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DESTAQUES

Iskandar Safa, o fundador e Presidente do Conselho de Administração da Privinvest, 
empresa no epicentro do escândalo das chamadas “dívidas ocultas”, não desarma e cria 
embaraços à nomenclatura moçambicana. 

As últimas das “Dívidas Ocultas” 

Imparável Iskandar Safa 
arrasta Nyusi ao lamaçal  

Pela segunda vez, 
em dois anos, se-
mana passada, num 
tribunal de Lon-
dres, Safa implica 

Filipe Nyusi no calote das dí-
vidas ocultas e, desta vez, afir-
ma mesmo que o Presidente da 
República foi beneficiário da 
planilha de pagamentos da sua 
empresa. Safa que está a rumar 
para o negógio da logística de 
petróleo em Pemba não tem 
desarmado nas suas pretensões 
de provar do alegado envolvi-
mento de Nyusi no lamaçal da-
queles que se beneficiaram dos 
pagamentos da sua companhia. 

Na gíria da Pátria Amada, 
parece que se está perante um 
ajuste de contas. O governo de 
Filipe Nyusi foi ao Reino Uni-
do intentar um processo contra 
Iskandar Safa e a Privinvest, em 
finais de Julho de 2019. Com 
requintes de retaliação, a acção 
do governo de Maputo foi vista 
em alguns sectores como uma 
reação à acção arbitral que a 
Prinvivest intentou contra o Es-
tado moçambicano e que corre 
os seus trâmites legais na Suíça. 

No processo, o grupo Privin-
vest alegou que Moçambique e 
as três empresas estatais (Proin-
dicus, MAM e EMATUM),no 
entanto dissolvidas por decisão 
de um tribunal local, não ha-
viam honrado com os termos 
do contrato e haviam violado 
cláusulas de confidencialidade 
constantes do acordo de for-
necimento dos equipamentos, 
causando-lhe danos financei-
ros em cerca de $200 milhões. 

Foi na senda da acção arbi-
tral na Suíça que Moçambique 
intentou um processo contra a 
Privinvest, os bancos suíço Cre-
dit Suisse e russo VTB num tri-

bunal em Londres em finais de 
Julho de 2019, para, entre outros, 
pedir a nulidade das garantias da 
Proindicus, rastreio e confisco 
dos bens dos réus. A acção de 
responsabilidade civil foi apre-
sentada no tribunal comercial 
da Suprema Corte de Justiça de 
Londres pelo Peters & Peters So-
licitors LLP, o escritório contra-
tado pelo Governo para o caso.

Face à queixa de Moçambi-
que na justiça britânica contra 
a Privinvest e suas subsidiárias 
envolvidas nas dívidas ocultas, 
a construtora naval defendeu-
-se questionando a competência 
da justiça inglesa para julgar a 
matéria controvertida, alegan-
do por um lado que o caso es-
tava a ser tratado na arbitragem 
suíça e, por outro, que o nome 
da empresa estava mal escri-
to na queixa, pelo que a mes-
ma queixa era como que con-
tra uma entidade inexistente. 

O Juiz indeferiu todas as 
petições da Privinvest, tendo 
marcado o mês de Janeiro de 
2021 para ouvir as alegações.

É contra este pano de fundo 
que as recentes acusações de 
Iskandar Safa devem ser vis-
tas. Assim Safa deu o primeiro 
golpe e agora o Governo terá 
que ripostar. É que, cada vez 
mais, as acusações parecem ter 
mérito, tanto é porque desta 
vez existem documentos com-
provativos de quanto a Privin-
vest disponibilizou e a quem.

A lista dos beneficiários, se-
gundo a Privinvest, é extensa. 
Apesar dela ter sido publicada 
antes e tendo internamente sido 
usada para encarcerar vários 
cidadãos e até mesmo o con-
fisco de seus bens, vale a pena 
mencionar os nomes arrolados. 
No topo consta o antigo Presi-
dente da República, Armando 
Guebuza. Em seguida apare-
cem os seus antigos ministros 
da Defesa, Filipe Nyusi, e das 
Finanças, Manuel Chang, que 
continua detido numa prisão 
sul-africana à espera da decisão 
do Governo de Cyril Ramapho-
sa sobre o seu processo de ex-
tradição ou aos Estados Unidos 
da América ou a Moçambique. 

E tem uma outra lista de ser-
vidores públicos, nomeadamente 
Isaltina Lucas, Renato Matusse, 
Gregório Leão, António Carlos 
do Rosário, Inês Moiana Dove 
e Armando Inroga, este último 
teve uma das suas casas perto do 
Mercado do Peixe arrestada pela 
Prouradoria Geral da República 
(PGR). Existe um outro grupo 
de intermediários como Arman-
do Ndambi Guebuza, Teófilo 
Nhangumele e Bruno Langa.

Porém, fontes do Ponto 
por Ponto asseveram que a lis-
ta está longe de ser exaustiva; 
ainda existem outros cidadãos 
cujos nomes ainda não foram 
revelados até à data. São cida-
dãos que provavelmente nem 
se aperceberam que haviam 
entrado na bolada do calote das 
dívidas ocultas e odiosas, mas 
que, à boa maneira moçambi-
cana, não recusaram os dóla-
res que caíram nas suas contas.

Para já, tanto a Prinvivest 
como a Frelimo e Filipe Nyusi 
argumentam que os 11 milhões 
de dólares foram uma contri-
buição à campanha eleitoral e 
não um suborno. Em Maputo, o 
porta-voz da Frelimo, Caifadine 
Manasse, disse ao Bloomberg 
que tanto o seu partido como 
Filipe Nyusi receberam “contri-
buição para campanha eleitoral”.

Ora, essas declarações le-
vantam uma outra questão: a 
recepção de valores de uma 
entidade estrangeira não con-
figura violação da Lei Eleito-
ral, mormente o financiamento 
dos partidos políticos? Se sim, 
não deve a PGR investigar? 

O que é preciso antever é 
como o Governo vai reagir. As 
declarações de que tanto a Freli-
mo como Filipe Nyusi não rece-
beram se não uma contribuição à 
campanha eleitoral não passa de 
uma reacção política. A questão 
de suborno é capaz de dominar 

as audiências em Londres e pro-
vavelmente Safa ainda tem mais 
trunfos na manga. Sendo que, em 
algum momento, o consulado de 
Nyusi terá que decidir se vale a 
pena continuar com o processo 
sob risco de ser servido com 
mais revelações que lhe impu-
tam maiores responsabilidades.

E como é que isso vai ser tra-
tado no seio do Partido, sabido 
que em Março, se a pandemia 
da Covid-19 permitir, haverá 
uma reunião do Comité Cen-
tral, onde provavelmente alguns 
camaradas vão querer que o as-
sunto das dívidas ocultas seja 
discutido. Não se deve esquecer 
que no último conclave da Fre-
limo, em Março de 2019, Ar-
mando Guebuza foi pressionado 
por Óscar Monteiro para escla-
recer quem era Teófilo Nhan-
gumele, uma das peças-chave 
na armação do calote, tendo, o 
antigo Presidente acusado Mon-
teiro de promover uma caça às 
bruxas, sendo que não se des-
carta a hipótese de o próximo 
conclave também questionar 
a Nyusi sobre o seu próprio 
envolvimento face às últimas 
acusações de Iskandar Safa.

Mais: porque está a se tornar 
cada vez mais claro que há mui-
tas pessoas influentes ligadas 
ao Partido, em algum momento 
pode se decidir que a litigação 
do processo em sede de tribu-
nal pode não ser a melhor via 
para a resolução do imbróglio. 
Sendo que a Frelimo pode deci-
dir que a melhor saída é nego-
ciar de modo que os já detidos 
sejam restituídos à liberdade.

Entretanto, se já a imagem 
do país não merecia um qua-
dro em qualquer galeria do 
mundo, as revelações de Lon-
dres vão arrastar Moçambi-
que, Filipe Nyusi e a Frelimo 
para patamares nunca vistos 
no zénite do lamaçal. (PpP)

Bayano Valy e Luís 
Nhachote
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O Gabinete de Informação (GABINFO) reagiu sobre a retirada da creditação do jornalis-
ta britânico e editor do Zitamar, Tom Bowker, dias depois do Ponto por Ponto (PpP) ter 
trazido à superficie os contornos do nebuluso processo que deveria ter culminado com a 
sua expatriação, sábado da semana passada, do país.  

Ao que apu-
rámos, Tom 
Bowker ainda 
se encontra 
no país com 

a família e os mentores da 
sua expulsão estão a gerir o 
dano da estratégia mal pa-
rida que colocou o Governo 
de cocóras, ao se dar con-
ta da arbitrariedade que iria 
colocar, uma vez mais, a fo-
tografia do país no concer-
to das nações incivilizadas.

Como demos a saber na 
edição passada, o Gabin-
fo sob tutela da jornalista 
Emília Moiane, convocou o 
jornalista em Dezembro pas-
sado para o indagar sobre o 
Zitamar e, não satisfeita com 
a informação obtida, deci-
diu pela não renovação da 
carteira do editor britânico 
que se estabeleceu no país 
há sete anos. O PpP está na 
posse dos documentos relati-
vos ao registo da Zitamar no 
Reino Unido. Apurámos que, 
no Reino Unido, não exis-
te um sistema de registo de 
publicações como acontece 
em Moçambique. Nas terras 
de sua Majestade, regista-se 
a empresa mãe da publica-
ção. A zitamar news, que é 
editada pelo Tom Bowker, é 
propriedade da Zitamar Ltd. 
A ZitamarLtd. é uma socie-
dade anónima constituída, 
em Junho de 2015, por Tom 
Browker, Leigh Elston (sua 
esposa) e Gabriel Hollander 
(seu parceiro baseado em 
UK). Antes de ser chamada 
Zitamar Ltd, a empresa cha-
mava-se Elker Group. A mu-
dança do nome Elker Group 
Lda para Zitamar ocorreu 
em Dezembro de 2015. 

Os dados retromen-
cionados e o respectivo 
acervo documental fo-
ram apresentados ao GA-
BINFO por Tom Bowker 
quando chamado a depor.

Aliás, o alto comissaria-
do do Reino Unido, em Ma-
puto, também os confirmou, 
em carta, que terá sido ig-
norada pelo GABINFO que 
parece não ter a dimensão 
de eventuais problemas di-
plomáticos que possa causar 
entre Moçambique e aque-
le país na eventualidade de 
ignorar uma correspondên-
cia. O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, caso isso 

tenha acontecido, já teria 
se manifestado, pelos de-
vidos canais diplomáticos. 

Uma fonte governamental 
que nos pediu para preservar-
mos a sua identidade, para 
não sofrer eventuais represá-
lias, disse-nos que “a cabeça 
do Tom está a ser exigida 
pelos papagaios deste consu-
lado devido a sua cobertura 
à guerra de Cabo Delgado”. 

O historiador Egídio Vaz, 
que não é papagaio, é o prin-
cipal rosto do entusiasmo da 
eventual expulsão de Bowker 
e neste consulado tem dado 
o melhor de si em defesa do 
Presidente da República, Fili-

pe Nyusi, figura que ele pre-
tende canonizável, conforme 
deu a conhecer num apelo a 
“académicos patriotas” no seu 
mural do Facebook. “Acho 
que não é preciso explicar o 
nervosismo que tem causa-
do no regime, a cobertura do 
conflito de Cabo Delgado”.

Da reacção do GABINFO
O Gabinete de Informa-

ção (Gabinfo), uma herança 
do extinto Ministério da In-
formação, reagindo a exposi-
ção na media do acto suspeito 
de ter sido urdido em conluio 
com as entidades de Migra-
ção, acabou por parir um 

comunicado sobre o assunto 
que reproduzimos na íntegra. 

“O Gabinete de Informa-
ção (GABINFO), em face 
das informações que circu-
lam em alguns meios de co-
municação sobre o jornalista 
estrangeiro Thomas Andrew 
Bowker, vem esclarecer o 
seguinte: 1. Ao abrigo do nú-
mero 2 do artigo 32 da Lei 
n.º 18/91, de 10 de Agosto, 
Lei de Imprensa, o exercício 
da actividade profissional de 
correspondente de órgão de 
informação estrangeiro no 
país está sujeito ao registo 
junto à entidade que superin-
tende a área de comunicação 
social, neste caso o GABIN-
FO. Este registo é denomi-
nado, nos termos da Lei de 
Imprensa, de acreditação de 
jornalista estrangeiro. 2. Ao 
abrigo do disposto na Lei em 
referência e após verificação 
dos pressupostos, em 2014, 
a pedido deste, o GABINFO 
emitiu um cartão de acredita-
ção a favor do jornalista Tho-
mas Andrew Bowker, cidadão 
de nacionalidade britânica, 
como correspondente resi-
dente da Bloomberg L.P, uma 
agência de notícias com sede 
em Nova Iorque. No mesmo 
ano foi-lhe atribuída a auto-
rização de residência para o 
exercício pleno da sua activi-
dade como jornalista estran-
geiro em Moçambique. 3. Su-
cede que, em 2016, Thomas 
Andrew Bowker solicitou a 
mudança do cartão de corres-
pondente da Bloomberg para 
passar a ser correspondente 
residente da Zitamar News, 
entendida na altura como 
sendo uma agência noticiosa 

GABINFO reage e mente sobre Caso Zitamar

Extradição de Tom Bowker 
em “banho-maria”

Cont. na pág. 17
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Duarte Casimi-
ro colocou dois 
exemplos ilus-
trativos, no-
meadamente, a 

morosidade de disponibiliza-
ção dos Decretos, que aprova-
ram as medidas de prevenção 
para conter a Covid-19 e a am-
biguidade da prisão preven-
tiva no novo Código Penal. 

Para este ano, o lema adop-
tado para a abertura foi 
“Por Um Judiciário Pro-
tector do Meio Ambiente”. 

Duarte Casimiro, que falava 
esta segunda-feira à margem da 
cerimónia de abertura do ano 
judicial, lamentou o facto de os 
decretos que aprovaram as me-
didas de prevenção para conter 
a Covid-19 sempre terem sido 
disponibilizados ao público no 
mesmo dia da sua entrada em vi-
gor, embora fazendo referência a 
uma data anterior, como a da sua 

publicação, uma situação que 
não só não confere a necessária 
transparência e credibilidade ao 
processo de produção e publi-
cação das normas, mas também 
cria insegurança e incerteza ju-
rídicas, no seio dos cidadãos.

“Não raras vezes, os cidadãos 
são confrontados com acções 
de fiscalização das medidas 
adoptadas antes sequer de te-
rem tido acesso ao documento 
que as institui, limitando, des-
se modo, as suas oportunida-
des de defesa. Foi o que, por 
exemplo, aconteceu no passa-
do dia 15 de Janeiro de 2021, 
na cidade de Maputo, com a re-
colha de produtos alimentares 
pela Polícia Municipal, numa 
atitude manifestamente abu-
siva e violadora dos direitos 
fundamentais dos cidadãos”, 
disse Casimiro, acrescentando 
que esta prática, que começa a 
ser reiterada, acarreta consigo 
alguma instabilidade social.

“Não poucas vezes denota 
algum oportunismo dos po-

lícias municipais, que, na se-
quência do último comunicado 
da Presidência da República, 
se aproveitaram, para, ilícita 
ou ilegalmente, apreenderem 
bens dos cidadãos, pelo que, 
uma vez mais, aqui exortamos 
e apelamos a necessidade da 
sua pronta devolução”, refere.

O bastonário da Ordem dos 
Advogados voltou a falar do 
novo Código do Processo Pe-
nal referindo que o mesmo 
contém normas de constitucio-
nalidade duvidosa, lembrando 
que aquela instituição fez um 
apelo à verificação preven-
tiva de constitucionalidade, 
mas o pedido foi desatendido. 

Tendo em conta que pre-
valecem sérias dúvidas so-
bre a constitucionalidade 
de algumas das normas do 
Código do Processo Penal, 
a Ordem dos Advogados 
promete accionar os meca-
nismos necessários junto ao 
Conselho Constitucional para 
o devido esclarecimento. 

DESTAQUES

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) diz ter havido recuos na transparência 
nos processos de produção normativa, que também foram atípicos, o que abriu espaço 
para oportunismo, limitando oportunidades de defesa por parte dos cidadãos. 

Ordem dos advogados na abertura do ano judicial 2021

Há recuos na transparência do 
processo de produção de leis

Constantino Novela

A Ordem dos Advogados 
entende que, ao introduzir al-
terações aos prazos máximos 
da prisão preventiva, esta lei 
de revisão pontual retirou a 
previsibilidade de duração da 
prisão preventiva, tornando os 
prazos indeterminados, inde-
finidos e maleáveis, fazendo 
depender o início da sua con-

tagem de outros actos proces-
suais, igualmente sem prazos 
definidos, como seja a data 
do julgamento, o que, para a 
OAM, constitui violação de 
direitos, liberdades e garan-
tias dos cidadãos, o direito 
à liberdade, previsto e pro-
tegido pela Constituição.(x)

O primeiro-ministro, Car-
los Agostinho do Rosário, 
em representação do presi-
dente da República na ce-
rimónia de abertura do ano 
judicial, reflectiu sobre o 
lema evidenciando que fa-
lar da protecção do meio 
ambiente, particularmente 
da fauna e da flora, remete 
ao fenómeno da corrupção. 

Do Rosário disse que a cor-
rupção é um mal que facilita 
a exportação ilegal da madei-
ra, das pontas de marfim, dos 
cornos de rinoceronte e de ou-
tros prémios de caça, bem as-
sim de espécies únicas da nos-
sa rica e diversificada flora. 

O primeiro-ministro lamen-
tou o envolvimento de alguns 
servidores públicos nesses 

crimes e apelou a magistra-
tura para assegurar a conso-
lidação do Estado de Direito 
no nosso país, o qual deve as-
sentar no respeito pelas leis.

“A conivência de alguns 
servidores públicos torna 
a actividade de pilhagem e 
exploração ilegal dos nos-
sos recursos atractiva. Aqui 
também vemos um papel re-
levante da nossa Justiça”.

Segundo o primeiro-minis-
tro, o Judiciário deve, atra-
vés da sua postura actuante, 
assumir o compromisso de 
promover a integridade, éti-
ca e deontologia profissional 
no sector público, consoli-
dando a cultura de transpa-
rência, prestação de contas 
e responsabilização. (CN)

Primeiro-ministro: 
Protecção do meio ambiente 
versus corrupção
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“As nossas sociedades não estão a ser capazes de responder às aspira-
ções desta geração”.

Combate ao terrorismo em Cabo Delgado

Jihadistas aliciam jovens com 
aspirações da modernidade

A Conselheira Inter-regional do Secretariado das Nações Unidas e pesquisadora moçam-
bicana, Alcinda Honwana, defende que a sociedade moçambicana deve procurar en-
tender e satisfazer as aspirações dos jovens da actualidade, alegadamente, porque com 
a globalização e acesso às novas tecnologias de comunicação e informação, grupos de 
jihadistas, rebeldes e traficantes de drogas podem explorar essas aspirações sob olhar 
“impotente” do Governo.

A sociedade de hoje 
não sabe dialogar 
com jovens da mo-
dernidade e não 
é só em Moçam-

bique, mas um pouco por todo 
mundo, assim considera Alcinda 
Honwana que justifica que, no 
geral, “as nossas sociedades não 
estão a ser capazes de responder 
às aspirações desta geração”.

Actualmente, a residir nos 
Estados Unidos da América, 
Alcinda Honwana fez vários 
estudos sobre a situação dos 
jovens na Tunísia, na África 
do Sul, no Senegal, Burquina 
Fasso, Togo, Costa de Mar-
fim e, segundo ela, estas si-
tuações variam de sítio para 
sítio,“naturalmente, que eles lá 
não têm grupos jihadistas, como 
nós temos em Cabo Delgado”.

Mas, segundo ela, existe de 
uma maneira geral uma grande 
vulnerabilidade em dar resposta 
aos anseios da juventude e, ao 
mesmo tempo, há da parte dos 
mais novos, uma grande busca 
de melhores condições de vida e 
de um futuro melhor, facto que 
desemboca quase sempre numa 
“tensão” com os seus Estados 
devido a incapacidade destes em 
responder as suas preocupações.

Naturalmente que essa cons-
tatação não é uma conclusão 
fixa e definitiva, conforme a 
fonte, “quanto mais investiga-
ção, quanto mais ouvirmos os 

jovens, porque muitas vezes 
pensamos que sabemos aqui-
lo que os jovens querem, e que 
sabemos aquilo que eles estão a 
pensar, mas nós não sabemos de 
facto. Mesmo esta coisa da inter-
net, das social media e a maneira 
como os jovens se comunicam, 
a maneira como eles trocam as 
informações, cria novas formas 
de encarar a vida, de encarar o 
mundo e de criar expectativas”.

Honwana que diz reco-
nhecer que os jovens da ac-
tualidade pensam de maneira 
diferente, defende ainda que é 
preciso haver uma certa aber-
tura e “darmos um passo atrás 
e tentar entender esta geração”.

Honwana acrescenta ainda 
que é preciso que a nossa so-
ciedade entenda o que move os 
jovens desta geração, quais são 
as suas aspirações, as necessi-

dades, mas alerta que “isso só 
será possível se houver diálogo 
e uma certa abertura, o grande 
desafio das nossas associações, 
das nossas instituições, dos 
nossos governos, dos nossos 
partidos é estudar como criar 
essa abertura” e depois, segun-
do ela, restabelecer a relação 
com o cidadão comum no geral 
e com os jovens em particular.

Honwana falava na última 
sexta-feira, num debate online 
com jovens moçambicanos, so-
bre o tema “Os desafios da as-
sistência humanitária em Cabo 
Delgado-Causas e Saídas para 
o terrorismo, em Cabo Delgado, 
na lógica da Resolução 1325”, 
evento organizado pela Rede 
de Mulheres Jovens Líderes.

Jihadistas, traficantes e 
grupos rebeldes aliciam 

jovens com aspirações de 
modernidade

Na ocasião, Alcinda Hon-
wana foi desafiada a falar da 
sua experiência em relação a 
jovens terem ou não propensão 
para participar em conflitos ar-
mados no mundo, tendo respon-
dido que um aspecto essencial 
a considerar é que no mundo 
de hoje, os jovens constituem 
a maior parte da população, 
ao mesmo tempo, existe uma 
grande crise em termos de de-
senvolvimento socioeconómico.

Os governos actuais têm so-
frido “pressões” sociais para sa-
tisfazer as aspirações de jovens 

e essa pressão, segundo Alcinda 
Honwana, também acontece em 
países considerados do primei-
ro mundo, como nos Estados 
Unidos da América, onde ela se 
encontra a residir actualmente.

 “Países como EUA também 
têm vários focos de problemas 
que se parecem com os países 
do sul global. Há populações 
desprestigiadas, os negros nos 
Estados Unidos da América. 
Há imigrantes na Europa, etc, 
vivem e passam vicissitudes e 
dificuldades semelhantes, de 
muitas das populações no sul 
global”, explicou Honwana.

Para Alcinda Honwana, 
há vulnerabilidade para as no-
vas gerações, em relação a 
realização dos seus anseios.

“ E é uma vulnerabilidade 
que é agravada com o momen-
to que estamos hoje a viver, 
com o acesso das novas tec-
nologias de comunicação e in-
formação”, ajuntou Honwana.

De acordo com a nossa in-
terlocutora, no tempo dos seus 
pais, eles não sabiam exac-
tamente o que se passava no 
mundo porque ainda não exis-
tia a globalização e muitos me-
nos não havia as redes sociais.

“Mas o mundo dos jovens 
abriu-se muito hoje, um jovem 
que está em Macomia, através 
do facebook, do seu telefo-
ne celular, sabe perfeitamen-
te como vivem os jovens nos 
EUA, na China, na Europa, na 

Cont. na pág. 14

Dávio David

 Alcinda Honwana



As cíclicas 
lamentações!
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Assinaturas

Nos dias que correm as 
lamentações a volta 
dos prejuízos causados 
pelas chuvas estão na 
mó de cima. E não seria 

para menos, estamos na época chuvosa. 
Ciclicamente é assim, podendo chover 
mais ou menos que os anos anteriores. 
Mas todos já sabem, mais ou menos, fa-
zendo estimativas cria-se alguma ideia 
acerca dos meses em que a chuva cai.

São gritos chorados ante algo que 
sempre se espera. Cedo ou tarde, sempre 
acaba chovendo, daí não se entendendo 
a inércia que tem caracterizado as auto-
ridades que sempre acabam trabalhando 
em cima de joelho e mais grave ainda, 
em mesmas coisas, já feitas repetidas 
vezes em anos passados. Há quem diga 
ser esse acto propositado de modo a per-
mitir o saque de algum da bolsa pública.

Sempre que chega a época de chuva 
é que se fazem apelos ou dá-se ordem 
para a retirada das pessoas com resi-
dência ou actividade em locais de risco. 

A questão que se coloca é a ra-
zão para tais acções não serem leva-
das a cabo em períodos sem chuva, 
que a semelhança da época chuvosa,  
a estação seca é ela também cíclica.

Por mais caricato que pareça, não 
tem admirado a ninguém, notar-se 
por estes dias de chuva as autoridades 
competentes meterem-se em obras de 
arranjo disto ou daquilo, muitas ve-

zes já com as coisas a serem feitas às 
pressas e, como consequência, mui-
tas vezes a imperfeição vem ao de 
cima e não passa tanto tempo sem que 
se oiçam lamentações dos cidadãos 
a volta de obras públicas mal feitas.

No meio dessa azáfama de última 
hora, seguem-se os habituais pedidos 
de auxílio para as vítimas, algo com-
preensível, porque as calamidade têm 
afectado a muitos. Formam-se equipas 
para isto e mais aquilo em prole da si-
tuação gerada pela chuva, entretanto, 
no meio de tudo isso, aparentemen-
te, tem faltado a criação de uma outra 
comissão para que se debruce sobre 
o que se fazer com o excesso de água 
que caracteriza o fenómeno de cheias.

Chora-se e chora-se como se a água 
em si, não pudesse ter mais utilidade 
após alagar milhares de hectares de so-
los. Por onde andam os entendidos em 
agricultura, engenharia hidráulica e tan-
tos outros saberes para desenharem pla-
nos que venham permitir, não só o con-
trolo dessas águas, mas acima de tudo, 
a sua utilização para o incremento da 
produção nacional, sobretudo agrícola.

Nem tudo aquilo que à primeira apa-
renta ser má coisa, seja de facto mau. 
Há coisas que parecem más, mas que 
na verdade escondem algo de bom e 
muito melhor podem trazer, dependen-
do tudo, da nossa perspectiva ou atitu-
de perante os factos. A Luta Continua!



Como se já não bastasse a pandemia 
que desde o início do presente ano se-
gura o país pelos calcanhares, quis o 
destino que os estilhaços das chama-
das dívidas ocultas viessem chamus-

car as celebrações do Dia dos Heróis Moçambicanos.
Por razões históricas da própria luta de libertação nacional, 

o partido Frelimo sempre assumiu papel de relevo em cada 3 
de Fevereiro, não apenas como força dirigente mas sobretudo 
porque se trata do movimento que foi a entidade que aglomerou 
a semente daquilo que constitui os heróis celebrados anual-
mente, neste dia, em todo território moçambicano desde 1976.

Nada é novo naquilo que está sendo dito sobre os envolvi-
dos ou acusados de terem ganho benefícios monetários com 
as dívidas ocultas. Entretanto, a altura em que o assunto vol-
ta à tona, esta semana, certamente abre espaço para fazer 
corar aqueles que um dia aceitaram sacrifícios e pegaram 
em armas para que Moçambique fosse um país independen-
te, sobretudo, livre de toda sorte de jugo contra o seu povo.

Tal como as coisas se encontram hoje, não fica tarefa fá-
cil, pelo menos para os que têm alguma vergonha na cara, 
subirem ao pódio e falar de feitos gloriosos das mesmas pes-
soas que ontem, heróis, foram bestiais e que hoje, pelo seu 
envolvimento no saque das dívidas ocultas, viraram autên-
ticas bestas que praticamente em nada diferem dos famo-
sos reaccionários que, no passado, se desviaram dos inte-

resses colectivos e resumiram-se aos respectivos umbigos.
Fica ainda complicado para aquelas pessoas de boa-

-fé, ouvir e seguir o conselho do sermão pregado por al-
guém que aparece associado a actos que lesaram e ain-
da lesam o país tal como é o caso das dívidas ocultas.

Seja qual for o desfecho que o processo das dívi-
das ocultas vier a tomar, que venha servir de exem-
plo de um acto a ser evitado pelo dano que dei-
xa na credibilidade de um sistema de governação.

Por isso mesmo, exige-se que a Justiça venha esclarecer 
em definitivo este caso sob risco de a espaços de tempo, 
os dirigentes deste país ficarem expostos ao descrédito, ar-
rastando-se consigo nessa má epopeia, mesmo aqueles que 
cumprem a sua missão ou tarefa com zelo e competência.

Muitas vezes fala-se do aumento da corrupção na nossa so-
ciedade, mas que seria de esperar, quando até aqueles que de-
veriam ser o exemplo de autoridade contra este mal, são eles os 
próprios protagonistas de episódios de saque de erário público?

Por mais que os badalados possam ficar ilibados dos fac-
tos em que são imputados, de qualquer das formas, os seus 
nomes já estão mergulhados na lama e certamente, arrastam 
consigo, ao partido Frelimo que neste 3 de Fevereiro acaba 
se movimentando pela porta dos fundos. É caso para dizer 
que os heróis moçambicanos estão corados de vergonha! (x)

Heróis envergonhados
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Editorial

Pinóquio da Semana

Quando o Pre-
sidente da Re-
pública vol-
tou a agravar 
as medidas 

para evitar o alastramento 
da pandemia da Covid-19, 
a Polícia da República de 
Moçambique (PRM) e a Po-
lícia Municipal esfregaram 
as mãos de contentamento. 
Afinal, havia tanta bebi-
da alcóolica por confiscar.
Foi o que fizeram, num acto 

em que foi interpretado pe-
las populações como uso de 
autoridade para abastecerem 
seus bares privados e fami-
liares. A Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas 
(INAE) saiu para esclarecer 
que as polícias não tinham 
autoridade para confiscar as 
bebidas, outrossim tinham 
que mandar fechar as barra-
cas e outros recintos onde as 
populações aglomeravam-se 
para o consumo das bebidas.

Até aqui tudo bem. Só que 
os proprietários das bebidas 
também esfregaram as mãos, 
esperando que lhes fossem 
devolvidas. Mas debalde! 
Ao que parece, as polícias 
usaram as bebidas para “pa-
hlar” e os defuntos beberam-
-nas até ficarem embriagadas, 
tão grande era a “bacela”. E 
mais uma vez os narizes das 
nossas polícias ganharam 
mais centímetros de cum-
primento. Quais Pinóquios!



8 |  Ponto por Ponto | Quinta-feira, 04 de Fevereiro de 2021

OPINIÃO

PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel
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Isolamento social: como lidar 
com os adolescentes

Neste período da pandemia, muito 
se tem falado sobre como lidar 
com as crianças, mas pouco se 
tem falado sobre como lidar com 
os adolescentes, como eles se sen-

tem sem poder ir à escola, sem os amigos por 
perto ou sem os namoros. 

A adolescência é uma fase complicada na 
qual abundam novas experiências, há alterações 
hormonais, busca pela identidade e a construção 
de novos relacionamentos, sendo comum que o 
adolescente se distancie dos pais. Esse distancia-
mento pode ser motivado por vergonha, vonta-
de de ser independente, necessidade de afirmar 
que não é mais criança, conflitos emocionais, in-
fluências de amigos, entre outros.

Para o adolescente esse distanciamento pode 
não ser nada, mas para os pais chega a ser deses-
perador. 

Como os adolescentes são afectados pelo 
distanciamento?

Os adolescentes não têm o mesmo padrão 
comportamental. Enquanto uns não conseguem 
se acostumar com a falta de vida social, outros 
podem encarar muito bem a súbita solidão. Por 
mais que os pais conheçam os filhos, nesta fase 
de distanciamento social, é um pouco difícil dis-
tinguir quando estão totalmente bem ou não. É 
ainda mais desafiador encontrar maneiras de aju-
dá-los já que alguns adolescentes não se mostram 
muito receptivos.

Ao mesmo tempo que os pais desejam res-
peitar a privacidade dos filhos, querem saber os 
detalhes relevantes da vida deles para, então, 
identificar o que ou quem está afectando o seu 
bem-estar. Os adolescentes não têm total com-

preensão nem controlo de suas emoções e podem 
não saber expressar nem digerir como se sentem.

Alguns factores que podem ser desafiantes 
para os adolescentes durante o isolamento social 
são: (1) Tédio, (2) Solidão, (3) Aulas remotas/
on-line, (4) Namoro, (5) Stress, (6) Ansiedade, 
(7) Pressão para não atrasar o ano lectivo, (8) 
Apreensão em relação ao futuro, (9) Medo, (10) 
Raiva, (11) Falta de novas experiências.

Como ajudar os adolescentes?
Caso tenhas notado algum comportamento 

atípico nos seus filhos adolescentes, não deixe 
de conversar sobre o assunto. Mesmo que de-
monstrem não gostar de ouvir os pais, o facto de 
estarem sendo cuidados os ajuda a se sentirem 
bem.  Entretanto, é preciso ter cautela e saber 
abordá-los. Não seja invasivo e tente praticar a 
comunicação não violenta.

- Engaje-os em actividades e lazer
Pais de filhos adolescentes podem envolvê-

-los em actividades próprias para a idade e afas-
tar o tédio, como convidá-los para participar ou 
organizar uma tarde de jogos,  piquenique no 
quintal e fechar a programação com uma noite 
de cinema.

- Oriente-os para não sofrerem por amor
O isolamento social interrompeu e terminou 

muitos relacionamentos. Para os adolescentes, 
essas experiências são como o fim do mundo. En-
coraje os seus filhos a se abrirem e demonstre 
preocupação e interesse no relacionamento deles.

Podes até contar algumas das suas próprias 
experiências da adolescência (com cautela!) para 
mostrar que compreende os dilemas amorosos 
pelos quais estão passando.

É importante buscar conectar-se com seus fi-
lhos e, muitas vezes, mostrar que também pas-
samos por experiências similares, mostrar como 
nos sentimos e como superamos isso, pode aju-
dar.

- Se ofereça para ajudá-los com os estudos
Mesmo que já tenhas esquecido muitos con-

teúdos da escola, se ofereça para ajudá-los a estu-
dar. Os pais não precisam necessariamente ensi-
nar a matéria, mas, sim, técnicas de estudo úteis, 
compartilhar dicas de estudo e de como controlar 
o stress.

- Inicie uma conversa com os adolescentes
Muitos pais ainda têm medo de parecerem 

fracos ou imperfeitos para os filhos, mas a verda-
de é que, ao observar a sua vulnerabilidade, eles 
compreendem que também podem se sentir as-
sim. Logo, ficarão mais à vontade para expressar 
as próprias emoções.

Neste momento, os pais devem conter o im-
pulso de dar conselhos. Os filhos também sentem 
necessidade de desabafar sem esperar soluções 
mágicas. Se eles pedirem a sua opinião, a forne-
ça sem dúvidas. Porém, se eles quiserem apenas 
compartilhar basta dizer “entendo, eu também 
me sinto assim”.

Do mesmo modo, esclareça a necessidade de 
seguir as orientações de isolamento social. Teus 
filhos ou filho(a) podem tentar convencê-lo que a 
situação não está tão má  porque os amigos estão 
a sair normalmente o que pode criar um conflito 
entre vocês. Explique a gravidade da situação de 
forma clara e, para não os assustar, termine com 
uma lição sobre prevenção e esperança.
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A vez e os dados de 
Iskandar Safa

A novela das chamadas “dívidas 
ocultas” parece estar muito lon-
ge de terminar. As últimas no-
tícias, via Londres, dão conta 
que o milionário franco-libanês, 

Iskandar Safa, foi jogar mais um dos seus da-
dos na segunda queixa em que arrasta o “bom 
nome” do Presidente da República numa altu-
ra em que por estas bandas haja quem o invo-
que para nobel da paz ou canonizável. 

O senhor Todo Poderoso e fundador da 
Privinvest Shipbuilding SAL, Iskandar Safa 
parece que abriu a página dos dados da sua 
caixinha de pandora para revelar que terá 
feito pagamentos ao PR, Filipe Nyusi, e 
a outros altos funcionários do Governo.

Esta mathakozana, desde jogo de dados, 
é um Game tipo filme de longa-metragem 
e estamos muito longe de saber que são os 
santos e puritanos da bolada...que se quis so-
berana, cuja factura foi debitada na espinha 
dorsal dos moçambicanos. Agência de notí-
cias financeiras Bloomberg que revelou so-
bre as mexidas no tabuleiro, cita documen-
tos entregues à justiça das terras da rainha 
Isabel II. Safa e a sua Privinvest arrastam o 
nome de Nyusi para o centro do escândalo, 
que abriu uma fissura de cerca de dois mil 
milhões de dólares dos cofres do Estado. 

Nas mexidas dos seus outros dados, 
quiçá documentais, Safa nega que os pa-
gamentos tenham sido suborno ou ile-
gais, mas que foram “doações” de cam-
panha ou para investimentos futuros. 

Safa não deve ter conhecimento da existên-
cia de uma lei de “conteúdo local” que proíbe 
o financiamento eleitoral sem explicação...

As alegações sobre os pagamentos estão 
em processos judiciais em Londres que Safa 
e a sua companhia submeteram em resposta 
a um caso que a Procuradoria-Geral da Re-
pública apresentou em 2019 e no qual, tanto 
o empresário como a companhia, foram arro-
lados entre os 12 réus do processo, mas que 
não teve grandes desenvolvimentos até agora. 

“O Presidente Nyusi sempre teve conhe-
cimento dos projectos, do financiamento 
deles e da natureza dos bens e serviços for-
necidos pela Privinvest”, disseram a Privin-
vest e Iskandar Safa nos autos do processo 
que agora corre em Londres. Adiantam até 
que “ele (Nyusi) solicitou contribuições da 
Privinvest para a campanha presidencial, 
reuniu-se pessoalmente com o sr. Bousta-
ni em relação a essas contribuições e aos 
projectos em geral e esteve directamen-
te envolvido na concepção dos projectos 
do seu então cargo de Ministro da Defesa”. 

Nos documentos a que a Bloomberg teve 
acesso, a companhia e o seu fundador reve-
lam que “o próprio Nyusi recebeu e/ou be-
neficiou-se de pagamentos feitos pela Privin-
vest, com a consequência de que é desonesto 
e/ou engana ao apresentá-los agora como su-
bornos, a menos que a República sugira que 
os pagamentos ao Presidente Nyusi também 

foram subornos”, afirmou a empresa nos do-
cumentos, nos quais a Privinvest revela que, 
“além de um milhão de dólares que pagou a 
Nyusi em Abril de 2014, também pagou um 
Toyota Land Cruiser para ele usar durante a 
campanha”. Na informação que a Bloomberg 
teve acesso, lê-se que Nyusi também pediu 
a Boustani (director comercial da empresa), 
numa reunião em Agosto de 2014 no Aero-
porto de Paris-Le Bourget, na França, “outras 
contribuições de campanha e/ou assistência da 
Privinvest”, depois de a companhia ter pago 
ao partido Frelimo 10 milhões de dólares para 
financiar as campanhas. A Privinvest também 
afirmou que o Presidente Filipe Nyusi pe-
diu ao então ministro das Finanças, Manuel 
Chang, para assinar as garantias de emprésti-
mo para os projectos. A empresa admitiu ter 
pago sete milhões de dólares a Chang, mas 
considerou que os pagamentos eram investi-
mentos em futuros empreendimentos comer-
ciais e fundos de campanha, “não subornos”. 

Como peão no tabuleiro, coube ao meu 
amigo Caifadine Manasse, sair em defesa 
do partido e este foi mesmo peremptório. 

“O Presidente Nyusi está isento de dí-
vidas ocultas e o partido Frelimo não 
tem nada a ver com dívidas ocultas”.

Vamos ver qual dado será mexido quan-
do Nyusi jogar na sua vez. Até lá que haja 
saúde. E para tal usemos as máscaras, la-
vemos as mãos e fiquemos atentos as úl-
timas do Governo em relação a pandemia.



Afinal quem é o “new man”?
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O livro e sua subsequente dramatização 
em filme “Homem Invisível” faz parte 
do imaginário social de meio mundo. 
O livro de ficção científica de H.G. 
Wells retrata a vida de um cientista 

chamado Griffin, que se devota à pesquisa de ópti-
ca, inventando uma forma de se tornar invisível, se 
bem que depois não consegue reverter esse estado. 

Griffin tenta usar o seu poder para estabelecer um 
“Reino de Terror” mas é denunciado por um médi-
co chamado Kemp, que foi seu ex-colega de escola, 
a quem ele havia confidenciado o seu poder e pla-
nos. E o resto é história: Griffin acaba sendo morto.

Bem, o que isso tem a ver com o preço do chá 
na China? No imbróglio dos dois biliões de dólares, 
a comunicação social internacional deu a conhecer 
a partir das bandas de Nova Iorque a existência do 
“New Man”. O “New Man” foi também um dos 
que recebeu uma quantia irrisória de um milhão de 
dólares do Grupo Privinvest. Há quem tenha visto 
no “New Man” um rosto afável e rotundo, disfar-
çando a sua idade sexuagenária. Obviamente que 
os moçambicanos procuraram litigar o nome por 
detrás do “New Man” sem sucesso, é que o “New 
Man” parece ter poderes do “Homem Invisível”.

Mas de Londres chega por via da famosa mão ex-
terna, documentos e pela boca do presidente do gru-
po Privinvest, Iskandar Safa, a notícia de que o Pre-
sidente Filipe Nyusi teria recebido a quantia irrisória 
de um milhão de dólares – este valor é igualzinho ao 
recebido pelo “New Man” – e que os cofres do Par-
tido encaixaram dez milhões de verdinhas. Diz agora 
o Partido que foi dinheiro para financiar a sua cam-
panha e a do seu timoneiro. A pergunta que não quer 

calar é porque não entregar tudo ao Partido e deixar 
que este alocasse o um milhão ao seu candidato?

A fazer fé de que o dinheiro foi mesmo dispo-
nibilizado no contexto do financiamento da campa-
nha num momento em que o actual presidente era 
Ministro de Defesa, não configuraria isso um abu-
so de poder, isto é, usar da sua posição para, em 
nome do país, pedir dinheiro para benefício indi-
vidual? Parece que ao mínimo há sérias questões 
de ética, para não falar de algum indício criminal.

Mais: há ou não imputabilidade de Filipe Nyusi 
e da Frelimo? Segundo a Lei Eleitoral, é proibido 
o financiamento de candidatos por governos estran-
geiros ou empresas estrangeiras. E se, de facto, con-
siderar-se que o dinheiro foi mesmo uma contribui-
ção política, houve ou não uma prestação de contas?

Há semanas houve um grupo de meliantes digi-
tais que advogava a nobelização e canonização do 
Presidente, e em algum momento o argumento era 
de que isso contribua ainda mais a imagem do mes-
mo. Bem, a apresentação dos documentos num tri-
bunal em Londres vai chamuscar ainda mais a sua 
imagem, principalmente depois do descalabro na 
entrevista com as jornalistas portuguesas em Lisoba.

Provavelmente, tenha chegado o momento do Pre-
sidente Nyusi mostrar ao seu patrão que não tem ab-
solutamente nada a ver com as acusações que pesam 
sobre si. Basta para tanto dar sinal à bancada do seu 
Partido na Assembleia da República para accionar o 
artigo 152 da Constituição da República que outorga 
poderes ao parlamento “requerer ao Procurador Geral 
da República o exercício da acção penalcontra o Pre-
sidente da República, por proposta de pelo menos um 

terço e aprovada por maioria de dois terços dos depu-
tados…” – a oposição certamente alinharia num ápice. 

Sendo que caberia depois ao Tribunal Supremo, em 
plenário, proferir um acórdão no prazo máximo de dois 
meses. Entretanto, o Presidente ficaria suspenso das 
suas funções enquanto o Supremo não se pronuncia. 

Mas os porcos teriam que voar primeiro an-
tes que isso aconteça. Seria pura fantasia esperar 
que voluntariamente o Presidente enveredasse por 
essa via. E mesmo que houvesse vontade de al-
guns membros da Frelimo em ver o “incómodo” 
esclarecido no Supremo, o Partido nunca aceita-
ria isso. Afinal, também estaria em julgamento. 

E muito menos o Supremo havia de querer tocar 
no assunto. A Constituição pode falar da separa-
ção de poderes mas isso é mesmo para o Inglês ver. 

A verdade é que há uma cumplicidade de bradar 
aos céus. No dia em que a lista dos beneficiários do 
dinheiro das dívidas ocultas vazar, os moçambica-
nos vão morrer de indignação. É certo que alguns até 
podem ter recebido o dinheiro a pensar que ganha-
ram um jackpot à boa maneira das boladas moçam-
bicanas, mas existem os que sabiam o que faziam.

No livro “O Homem Invisível”, quando Griffin 
morre, a morte reverte a sua visibilidade, expondo a 
sua nudez. Quem sabe se na altura em que a lista dos 
beneficiários vazar, Moçambique vai saber quem de 
facto foram os que participaram na maior escandalei-
ra jamais vista no país e quem é o “New Man”. (PpP)

ponto
Ponto

porponto

Disponível nas bancas 
todas  quintas-feiras
E-mail: esmelifania2002@gmail.com
Cel: (+258) 87 45 76 070 / (+258) 82 45 76 070/ Fixo: 21 09 22 70

Assinaturas
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Há ruptura de stock de testes da Covid-19 em diversas unidades sanitárias da capital do 
país e, por via disso, as entidades de saúde optam por testar apenas os pacientes que 
apresentam sintomas graves da doença.

Falta de testes de coronavírus nos hospitais públicos

Clínicas privadas cobram 
valores altos

Acredita-se que 
há pessoas que 
voltam à casa 
sem efectuar 
o teste mesmo 

após solicitarem o diagnós-
tico devido a falta daquele 
produto. Paradoxalmente, nas 
clínicas privadas, os testes da 
Covid-19 são realizados, con-
tudo, cobra-se valores dema-
siadamente elevados, e longe 
do alcance da maioria da po-
pulação, que é desfavorecida.

Esta é a constatação da pes-
quisa realizada pelo Observa-
tório do Cidadão para Saúde 
(OCS), uma organização da 
sociedade civil que adianta que 
em resposta às oportunidades 
de negócio criadas pela pande-
mia, quase todas as unidades 
sanitárias do sector privado 
têm as condições criadas para 
a realização de testes, sendo 
que grande parte dos pacien-
tes submetidos à testagem são 
enviados pelas empresas em 
caso de suspeita da Covid-19.

A pesquisa permitiu per-
ceber que além da falta de 
testes, os critérios de inclusão 
para a testagem nas unidades 
sanitárias públicas não são 
claros, o que gera discrimina-
ção e incentiva a corrupção.

A segunda constatação é de 
que o serviço de seguimento 
de pacientes que testaram po-
sitivo para Covid-19 e estão 
em regime de confinamento 
não estão a receber seguimen-
to por parte dos serviços sa-
nitários o que pode contribuir 
para o fracasso da resposta 
do país à rápida expansão da 
contaminação comunitária.

A única unidade sanitária 
que ainda efectuava testes na 

semana passada era o Hos-
pital Geral José Macamo. O 
HCM, por sinal a maior uni-
dade sanitária do país, e os 
hospitais de Mavalane, de 
Chamanculo e da Polana Cani-
ço, estavam a gerir os últimos 
cartuchos do stock de testes.

“Estive ontem no Hospi-
tal Central de Maputo (HCM) 
porque tenho sintomas idên-
ticos aos que são publicitados 
sobre quem pode ter coronaví-
rus. Entretanto, fui aconselha-
do a vir ao Hospital Geral José 
Macamo, por falta de testes 
no HCM. Hoje, vim para aqui 
e me estão a dizer que não é 
necessário fazer o teste e me 
receitaram medicação de gri-
pe. Agora, eu não sei se tenho 
Covid-19 e se tiver estou a pro-
pagar a doença”, questionou 
Manuel Gudo, em conversa 
com a nossa equipe no HCM.

Entretanto, com o aumen-
to do número de casos da Co-
vid-19 no país e, em Maputo, 
em particular, mesmo o Hos-

pital Geral José Macamo co-
meça também a ressentir-se da 
escassez de testes da Covid-19.

Outros utentes confirmaram 
que não basta ter sintomas da 
Covid-19 para ser testado, há 
outros critérios que não são pú-
blicos, o que está a causar uma 
grande indignação no seio dos 
cidadãos que se dirigem às uni-
dades sanitárias para testagem.

Rosa Cuna também não foi 
submetida ao teste da Covid-19, 
mesmo estando com sintomas 
associados à doença. Cuna disse 
não entender os critérios de tes-
tagem, porque quando questio-
nada se esteve em contacto com 
alguém com Covid-19, respon-
deu que não sabia, o que resul-
tou na não realização do teste.

“Ouvimos todos os dias na 
televisão que quem desenvolve 
sintomas do coronavírus deve 
procurar a unidade sanitária 
mais próxima para a realização 
do teste e, por esta via, vim aqui 
para o Hospital de Chamanculo 
e me dizem que não há neces-

sidade de teste. Afinal, o que 
está a acontecer?”, questionou.   

No sector privado o 
cenário é outro

No sector privado, o cenário 
é contrário, onde apesar das fi-
las longas, os testes estão a ser 
feitos mediante o pagamento de 
valores exorbitantes que estão 
longe do alcance da maioria 
da população desfavorecida.

Nestas unidades sanitárias 
do sector privado, o custo dos 
testes varia entre 1000, 00 a 
5000, 00 meticais, o que não é 
fácil para grande parte da po-
pulação, que vive com menos 
de um dólar por dia e depende 
de vendas diárias para se sus-
tentar. Nestes termos, os tes-
tes no sector público, que são 
“gratuitos”, são a alternativa 
para essa franja populacional.

Nas redes sociais circu-
lam informações da existência 
de empresas que oferecem o 
serviço de testagem ao domi-
cílio num custo que varia de 
6 500, 00 meticais a 7 500, 

00 meticais, um valor insu-
portável para uma grande 
maioria dos moçambicanos.

“Mas se o sector público 
não testa os utentes com apenas 
os sintomas da Covid-19, o que 
dizer daqueles que depois de 14 
dias são declarados recupera-
dos mesmo se continuam com 
sintomas, sugerindo a necessi-
dade de um novo teste para ga-
rantir que o paciente já não tem 
mais Covid-19? Esses pacien-
tes recebem alta e regressam ao 
convívio familiar sem receber a 
confirmação de que já são ne-
gativos. Ora, pelo mundo fora e 
em Moçambique, em particular 
muitos pacientes assintomáti-
cos voltaram a testar positivo 
para Covid-19, mesmo depois 
de terem passado 15 dias em 
tratamento”, reflecte o OCS.

Segundo o OCS, esta situa-
ção de mandar as pessoas au-
tomaticamente para o convívio 
normal pode ser perigosa para 
a saúde pública e para conten-
ção da pandemia, na medida 
em que muitos moçambicanos 
podem estar ainda infectados 
e por esta via serem um fac-
tor de propagação da doença.

Segundo a organização, o 
serviço de rastreio de contactos 
e acompanhamento de pacien-
tes em regime de confinamento 
não está a fazer o seu trabalho 
de forma a poder evitar que ci-
dadãos que testaram positivo 
para Covid-19 tomem decisões 
sobre a sua saúde sem o devi-
do acompanhamento sanitário.

“Parece haver uma con-
tradição entre o que as entida-
des de saúde dizem à impren-
sa sobre a disponibilidade de 
testes nas unidades sanitárias 
públicas e a realidade encon-
trada pelos cidadãos que se 
dirigem as unidades sanitárias 
a procura de serviços de testa-
gem para Covid-19” refere. (x)

Constantino Novela
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Esta informação que 
foi partilhada pela 
delegada do Instituto 
Nacional de Gestão 
de Riscos e Desas-

tres (INGD), no município de 
Maputo, deu conta ainda que no 
bairro de Laulane houve um re-
gisto de destruição de duas casas, 

tendo as vítimas recebido assis-
tência em matérias de construção 
para reerguerem as suas habita-
ções. Na mesma informação foi 
ainda partilhado que 29 escolas 
ficaram alagadas, situação que 
não chegou a afectar a realiza-
ção dos exames da sétima classe. 

“Em algumas escolas teve que 
se bombear as águas para que os 
alunos fossem examinados”, disse.

Na informação, as autoridades 

municipais avaliaram positivamen-
te o processo dos exames uma vez 
que dos 29 932 candidatos cerca de 
96,7 % compareceram às provas. 

Ainda se fez saber que 32 vias 
de acesso ficaram obstruídas ou 
seja danificadas para além do ala-
gamento de 19 mercados devido à 
intempérie e que “516 agricultores 
perderam as suas culturas na cin-
tura verde da cidade de Maputo. 
Fizemos o bombeamento e sucção 

das águas nas residências, escolas e 
mercados. Removemos areia e en-
tulho nas vias de aceso para permi-
tir a plena mobilidade”, acrescen-
tou Eduardo Nguenha, vereador 
da área das finanças da edilidade 
que também esteve presente no 
encontro. Revelou ainda estar em 
curso a construção da bacia de re-
tenção das águas pluviais do bair-
ro da Maxaquene, que poderá ser 
concluída em Abril próximo “de 

modo a minimizar o impacto das 
chuvas a médio e longo prazo”. 
No entanto, Eduardo Nguenha 
anunciou ainda que o município 
já recebeu do Banco Mundial, 
parte do financiamento dos cerca 
de cem milhões de meticais, no 
âmbito do Programa de Transfor-
mação Urbana, com vista a reali-
zação dos estudos para se sanar os 
problemas da cidade de Maputo.

Lhamankulo sempre com os 
mesmos problemas

Depois das chuvas de 24 e 25 
de Janeiro e do anúncio feito pelo 
município sobre os danos causa-
dos pela fúria das águas em alguns 
distritos municipais da capital do 
país, com destaque para alguns 
bairros, a nossa reportagem, para 
melhor aferir a situação no terreno, 
deslocou-se ao bairro do Chaman-
culo por o considerar vulnerável 
sempre que chove devido as suas 
características em termos de solos 
saturados, precária urbanidade e 
construções precárias associadas 
ao facto de, durante os sucessivos 
governos municipais, ser alvo de 
determinados projectos e obras 
de requalificação de alguns dos 
seus espaços públicos, com des-
taque, neste caso, para a zonas do 
Cape-Cape,  Zixaxa, Rua Amaral 
Matos e Marcelino dos Santos.

O nosso ponto de entrada foi o 
bairro do Chamanculo “C” onde 
há menos de dez anos mereceu a 

O distrito municipal KaLhamankulu sempre que chove sofre dos mesmos 
problemas, apesar da realização de alguns projectos de requalificação visando 
o seu melhoramento. Alguns moradores já não acreditam em certos projectos 
de melhoramento de que as autoridades têm falado, pois, conforme argumen-
tam, só beneficiam algumas zonas e não ao bairro no seu todo. 
“Fala-se quase sempre de projectos de requalificação que não trazem planos 
concretos. Por exemplo, agora estão a fazer medições nos becos; dizem que 
querem transformar os becos em ruas com vista a facilitar a circulação de 
veículos, mas eu já não acredito neles, porque não é a primeira vez que nos 
falam disso”, relato de um morador.

As autoridades municipais da cidade de Maputo anunciaram no passado dia 27 de Janei-
ro, depois da passagem de uma intensa vaga de chuvas entre os dias 24 e 25, que mais de 
três mil pessoas foram afectadas pela intempérie, que resultou no alagamento de cerca 
de 692 residências com destaque para os distritos municipais de KaMaxaqueni, KaMavo-
ta e KaLhamankulu.

Chuvas desnudam velhos 
problemas urbanísticos da capital

Alexandre Luís 
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requalificação da Rua Marcelino 
dos Santos, ligando o bairro do 
Alto-Maé “B” à zona do Zixaxa. 
A princípio constatamos que a rua 
carecia de limpeza na sua superfí-
cie e mesmo das suas valas. Estas 
estão completamente tapadas de 
areia, o que espanta os seus mo-
radores, pois ao invés de escoar 
as águas das chuvas, conservam 
no seu interior areia e lixo. “Aqui 
desde que esta estrada teve bene-
ficiações, as suas valas laterais 
nunca foram limpas. Como pode 
observar isto está tapado, é só ob-
servar os orifícios das tampas das 
valas para ver que as mesmas es-
tão cheias de areia. Quando cho-
ve a água em vez de correr pelas 
valas vai concentrar-se nos nossos 
quintais. Isto é cruel, pois as águas 
das chuvas até transportam lixo 
do mercado Fajardo para as nos-
sas casas”, disse Fracelino Mazu-
ze, proprietário de uma pequena 
mercearia numa das margens da 
Marcelino dos Santos, acrescen-
tando que a requalificação daque-
la rua, por volta de 2010/11, só 
consistiu na retirada de algumas 
habitações para ampliar a rua e 

não para melhoria do saneamento 
do bairro, pois no seu interior a 
circulação é feita através de becos 
e que quando chove não há boa 
transitabilidade. “Neste bairro a 
circulação é pelos becos. Nos tra-
dicionais locais por onde as águas 
passam a erosão afecta também as 
casas, algumas das quais estão em 
risco de desabar”, disse Mazuze.

Santos Mathe é secretário do 
bairro, abordámo-lo sem que este 
tivesse tempo, tal como disse, 
porque, segundo explicou, estava 
preocupado em ir reportar um caso 
de uma casa que estava a arder. 
Mas mesmo assim deu-se tempo 
de atender a nossa preocupação 
sobre o balanço da intempérie dos 
dias 24 e 25 de Janeiro e disse: “o 
Chamanculo “C” é composto por 
cerca de 8310 munícipes regis-
tados. Os locais que foram mais 
afectados pelas chuvas foram os 
quarteirões 1,2,7,8 e 12. Na Rua 
Irmãos Ruby, temos um local 
onde, momentaneamente, o colec-
tor ficou entupido devido ao lixo. 

No mesmo dia o município veio 
fazer o trabalho de limpeza, o que 
permitiu a reabertura da via. A fon-
te, na sua alocução, fez-nos enten-
der que a limpeza, naquele local, 
não tem sido permanente e que 
sempre que chove tem havido pro-
blemas de escoamento das águas. 
Disse-nos também que ainda não 
tinha concluído o levantamento 
dos danos, mas acreditava não ter 
havido danos de maior impacto.

Pelo Chamanculo adentro, du-
rante o nosso percurso, em direc-
ção ao Chamanculo “C”, a nossa 
reportagem deparou-se com ele-
vados danos na rua Matapa onde 
a erosão ameaça as habitações. 
Soubemos que por aquelas bandas 
ainda não se falou da almejada re-
qualificação, mas sabe-se que em 
alguns locais do bairro decorrem 
acções, visando o melhoramento 
das condições de vida dos mora-
dores. Por trás da antiga transpor-
tadora ROMOS (Rodoviária de 
Moçambique Sul), percorremos as 
ruas do Diamantino e da UFA. O 
que está a acontecer é que as duas 
artérias eram alcatroadas e hoje 
em dia o asfalto desapareceu devi-

do à falta de manutenção. As duas 
ruas estavam cheias de charcos e 
a quem nos disse que no caso da 
rua da UFA até já teve um sistema 
de drenagem para o escoamento 
das águas sempre que chovesse. 
“Agora isto desapareceu. Nin-
guém toma conta disto”, disse em 
anonimato um residente nas pro-
ximidades. A rua do Diamantino 
que por coincidência passa pelo 
mercado do mesmo nome também 
estava, durante a nossa passagem, 
intransitável para os veículos. Jor-
ge Nhandamo, comerciante de 46 
anos de idade, disse ser nativo. 

“Como vê esta rua era alcatroa-
da. Ainda tem restos de asfalto em 
alguns pontos. O resto são bura-
cos até parece que alguém andou 
a cavar. Não se pode passar livre-
mente mesmo circulando a pé. Isto 
tudo está cheio de água. Veja ali 
na frente das instalações da sede 
do partido Frelimo está uma la-
goa e vai levar tempo para aquela 
água secar. Estou a trabalhar neste 
mercado passa muito tempo e ain-

da não ouvi falar de um projecto 
de reabilitação desta rua. Fala-se 
quase sempre de projectos de re-
qualificação que não trazem pla-
nos concretos. Por exemplo, agora 
estão a fazer medições nos becos. 
Dizem que querem transformar os 
becos em ruas com vista a facili-
tar a circulação de veículos, mas 

eu já não acredito neles, porque 
não é a primeira vez que nos fa-
lam disso”, disse a nossa fonte, 
acrescentando que a única coisa de 
palpável que foi feita foi aquando 
das realização das obras da Marce-
lino dos Santos e Amaral Matos. 
“É só ver quem são essas pessoas. 
Não são quaisquer. A rua que liga 

a Amaral Matos ao novo terminal 
da Junta como está? Vai ver. Está 
toda ela partida apesar de regis-
tar muito movimento”, replicou.

O bairro vai melhorar
Quem o diz é o secretário do 

bairro do Chamanculo “C”, Sa-
muel Banze, em entrevista à nossa 
reportagem sobre o balanço das 
descargas pluviométricas de 24 
e 25 de Janeiro último. Para ele, 
o que de grave aconteceu foi a 
interrupção da circulação de via-
turas na zona de Mutxope. Mas 
muito rapidamente o município 
resolveu o problema. “Tivemos 
um outro caso no quarteirão 72 
em que ficou totalmente alagado. 
Aqui o município não esteve a 
tempo porque estava envolvido 
nos outros bairros. Os carros dis-
poníveis para fazer a sucção das 
águas eram poucos. Tivemos que 
contar com o apoio de outras en-
tidades privadas. É verdade que 
tivemos problemas sérios de inun-
dações no bairro, mas não tivemos 
vítimas humanas e nem casas des-
truídas. Tivemos casos de alguns 
munícipes que andaram a barrar o 
normal curso das águas, o que fez 
com que muitos quintais ficassem 
alagados, mas estes casos foram 
notificados a tempo de serem re-
solvidos”, disse Banze, apontan-
do que o problema de inundações 
no bairro Chamanculo “C” tem 

os seus dias contados com o pro-
jecto de requalificação em curso.

“Estamos a requalificar os be-
cos. Isto é, queremos transformar 
os becos em ruas, isto com enfo-
que para os quarteirões 31 e 32. Já 
foram identificadas a residências 
que estão afectadas pelo novo pro-
jecto e os seus donos informados. 
Existem já os termos de referência 
para a retirada das famílias visa-
das pelo projecto. O projecto visa 
acabar com os becos e permitir 
uma melhor circulação de viaturas 
o que será muito bom para a vida 
dos munícipes. O mesmo projecto 
visa ainda a atribuição de DUAT´s 
aos munícipes, pois os espaços se-
rão bem delimitados. Este projecto 
começou já nos quarteirões 15 e 16 
e teve bons efeitos pois os becos 
foram transformados em ruas e a 
circulação melhorou. Em caso de 
incêndios e outro tipo de cerimó-
nias já é fácil a penetração de via-
turas em algumas partes daqueles 
quarteirões”, disse a fonte, apon-
tando ainda que nas casas afec-
tadas as partes que serão demo-
lidas serão repostas nos espaços 
dos mesmos quintais e os abran-
gidos já estão informados. (x)
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Austrália. Ele ouve as músi-
cas, vê os noticiários e cria as-
pirações”, defendeu Honwana.

Na visão daquela pesquisa-
dora moçambicana das Nações 
Unidas, o jovem moçambica-
no de hoje sabe que existem 
os ipods,ipads, computadores 
e quando ele pensa num futuro 
para si próprio é muito maior 
do que aquele local onde ele 
está e as suas aspirações são 
muito maiores que as opor-
tunidades que são criadas.

E quando essas oportuni-
dades são cada vez mais li-
mitadas, segundo Honwana, 
criam-se maiores frustrações.

“As aspirações da geração 
de hoje são aspirações também 
moldadas pelo mundo em que os 
jovens vivem e essas aspirações 
criam a necessidade de querer 
chegar lá, de querer ser como o 
outro, e é daí que vemos que há 

muitos jovens, principalmente, 
nos últimos anos, entre 2011 à 
2017, em grande movimento de 
êxodo, especialmente do norte 
e da África Ocidental que en-
chiam os barcos a tentar atraves-
sar para Europa, desesperados, 
à procura de uma vida melhor”, 
recorda Alcinda Honwana.

Infelizmente, acrescenta 
ainda Honwana, que também 
existem os grupos de trafican-
tes, sejam de drogas, de armas, 
ou de outros recursos que tam-
bém “atraem jovens que têm 
este tipo de aspiração. E depois, 
existem os grupos jihadistas, 
grupos rebeldes de vária na-
tureza que também prometem 
mundos e fundos, atraem esses 
jovens, portanto, há uma certa 
vulnerabilidade que existe e faz 
com que os jovens que estão na-
quilo que eu chamo de waithood 
(zona de espera) sejam vulne-
ráveis a essas situações”.(x)

Continuação da pág. 05

Vendedores informais voltam 
a ocupar passeios na Maxixe

Edil da Maxixe, Fernando Bambo, considera a  ocupação  ilegal e promete  para breve a 
reposição da ordem  no município.

No entanto, 
Sara  Ismael  
M a m u d o , 
v e n d e d o -
ra  informal  

residente no bairro Eduar-
do Mondlane, arredores  da 
cidade  da  Maxixe,  afir-
mou  que  o abandono  por 
parte  dos  vendedores  do  
novo   mercado   para  as  
ruas   da  autarquia   deveu-
-se  ao  facto  da  fraca  
aderência  de  comprado-
res   que  actualmente  pre-
ferem   efectuar   as  suas  
compras  no maior  merca-

do  informal  da  província,  
vulgo “dumba-nengue”.
A Polícia  Municipal  da  
Maxixe realizou   uma  
operação  coerciva  que  
culminou  com  a  retirada 
dos  ambulantes  nas  ber-
mas  das  estradas  e pas-
seios  onde  estes  desen-
volviam  actividades  de  
âmbito  comercial  sem,  
contudo, observarem  as  
normas  da  postura  autár-
quica. No entanto, após três 
meses, os informais volta-
ram a inundar os antigos 
lugares onde outrora pra-
ticavam a sua actividade.
Contudo, dados em  nos-
so  poder  indicam  que os  

vendedores  de  frangos  
permaneceram  no merca-
do  novo na zona alta, onde  
pretendem criar e estrutu-
rar a sua  associação  com  
o  horizonte   da  legítima  
defesa  dos  seus   interesses  
junto  as  autoridades  ad-
ministrativas  e  bancárias.
Entretanto, pelo facto da 
cidade localizar-se ao  lon-
go  da estrada  nacional  
número um(EN1),  cons-
titui  ponto de convergên-
cia  de indivíduos  oriun-
dos  de  toda  província,   
com o objectivo da práti-
ca  da actividade  comer-
cial  naquele  entreposto.
Alguns munícipes interpe-
lados pela reportagem do 
Ponto por Ponto (PpP) na  
Maxixe, acautelam as au-
toridades  municipais   de 
modo  a  melhorarem  as  
condições  de saneamen-
to  porque,  segundo  eles, 
dada a retoma  dos ambu-

lantes  aos  passeios e dos 
estudantes de diversos ní-
veis  de ensino às escolas,   
o lixo  vai  aumentar,   facto  
que se vai agravar  com a 
caída  massiva das  chuvas  
e como consequência  ime-
diata  disso os  esgotos  po-
derão  ficar entupidos  com  
resíduos  sólidos tais  como 
garrafas  de  vidro, emba-
lagens  plásticas, objectos  
metálicos entre outros, o 
que  vai dificultar  o escoa-
mento  das águas ao mar.
Por seu turno, Fernando 
Bambo,  presidente  do  
Conselho Municipal  da  
Maxixe,  disse  confronta-
do  pela  situação  que  a  
polícia da  edilidade  será  
mais  uma  vez  convida-
da a repor  a  ordem. Neste 
momento, segundo  o  edil  
eleito nas últimas  eleições  
autárquicas  realizadas no 
país,  decorre  um  trabalho 
visando  a abertura  duma  

nova   via  que  poderá  ligar  
o novo  mercado  localiza-
do   no bairro de Malalane  
à EN1 de  modo  a descon-
gestionar  o  fluxo  automó-
vel   no interior   da  cidade.
Segundo ainda aquele res-
ponsável, durante o decur-
so do seu  mandato,  entre 
outras  actividades realiza-
das  até  ao momento,  há 
que destacar  a ampliação  
e reabilitação de  infra-
-estruturas  nos  sectores  
da  saúde, educação e a  
pavimentação  de algumas  
vias  prioritárias pre-selec-
cionadas. “Reabilitamos  
os centros  de saúde  dos  
bairros  de Agostinho Neto  
e Nhaguivila, as  popula-
ções já   não precisam  de 
se deslocar  a  vila de ho-
moíne  a procura  de cuida-
dos  médicos’’, disse para 
depois realçar  o  facto  da  
edilidade  ter entregue  re-
centemente um  novo  mer-
cado  vocacionado  ape-
nas à venda de mariscos .
Entretanto, devido as chu-
vas  que vem  caindo desde 
Dezembro do ano  tran-
sacto   naquele  ponto  do  
país,  a edilidade  vem  de-
senvolvendo  um trabalho  
que consiste no levanta-
mento  dos   locais  onde 
as correntes furiosas  das 
águas   danificaram  den-
tro e fora  da cidade,uma  
actividade  que  é dirigi-
da pelo  próprio edil  Fer-
nando  Bambo  e os  seus  
seguidores partidários.(x)

Vendedores informais voltaram a ocupar espaços  ao  longo  dos  passeios  da  autarquia  
da  Maxixe,  província  de  Inhambane, depois  de  terem  sido retirados  à  força  pela  Po-
lícia  Municipal   no segundo semestre  do ano transacto  para  um novo  mercado  que  se  
situa  na zona  alta  da  cidade.

Fernando Lopes, 
em Inhambane
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O relatório da Transparência Internacional denuncia que “a elite política e governamen-
tal em Moçambique continua a usar a corrupção para acumular negócios e oportunida-
des para enriquecer”. 

Acusa relatório da Transparência Internacional

Elites moçambicanas 
enriquecem com a Covid-19

Segundo o mesmo 
documento, no nos-
so país “a Covid-19 
não é apenas uma 
crise de saúde e 

de economia. É uma crise de 
corrupção que não estamos ac-
tualmente a conseguir gerir”

A “Transparência Interna-
cional”, uma organização não-
-governamental com sede em 
Berlim, divulgou, na última 
quinta-feira, o seu relatório 
anual acerca da percepção sobre 
a corrupção no sector público. 

No ranking de 2020, se-
gundo aquele relatório, cin-
co países lusófonos melho-
raram a sua classificação, 
enquanto três pioraram.

O nosso país caiu três po-
sições, passando do lugar 146 
para 149. Uma situação que 
leva a Transparência Inter-
nacional a alertar sobre o ris-
co de Moçambique caminhar 
para uma “espiral descen-
dente, sem esforços concer-
tados para apoiar a transpa-
rência e a responsabilização”.

“Este ano, a Transparência 
Internacional identificou como 
critérios de avaliação a forma 
como os países lidaram com a 
pandemia da Covid-19, o inves-
timento em cuidados de saúde 
e o impacto desta crise sobre as 
instituições democráticas, lê-
-se no relatório que de seguida 
acrescenta que “o ano passado, 
colocou à prova os governos 
como nenhum outro e aqueles 
com níveis mais elevados de 
corrupção têm sido menos ca-
pazes de enfrentar o desafio”.

Covid-19 só veio revelar 
que o nosso Sistema 
Nacional de Saúde é 

fraco e não funciona
Por seu turno, para o es-

pecialista anti-corrupção do 
Centro de Integridade Pública 
(CIP), Baltazar Fael, o pre-
núncio do colapso do nosso 
Sistema Nacional de Saúde é 
prova suficiente que o nosso 
SNS é fraco e não funciona.

De acordo com Baltazar 
Fael, o problema do nosso SNS 
simplesmente foi revelado com 
a Covid-19, esse problema sem-
pre existiu e explica que não é 
por acaso que, por exemplo, 
os nossos dirigentes quando 
estão doentes, até quando tem 
uma simples tosse, ou pequeno 
resfriado, a primeira coisa que 

fazem é ir procurar tratamento 
na vizinha África do Sul, ale-
gadamente, porque eles sabem 
claramente que o nosso Sis-
tema de Saúde não funciona.

“O que a Covid-19 está 
a fazer é simplesmente reve-
lar que o nosso SNS é fraco e 
não funciona. A questão que se 
coloca é o que é que ao longo 
dos tempos, nossos dirigentes 
fizeram para melhorar o sector 
da Saúde? Não fizeram prati-
camente nada nos 40 anos de 
Independência (…) mesmo em 
termos de infra-estruturas, as 
grandes infra-estruturas deste 
país foram construídas no tem-
po colonial, então, temos aqui 

um problema sistémico no sec-
tor da saúde e que se estende 
aos outros sectores como é caso 
do sector da educação. Preci-
samos de um Governo que se 
antecipa aos problemas e não 
um Governo que esteja como 
bombeiro para apagar o fogo, 
que é como actua o nosso Go-
verno”, finalizou Baltazar Fael.

Recorde-se que os médi-
cos do SNS, através da Ordem 
dos Médicos de Moçambique 
(OrMM) e Associação Médica 
de Moçambique (AMM) convi-
daram, recentemente, o Estado 
e a sociedade moçambicana a 
reflectir sobre o tipo de Siste-
ma Nacional de Saúde (SNS) 

que pretendemos construir.
Segundo as duas institui-

ções, nos últimos anos, assiste-
-se a deterioração das condi-
ções de trabalho nas unidades 
sanitárias do SNS, caracteriza-
da por indisponibilidade de me-
dicamentos essenciais, como 
são dos casos de antibióticos 
de 1ª, 2ª, 3ª linhas, falta de rea-
gentes de laboratório, aparelhos 
imagiológicos como Raio-X, 
TAC, RMN que não existem ou 
estão avariados em várias uni-
dades sanitárias do país e bem 
como ausência ou escassez de 
meios de protecção individual 
para os profissionais de saú-
de contra à Covid-19 e não só.

Não é uma escassez 
propositada

O Governo, por sua vez, já 
veio ao público reagir, na voz 
do Director Nacional de Assis-
tência Médica, Ussene Isse. Em 
entrevista exclusiva ao PpP des-
dramatizou que a escassez de 
medicamentos e de equipamen-
tos de protecção para os profis-
sionais de saúde no país não é 
uma situação propositada, mas 
sim deriva da indisponibilidade 
de tais equipamentos no mer-
cado mundial, alegadamente, 
porque até mesmo na Europa, o 
número de infectados pela Co-
vid-19 tem estado a aumentar.

“A nível mundial esgota-
ram-se os equipamentos de pro-
tecção individual, mesmo nós 
aqui em Moçambique com di-
nheiro na mão, não conseguía-
mos comprar esses equipamen-
tos porque não havia disponível 
a nível mundial”, justificou 
Ussene Isse naquela altura.

De acordo com Ussene Isse, 
há que se fazer um esforço adi-
cional para criar condições para 
melhorar a situação do SNS, o 
que na sua óptica não quer di-
zer que não existam condições.

Baltazar Fael

Dávio David
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No Vale de Mulauze

Trabalhos de desassoreamento 
não abonam

“Os trabalhos de desassoreamento de Mulauze constituem grande rou-
balheira aos cofres do Estado. Eles comem em nosso nome e sabem que 
anualmente tem que tirar milhões dos cofres do Estado a pretexto de 
que vão desassorear Mulauze enquanto vão enchendo os seus bolsos”, 
Januário José, agricultor do vale de Mulauze.

- Município de Maputo e empreiteiro são chamados a fazer uma revisão nas 
obras efectuadas

Mais uma vez 
o conselho 
m u n i c i p a l 
foi assalta-
do pelo mau 

trabalho realizado pelo emprei-
teiro representado pela empresa 
Maguta-construções LDA ao 
encher os seus cofres com cer-
ca de 28,9 milhões de meticais 
para desassorear o vale de Mu-
lauze num trabalho que, durante 
a sua realização, era largamen-
te contestado devido a sua má 
qualidade. Enquanto decorriam 
os trabalhos, a voz dos agricul-
tores, quanto à má qualidade 
das obras, não foi ouvida pelo 
município e o resultado já está 
à superfície. Choveu e o vale 
transbordou e as machambas fo-
ram invadidas e as culturas arra-
sadas em certos locais do vale. 

Durante a nossa visita ao 
local, depois das chuvas caídas 
entre os dias 24 e 25 de Janei-
ro, os agricultores que contac-
tamos apontaram que é altura 
de o município ir ao Mulauze 
verificar o que está acontecer 
nos campos de produção, pois 
já tem experiência do que nor-

malmente tem acontecido após 
ter contactado maus empreitei-
ros para desassorear aquele rio. 
As nossas fontes apontaram que 
há cerca de dois anos foram in-
vestidos cerca de 44 milhões de 
meticais para se fazer o mesmo 
trabalho o que não resultou em 
nada. “Desta vez, não passam 
dois meses em que foram entre-
gues, pelo empreiteiro, as obras 
que visavam desassorear o rio. 
Este trabalho foi mal feito por-
que as chuvas vieram provar 
isso. Por isso seria bom que o 
município viesse ver isto”, dis-
se Matilde Jaime Titosse, uma 
produtora na zona da Fapacar.

A nossa fonte, que não dei-
xa de admitir haver esquemas 
entre alguns funcionários do 
município na adjudicação das 
obras de desassoreamento, 
aponta não ser possível que to-
dos os anos se pensem em in-
vestir para a mesma coisa sem 
que disso se tire resultados dura-
douros e lembra-se da primeira 
e única vez em que, depois da 
independência, se fez a limpe-
za do vale sobre a liderança do 
primeiro presidente do País.

 “Os agricultores foram mo-
bilizados e entraram no vale para 
remover o Matope e esse traba-

lho não foi renumerado e durou 
muito tempo sem ser necessário 
que se voltasse ao rio para se de-
sassorear. Agora todos os anos 
tem que fazer a mesma coisa e 
o vale não está a ser rentável. 
Aqui produzíamos comida e 
abastecíamos até as províncias. 
Gaza vinha buscar couve aqui. 
Suazilândia e África do Sul tam-
bém. Mas agora é só comerem o 
dinheiro. Veja aquilo ali. Já não 
tenho nada na machamba. Tudo 
foi com a água. Isto tem que aca-
bar”, disse a nossa entrevistada 
visivelmente agastada. Esta dis-
se-nos ainda que a horta em Mu-
lauze é a sua única fonte de sobre-
vivência. “Antes das chuvas era a 
vez do calor abrasador e a praga 
que afectava as culturas. Fizemos 
pouco trabalho apesar do calor e 
pragas e isto foi levado pela força 
das águas e agora vamos fazer o 
quê?”, questiona Matilde Titosse.

A nossa aflição é fonte 
de riqueza de alguns 

dirigentes do município
Por estes dias, percorrer o 

vale de Mulauze e procurar saber 
sobre o grau de produção que ali 
se obtém é o mesmo que ir ati-
çar a ira dos produtores, isto é, 
é o mesmo que gozá-los. Uma 

produtora de hortícolas na zona 
do Bairro Luís Cabral chegou 
a associar a nossa equipa de re-
portagem com os funcionários 
do município que, segundo ela, 
abocanham os fundos do Estado 
a pretexto do desassoreamento 
de Mulauze. Na mesma onda, 
Januário José Raul disse a nossa 
reportagem que o último trabalho 
que o empreiteiro fez em Mulau-
ze constitui uma grande rouba-
lheira aos cofres do Estado. “O 
empreiteiro levou o dinheiro e o 
vale não aguentou com a quan-
tidade de água que recebeu das 
chuvas tendo havido uma grande 
invasão nas machambas. As pes-
soas indicadas para tratar deste 
assunto deviam ser todas demi-
tidas a partir do seu presidente. 
O presidente do município devia 
vir ver isto para melhor respon-
sabilizar o empreiteiro e outros 
envolvidos nesta situação”, disse. 

Januário José aponta que, 
no trabalho realizado, devia-se 
ter cavado o rio pelo menos um 
metro para se remover o ma-
tope. Isto não aconteceu. E as 
próprias pessoas que fizeram o 
trabalho não são trabalhadores 
de uma empresa. Nós aqui só 
vimos miúdos a tirarem capim 
com catanas. Não houve o uso 

de pás e nem enxadas e nem 
vimos a presença de nenhum 
funcionário do município a fis-
calizar os trabalhos. Isto está 
cheio de dirigentes fantoches. 
As pessoas poderão estar a di-
zer que a Frelimo é que faz isto, 
mas não é. Quem faz isso são os 
directores que temos pela frente 
de certos projectos”, desabafou.

A nossa fonte aponta que a 
couve que foi desta vez arrasada 
já estava quase na boca dos mu-
nícipes depois de um grande es-
forço feito pelos produtores. “A 
crise desta hortícola vai se agu-
dizar. Nós agricultores já esta-
mos cansados de vermos, todos 
os anos, pessoas a enriquecer à 
nossa custa. São milhões de me-
ticais que enchem os bolsos de 
pessoas que não sabemos onde 
é que o Governo vai buscar. 
Anualmente fala-se milhões de 
meticais para limpar Mulauze. 
Já passa muito tempo que se faz 
isso. Eles comem em nosso nome 
e sabem que anualmente tem 
que tirar algum dinheiro nos co-
fres do Estado alegando que vão 
desassorear Mulauze. A situação 
de Mulauze ainda vai piorar por-
que as chuvas ainda vem aí. Este 
só foi o começo”, acrescentou.

Alexandre Luís 
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com sede em Londres. 4. Já 
em 2019, Thomas Andrew 
Bowker solicitou a reno-
vação da acreditação como 
correspondente residente da 
Zitamar News para continuar 
a exercecer a sua profissão. 
5. Com base nesta acredita-
ção como correspondente da 
Zitamar News, foi emitido o 
DIRE (autorização de resi-
dência) a seu favor e igual-
mente para os seus filhos. No 
entanto, ao longo do tempo o 
GABINFO foi constatando 
que, diferentemente de outras 
agências noticiosas, que têm 
sede num determinado país 
e correspondentes em vários 
países do mundo, incluin-
do Moçambique, a Zitamar 
News tinha como sede o nos-
so país e vinha produzindo e 
editando os seus conteúdos 
informativos a partir de Ma-
puto, o que contraria o espí-
rito da Lei na qual assenta a 
qualidade correspondente de 
um órgão de comunicação 
social estrangeiro. Sucede 

ainda que o senhor Thomas 
Bowker não conseguiu pro-
var documentalmente a li-
gação entre a Zitamar News 
e a Zitamar LP (esta última 
empresa encontra-se regista-
da na Inglaterra e desenvolve 
actividades de prestação de 
serviços, incluindo de infor-
mação), embora tenha sido 
por ele identificada como 
sendo a empresa proprietá-
ria da Zitamar News, na base 
da qual lhe fora atribuída 
a acreditação. Em sede de 
uma renião entre o GABIN-
FO e o senhor Thomas An-
drew Bowker, realizada em 
Dezembro do ano transacto, 
com vista ao esclarecimento 
de dúvidas sobre a legalida-
de da Zitamar News, este ad-
mitiu que emprega (2) dois 
jornalistas moçambicanos 
como correspondentes (que 
não estão acreditados pelo 
GABINFO, contrariando as 
normas nacionais) e colabora 
com uma cidadã sul-africana 
igualmente não reconhecida 

O CARTÃO DE IMPRENSA

Por Elísio Macamo*

No Reino Unido, existe uma associação de jornalis-
tas que emite um cartão de imprensa para jornalistas 
estrangeiros. Não é uma agência estatal. O cartão é re-
conhecido pela polícia e outras entidades, o que permi-
te que o jornalista trabalhe sem perturbações.

Vamos supor que alguém obtivesse este cartão de 
forma indevida, por exemplo, não dando informações 
completas. Vamos supor ainda que essa pessoa, três 
anos depois, obtivesse a renovação desse cartão. Quan-
do finalmente o organismo que faz essa “acreditação” 
descobrisse, um ano depois, que, afinal, o portador não 
merece o cartão, sabem qual seria a discussão no Reino 
Unido?

Pois. Não seria sobre o jornalista. Seria sobre o orga-
nismo que cometeu esse erro por duas vezes. Estariam 
a rolar cabeças lá. Se fosse uma instituição pública, é 
bem provável que houvesse consequências políticas de 
alto nível. E se fosse o caso desse jornalista ter tido 
acesso a informação sensível, o Parlamento haveria de 
criar uma comissão de inquérito para averiguar o que 
se passou e fortalecer as medidas de segurança.

Estas são pequenas diferenças que fazem a diferença 
entre ser país sério e ser país. Uns trabalham, outros 
rigozijam-se por ter mostrado que pode demorar, mas 
também trabalham.

*Texto extraído da sua página no Facebook

pelo GABINFO. Na referida 
reunião, o senhor Thomas 
Andrew Bowker afirmou que 
a Zitamar LP é uma empresa 
que tem como sócios ele e sua 
esposa. Ou seja, o Thomas é 
correspondente de uma “pu-
blicação” da qual é proprie-
tário. Todas as evidências 
até aqui reunidas mostram 
que não existe uma ligação 
nem prova documental en-
tre a Zitamar LP (empresa) e 
Zitamar News (órgão de co-
municação social?), ou seja, 
a Zitamar News é inexisten-
te tanto na Inglaterra assim 
como em Moçambique, pelo 
que de acordo com as nor-
mas moçambicanas não é 
permitido corresponder para 
um órgão de informação com 
inexistência legal. Importa 
referir que, até então, a Zi-
tamar News (www.zitamar.

com) apenas publicava infor-
mação sobre Moçambique. 
O GABINFO concluiu que: 
• A Zitamar News não pos-
sui elementos de legalidade 
que a enquadrem como sendo 
uma agência internacional de 
notícias nem como um órgão 
de comunicação social nacio-
nal; • A Zitamar News é uma 
publicação on-line baseada 
em Maputo, especializada 
em serviços de informação 
sobre Moçambique, cujos 
conteúdos são geridos e vei-
culados por Thomas Andrew 
Bowker, a partir de Maputo. 
Perante as irregularidades ve-
rificadas, o GABINFO solici-
tou a devolução do cartão de 
acreditação como jornalista 
estrangeiro emitido a favor 
do senhor Thomas Andrew 
Bowker, com as suas devi-
das consequências legais. 

Maputo, 29 de Janeiro de 
2021”.

Da mentira do Gabinfo
Do comunicado do Ga-

binfo se fala de uma ‘Zita-
mar LP’, o que não passa 
de uma invenção como se 
podem atestar dos documen-
tos. A verdade é que existem 
duas empresas, Zitamar Ltd 
e Zitamar Consulting LLP. 

A Zitamar Ltd é a em-
presa por detrás de Zita-
mar News, desde o início 
em 2015. Actua na área de 
‘News agency activities’, so. 
https://find-and-update.com-
pany-information.service.
gov.uk/company/09640194

A Zitamar Consulting 
LLP foi constituída em 2019 
como empresa de consultoria.

Continuação da pág. 03
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Vila Olímpica

Descoordenação na 
gestão marca desordem

“Aquilo está assustador: virou oficina de camiões e de óleo queimado no pavimento assim como 
peças de viaturas no chão. Capim alto, garrafas partidas, lixo dentro daquelas viaturas abando-
nadas”.

Este é o teor de um 
e-mai l /denúncia 
recebido na nossa 
redacção, enviado 
por um dos nos-

sos leitores, abordando parte 
do quotidiano da Vila Olím-
pica recentemente construída 
aquando da realização dos jo-
gos africanos de Maputo 2010.

A reportagem do Ponto por 
Ponto ao receber esta informa-
ção no passado dia 27 de Janei-
ro, deslocou-se dia seguinte, 28 
do mesmo mês, ao local para 
se confrontar com os facto re-
latados que reportam uma tris-
te realidade da infra-estrutura 
inaugurada não há muito tempo.

Por fora do perímetro da 
vila, cuja parte frontal está deli-
mitada por um muro em blocos 
e grades de metal que permi-
tem uma boa visualização do 
interior da vila olímpica donde 
pudemos ver algumas verda-
des que constam da denúncia. 

Em frente dos quatro novos 
blocos recentemente acabados 
de ser construídos e ainda ina-
bitados, o capim alto mistura-
-se com alguns arbustos que 
se confundem com flores para 

ornamentação. Supomos que 
aquela parte frontal estava re-
servada para ser um jardim, 
para ornamentar a entrada da 
vila, entretanto, ideia foi agora 
abandonada, tendo sido trans-
formada num pequeno matagal. 
Curiosamente, ao pretendermos 
entrar na vila, logo no portão, 
junto à guarita, abordamos um 
morador sobre a questão que 
para ali nos levava. Ao deparar-
-se com o conteúdo do e-mail, 
este distanciou-se de nós, ale-
gando não ter conhecimento do 
que se estava a passar, ainda que 
ele fosse morador do local tal 

como antes nos tinha informado.
Inconformada, a reportagem 

deste jornal dirigiu-se à guarita 
e junto aos três seguranças que 
ali se encontravam apresentou-
-se como pretendendo dirigir-se 
ao gabinete da administração 
para tratar dos assuntos ora de-
nunciados. Após uma consulta 
via telefone recebemos aval para 
entrarmos. Fomos acompanha-
dos pelo segurança em direc-
ção ao local e, indiscretamente, 
ao depararmos com uma fila de 
sucatas de mini-bus de marca 
Toyota-Coaster de trinta e cin-
co lugares, perguntámos sobre 

a presença daquelas cerca de 
seis sucatas e outros tipos de 
carros avariados e ali estacio-
nadas e a resposta não tardou.

“Bom, as sucatas pertencem 
aos moradores deste condomí-
nio”, disse o nosso acompa-
nhante. E antes de chegarmos ao 
gabinete administrativo vimos 
um espaço que supomos ser o 
referido parque de sucatas. Mas 
pelos vistos são mesmo sucatas 
que estão ali guardadas. Entre-
tanto, a reportagem deste jornal, 
ao entrar no gabinete, gentil-
mente foi recebida por um dos 
funcionários, já que eram dois, 
em que foi apresentado o móbil 
da presença do jornal Ponto por 
Ponto no local. Este endossou o 
repórter ao segundo que no mo-
mento poderia, hierarquicamen-
te, responder sobre o assunto.

Limitações 
administrativas

O momento que seguiu foi 
de um certo embaraço para a 
administração local quando 
confrontado por nós sobre o 
ambiente ali vivido. Aquele fun-
cionário ao ler o conteúdo do 
e-mail que o apresentamos quis 
saber onde era publicado o re-
ferido jornal, pois, segundo dis-
se, nunca tinha ouvido falar do 

mesmo. Quis ter o contacto do 
director do jornal e foi-lhe dado. 
Só depois é que se pronunciou. 

“De facto isto que está di-
zer é verdade. Constitui uma 
preocupação da nossa adminis-
tração, mas não posso adian-
tar nada porque está prevista 
uma reunião sobre este caso”. 

“Pensei que viesse aqui 
sobre a realização dessa reu-
nião”, disse algo nervoso ao 
dar-se conta de que estava 
falar com pessoa diferente. 

“Mas espera, deixe-me ligar 
para alguém que virá atender”, 
disse e de seguida fez umas liga-
ções, aparentemente para colegas.

Minutos depois compare-
ceram dois, um deles, prova-
velmente, é o comandante da 
equipa de segurança da vila 
olímpica, ilações que tiramos 
através do nível da conversa que 
foi desenrolando-se no local.

Ao ser posto a par dos acon-
tecimentos, o recém chegado 
junto do acompanhante que su-
pomos ser o comandante da se-
gurança da vila, falou da neces-
sidade da reportagem do Ponto 
por Ponto ter que apresentar 
uma credencial que de acordo 
com aquilo que disse, “con-
firma um mandato do jornal 
para a realização do trabalho”. 

Entretanto, mais adiante, 
aludindo que não estava a dar 
entrevista disse que naquele 
local existem três instituições 
que velam pela administração 
de algumas partes da vila. “Não 
estou a dar entrevista. Mas es-
tas instituições são o Fundo 
para o Fomento da Habitação 
(FFH), que nós representamos. 
O Fundo de Promoção Despor-
tiva (FPD) que faz a gestão de 
uma parte do condomínio e a 
empresa Charles Strong que 
se ocupa pelos novos blocos”. 

“Mas como disse não estou a 
dar entrevista. Estou só a escla-
recer alguns equívocos. A pessoa 
mais indicada para falar deste as-

Alexandre Luís 
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sunto é a senhora administrado-
ra que ainda não chegou”, disse. 

Contudo, calhou que na-
quela altura a administrado-
ra estava a chegar ao local.

Este assunto foi rapidamente 
posto a corrente à recém chegada 
que de imediato começou a dizer 
que “este assunto” é candente na 
vila olímpica, pois já circula-
vam informações nas redes so-
ciais e que as outras instituições 
que possuem instalações dentro 
da vila deviam ser chamadas a 
responsabilidade dos seus locais 
de gestão. De destacar que estes 
pronunciamentos estavam a ser 
feitas pela recém chegada que 
por seu turno, a semelhança do 
seu colega que inicialmente nos 
atendeu, sem saber que éramos a 
reportagem deste jornal. Dando 
conta do equívoco, de imediato 
interrompeu a fala e ordenou a 
retirada do repórter para esperar 
fora da sala de modo a permi-
tir alguma concertação com os 
colegas. Alguns minutos pas-
saram com o repórter lá fora e 
a senhora administradora veio 
ao seu encontro pedindo des-
culpas e mandando-o retornar 
ao gabinete para uma conversa 
que também disse, não era uma 
entrevista, entretanto o repór-
ter estava a tomar anotações.

Descoordenação marca a 
desordem

“Desculpe-me senhor. Eu 
não sabia de quem se tratava. 
Podemos entrar e podemos fa-
lar. Mas não estou a dar entre-
vista. Era só para esclarecer 
que de facto este assunto é sério 
e é do nosso conhecimento”. 

“Quanto à sucata esta é dei-
xada pelos condóminos que não 
a tiram daqui para um outro lu-
gar. Esta é uma questão de cons-
ciência das pessoas. Do nosso 
lado nada podemos fazer porque 
estamos à espera de um instru-

mento legal que nos possa auto-
nomizar e podermos trabalhar”. 

“Não podemos mover aque-
las sucatas sem poderes, sob pena 
de sermos processados pelos 
respectivos proprietários”, disse 
a administradora Idalina Langa 
acrescentando que neste momen-
to está em processo de formação, 
uma comissão mista composta 
por três instituições que possuem 
partes do condomínio da vila sob 
sua gestão, nomeadamente o Fun-
do do Fomento da Habitação de 
que faz parte, o Fundo de Pro-
moção Desportiva que gere outra 
parte do condomínio e o aludi-

do parque bem como a empresa 
Charles Strong gestora dos novos 
blocos que ainda estão inabitados.

A nossa interlocutora apontou 
que locais onde ocorrem os pro-
blemas tal como o parque onde 
está guardada a maior parte da 
sucata é da responsabilidade do 
Fundo de Promoção Desportiva e 
onde o capim permanece alto está 
sob a gestão da Charles Strong. 

“Nós estamos a fazer a ges-
tão no que concerne a seguran-
ça da vila olímpica, remoção 
dos resíduos sólidos apenas nos 
blocos um a 24 que é a área co-

berta pela taxa do condomínio”. 
“Gostaríamos de fazer a co-

bertura total que é a limpeza de 
tudo mas porque a taxa do condo-
mínio paga que está determinada 
no contrato que é de mil meticais, 
ser irrisória, não nos permite. 
Não sabemos como é que as ou-
tras instituições fazem a gestão 
dos seus locais”, disse não tendo 
nos permitido circular pelo re-
cinto da vila para melhor nos in-
teirarmos do que a denúncia nos 
fez deslocar para aquele recinto. 

Aliás, ao terminarmos o nosso 
encontro fomos orientados para 
contactar as outras partes para 
reportarmos o que acontece nos 
locais sob a sua gestão e tanto 
mais que a nossa retirada foi es-
coltada por um agente de segu-
rança da vila olímpica sob ordens 
de não nos deixar fotografar nada.

Chefias ausentes
Nos escritórios do Fundo de 

Promoção Desportiva e mes-
mo na empresa Charles Strong 
que tem as suas representa-
ções nas proximidades da vila 
não foi possível encontrarmos 
quem pudesse responder sobre 
este momentoso assunto por-
que os visados, conforme fo-
mos dito, estavam ausentes. (x)
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A dupla Amide Tarmamade e Caló deixaram o comando técnico do Textáfrica do 
Chimoio na sequência dos maus resultados no Moçambola 2021. Amide Tarma-
made, em entrevista ao RM Desporto, revelou que vinha recebendo ameaças por 
parte de várias pessoas para abandonar o cargo.

Deixa Textáfrica do Chimoio  

Amide Tarmamade diz 
que recebeu ameaças para 
abandonar cargo

Tarmamade acusa 
ainda alguns mem-
bros da Direcção 
do Textáfrica e jo-
gadores do clube de 

terem sabotado o seu trabalho.
“Reuni-me com o Pre-

sidente Acácio Gonçalves e 
chegamos à conclusão que já 
não havia condições para con-
tinuar, vinha com isso na ca-
beça desde a semana passada 
e o meu colega demitiu-se em 
Vilankulo”, disse Tarmamade.

Amide Tarmamade lamen-
ta ainda ter trabalhado num 
mau ambiente e explica que 
“na conversa com o Presidente 
chegamos à conclusão que não 
havia condições para continuar, 
devido a minha integridade fí-
sica que estava em causa, por 
causa da pressão que estava a 
ser feita e sozinho não estava em condições de aguentar” disse Tarmamade para depois acres-

centar que “antes de reunir com 
o Presidente, recebi ameaças 
durante a manhã, recebi men-
sagens ameaçadoras que diziam 
que se não largasse o Textáfrica 
iria ter consequências graves, 
é triste, sou muito jovem e não 
quero sair daqui sem um olho 
por causa do clube, pelo que 
fiz uma reflexão e achei que era 
preferível abandonar o clube”.

Amide Tarmamade apon-
ta o dedo acusador ao “Vidal, 
Chiganda, Magaba e Custódio 
Parruque, são pessoas que es-
tão a fomentar esses problemas 
no seio do grupo e isso vai pre-
judicar muito ao clube, estou a 
sair, mas um dia vão recordar-se 
de mim e me darão razão, des-
cobrirão de que dentro do Tex-
táfrica há sabotadores”, disse 
o treinador aos microfones da 
RM Desporto. (LANCEMZ). 

Mambinhas treinam a todo gás
O Presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF), Feizal Sidat, garan-
tiu, recentemente, a impren-
sa que a Selecção Nacional de 
Futebol de Sub-20 “Mambi-
nhas”, encontra-se na tercei-
ra fase de preparação para 
o CAN Mauritânia 2021.

Assim, no cum-
primento do 
plano de tra-
balhos, estão 
agendados dois 

jogos com grandes clubes do 
panorama futebolístico nacio-
nal, nomeadamente, o Clu-
be de Desportos da Costa do 
Sol e o Clube Ferroviário de 

Maputo, um dos quais à noi-
te para melhor adaptação.

Feizal Sidat referiu ain-
da que a convocatória final 
será anunciada nesta sema-
na e que a viagem será no 
próximo dia 7 de Fevereiro.

 As competições do CAN 
decorrem de 14 de Fevereiro a 
6 de Março e Moçambique faz 
parte do grupo A com a Mau-
ritânia, Camarões e Uganda. 
O primeiro jogo dos Mam-
binhas será no dia 15 de Fe-
vereiro no Estádio Olímpico 
de Nouakchott, pelas 15h00.

 A delegação será dirigi-
da pelo Vice-Presidente para 

a área de Estudos, Projec-
tos, Marketing e Relações 
Públicas, Gervásio de Jesus. 

A viagem Maputo-Mauri-
tânia terá escalas de um dia 
em Lisboa e Casablanca.

Amide Tarmamade
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Viúvas devem lutar para 
sair do confinamento 

“Podia-se criar um subsídio para aquelas mulheres que não têm como sobreviver, su-
ponhamos que o marido não estava no aparelho de Estado. Tinha que se criar um sub-
sídio para essas mulheres para poderem continuar a alimentar os seus filhos, porque se 
não a pobreza será contínua. Enquanto os seus filhos não poderem ir a escola terão o 
mesmo destino que a mãe teve”.

A Presidente do Movimento Esperança e Vida, Beleza João Cumbana, defende que as viúvas mo-
çambicanas devem lutar pela efectivação dos seus direitos de mulher tendo como base a sua fé.

A Presidente do Mo-
vimento Esperança 
e Vida, uma agre-
miação em prol 
das viúvas moçam-

bicanas, Beleza João Cumbana, 
falava na última quinta-feira, na 
capital, após o lançamento do 
livro do Padre Humberto Henri-
que Kuijpers, intitulado “Viúvas 
nas nossas comunidades”, even-
to que decorreu na igreja Santa 
Ana da Munhuana, na capital.

Aliás, de acordo com o pró-
prio Padre Humberto, pode ser sim 
verdade que as actuais viúvas mo-
çambicanas estejam a se libertar 
gradualmente dos hábitos culturais 
“horrendos” do passado, prova 
disso é que, segundo ele, quando 
foi visitar recentemente a viúva do 
pai do ministro da Saúde, um dia 
após o seu velório, a encontrou 
muito bem trajada e sentada numa 
cadeira, realidade bem distante do 
que acontecia no passado, em que 
a viúva tinha que se cobrir de luto e 
deitar-se na esteira por muitos dias.  

Beleza Cumbana, por seu tur-
no, explicou em entrevista exclu-
siva ao Ppp que uma das formas 
de ajudar as viúvas moçambica-
nas a saírem do seu sofrimento é 
garantir uma maior abertura, ou 
seja, de acordo com Cumbana, a 
viúva não pode ficar confinada 
dentro de casa por muitos dias.

“Por exemplo, se a viúva é tra-
balhadora não tem que ficar muito 
tempo em casa, ela deve ir trabalhar 
ou ir vender para poder sustentar os 
seus filhos”, justificou Cumbana.

Entretanto, é sabido que com 
o decreto de estado de calamida-
de pública, várias mulheres que 
operavam no sector informal vi-
ram seu “pão” comprometido.

A propósito desse facto, a 
nossa entrevistada defende que é 
muito mais complicado ser viú-
va nessas condições, explican-
do que “para mim, o que deve 
acontecer é que desde criança, a 
mulher deve ser dada espaço”.

“Temos visto muitas das ve-
zes que a mulher não tem acesso 
à escola, então, dificilmente elas 
podem ter uma base de susten-
to, é necessário que se abram 
espaços para que as raparigas 
tenham as mesmas oportunida-
des que os rapazes ainda crian-
ças”, defendeu Beleza Cumbana.

A fonte que temos vindo a citar 
apela ao Governo moçambicano 
para criar um subsídio social bási-
co e específico para as viúvas mo-
çambicanas que vivem do sector 
informal no contexto da Covid-19.

“Podia-se criar um subsídio 
para aquelas mulheres que não têm 
como sobreviver, suponhamos que 
o marido não estava no aparelho 
de Estado. Tinha que se criar um 

subsídio para essas mulheres para 
poderem, continuar a alimentar os 
seus filhos, porque se não, a pobre-
za será contínua. Enquanto os seus 
filhos não puderem ir a escola terão 
o mesmo destino que mãe teve”

Acusações de feitiçarias 
contra viúvas

Sobre as acusações de fei-
tiçaria que muitas viúvas mo-
çambicanas sofrem, a nossa 
entrevistada explicou que aque-
la agremiação tem estado a 
acompanhar os casos de perto.

“Aconselhamos, se for pos-
sível, até encaminhamos no sen-
tido da família não proceder 
do jeito como tem procedido”.

Segundo apuramos ainda no 
evento, é também tarefa da mu-
lher viúva cristã moçambicana 
defender a sua fé de algumas 
práticas culturais como ó ocaso 
da cerimónia de levirato, mais 
conhecido no Sul de país por Ku-

tchinga e no Centro por Pintakufa. 
Sobre esta matéria, a nossa en-

trevistada disse que uma das formas 
das viúvas cristãs se defenderem é 
associarem-se a outras viúvas ou 
as outras irmãs da igreja no sentido 
delas darem o devido encaminha-
mento de cada situação específica.

“É preciso seguir o Evan-
gelho, ler muito a Bíblia 
para poder fortalecer mais a 
sua fé”, concluiu Cumbana.       

As viúvas moçambicanas 
estão abrir os olhos

Guilhermina Langa Melice, 
viúva há quatros anos, conta que 
é mãe de quatro meninas, três de-
las estão casadas e já tem netos, e 
graças a Deus, segundo ela, todas 
suas filhas são cristãs católicas.

Falando sobre a dificulda-
de das viúvas para aceder algu-
mas documentação legal, como 
é o caso da polémica certidão de 
óbito, documento pelo qual se 

pode tramitar vários processos 
como o relativo a partilha le-
gal de bens, Melice explicou ao 
PpP que são coisas difíceis que 
acontecem com as viúvas, mui-
tas pessoas podem passar por 
isso e outras não, mas para ela, a 
maior parte das viúvas moçambi-
canas passam por esta situação.

“Primeiro, quem dificulta é 
a própria família, muitas vezes 
da parte do marido, e a questão 
toda envolvida são bens mate-
riais. É pena eu dizer isso, mas 
acontece, muitas vezes, os avós 
esquecem que aquilo que o filho 
deixou é para os netos, outras 
vezes, são os cunhados da viúva 
que querem se apoderar dos bens 
do falecido e deixam de fora a 
própria viúva e os seus filhos, 
então, muitas vezes essa difi-
culdade é imposta por causa dos 
bens materiais”, lamentou Melice.

Guilhermina Melice acon-
selha que é preciso ir a luta, e 
este livro que o Padre Humber-
to lançou é uma forma de aju-
da “que ele nos concede para 
ajudar a libertar as viúvas”. 

O mais importante que deve 
acontecer, segundo Melice, é que 
as viúvas devem por si mesmas ter 
a coragem de enfrentar essas situa-
ções, e reconhece que é muito duro 
para quem está a começar, mas a luta 
começou, então, elas devem lutar.

“E nós, hoje, vemos muitas viú-
vas a irem para o tribunal, se elas 
vão ao tribunal é porque estão a 
abrir os olhos, estão a ver que es-
tão a ser tirados os seus direitos, 
para elas continuarem a gozar des-
ses direitos devem pedir apoio a 
quem de direito. Temos leis, então 
é preciso exercer essas leis, temos 
direitos como mulheres, para po-
dermos exercer esses direitos de-
vemos conquistar porque é difícil, 
mas temos que lutar e ir a busca”, 
sentenciou Guilhermina Melice.(x)

Dávio David 
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Calane da Silva, homem de proa das letras moçambicanas, faleceu na última sexta-feira (vítima 
de Covid-19) e foi a enterrar domingo, sem pompa como se a circunstância fosse apenas mais 
uma. O que trouxe de volta o debate sobre as figuras que merecem a presença do Estado.

Calane da Silva (1945-2021) 

Da morte e do silêncio
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Há um ponto de 
comparação: o 
velório de Adel-
son Mourinho, 
nome civil de 

Bang, que foi realizado no Pa-
ços do Município, com a presen-
ça do Presidente da República, 
Filipe Nyusi; primeiro-ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário; 
Ministra da Cultura e Turismo, 
Eldevina Materula, só para citar 
alguns nomes do Governo mo-
çambicano. Um velório que, se 
não fossem as máscaras e as ten-
tativas de distanciamento, pouco 
lembraria o estado de calamida-
de pública que nos foi imposto 
pela pandemia da Covid-19. 
Os números dos presentes fo-
ram largamente anunciados.

Dúvidas não há de que Bang 
foi um divisor de águas no mer-
cado da música e entretenimento 
moçambicano, a pompa do seu 
velório foi uma tentativa de fazer 
justiça a um homem que muito 
fez para (e) levar o nome de Mo-
çambique além fronteiras, ainda 
que ele também tivesse sido víti-
ma, aquando do pedido de ajuda 
para as custas médicas, de um 
país que pouco valoriza os “me-
lhores filhos”. Mas depois do 

enterro de Bang a fasquia foi co-
locada alto. E não demorou para 
que o teste fosse feito. A morte 
de Calane da Silva, um “gran-
de” como a biografia atesta.  

Natural da ex-Lourenço 
Marques, actual cidade de Ma-
puto, Calane da Silva era um 
dos intelectuais mais multi-
facetados de Moçambique, 
tendo-se destacado no jorna-
lismo escrito e de televisão, 
na literatura e na docência.

Trabalhou na delegação da 
Lusa em Maputo, na Televisão 

Experimental de Moçambique, 
actual TVM (onde chegou a di-
rector de informação e adminis-
trador), no diário Notícias e ainda 
no semanário Domingo, tam-
bém da capital moçambicana.

Leccionou na Escola de 
Jornalismo de Maputo, Esco-
la Portuguesa de Moçambique 
e na Universidade Pedagógica 
de Moçambique. Ocupou ainda 
o cargo de director do Centro 
Cultural Brasil - Moçambique.

Publicou várias obras lite-
rárias, em prosa e poesia, mui-

tas delas inseridas em manuais 
de ensino, bem como trabalhos 
científicos na área em que tinha 
doutoramento - Linguística Por-
tuguesa, no ramo de Lexicologia.

Calane foi condecorado 
pelo Governo com a meda-
lha de mérito de artes e letras. 
Pela Associação dos Escrito-
res Moçambicanos, agremia-
ção de que foi Presidente de 
mesa da Assembleia Geral, 
foi distinguido pelo prémio 
José Craveirinha, o maior pré-
mio literário em Moçambique.  

Por tudo isto, esperava-se 
uma despedida com alguma 
pompa. Embora se saiba que Ca-
lane da Silva morreu por conta da 
Covid-19 e se saiba também dos 
protocolos que devam ser segui-
dos aos mortos desta pandemia, 
foi notável a ausência do Estado. 

O Presidente da Repúbli-
ca, que tem estado a usar a 
sua página no facebook para 
felicitar ou lamentar aconteci-
mentos, embora saibamos que 
não seja ele quem gere, desta 
vez, nem mesmo um texto a la-
mentar a morte foi escrito em 
homenagem a Calane da Sil-
va. A última publicação, antes 
do directo da cerimónia do dia 
dos heróis, foi uma felicitação 
a Marcelo Rebelo de Sousa, 
reeleito Presidente de Portugal. 

As críticas não demoraram a 
chegar, com acusações de dois 
pesos para a mesma medida.

A ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, 
apenas no dia do velório, em 
que não se fez presente, é que 
escreveu um Comunicado nas 
páginas do ministério no face-
book. “A triste notícia da mor-
te do escritor, poeta, jornalista, 
ensaísta e professor Calane da 
Silva, abalou o nosso país”, co-
meçou por escrever a ministra.

Materula, que fez questão 
de trazer a ribalta a ligação com 
Calane da Silva, disse que po-
deria estar mais desolada com 
esta perda, sobretudo pela en-
trega e perfeccionismo no seu 
trabalho, em diferentes frentes. 
Falou da ligação que tiveram na 
Kulungwana,  organização que 
comporta o Xiquitsi, projecto 
de que Materula foi Directora.

“Calane da Silva teve gran-
des prestações ao nível das artes. 
As suas qualidades de professor 
tornaram-no um homem indis-
pensável para a literatura afri-
cana, para a língua portuguesa, 
e para as artes moçambicanas. 
É por estas e outras razões que 
devemos reconhecer o traba-
lho feito pelo escritor Calane 
da Silva”, escreveu a ministra, 
o que não silenciou os críticos.

João Matusse 

O cortejo de silêncio que acompanhou a morte de Calane da Silva reacen-
deu o debate sobre os “melhores filhos da Nação”
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Comercial

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Lançado concurso internacional da linha 
de transmissão de energia para Malawi

O Governo de Moçambique lançou, na semana passada, 
um concurso público internacional para a contratação da en-
tidade que vai construir uma linha de transmissão de energia 
para o vizinho Malawi numa extensão de 220 quilómetros.

A linha de trans-
missão de ener-
gia a 400kv entre 
Moçambique e 
o vizinho Ma-

lawi vai ganhar forma com o 
lançamento na última quarta-
-feira, do concurso público in-
ternacional para a contratação 
da entidade que irá executar 
as obras da sua infra-estrutu-
ração, numa extensão de apro-
ximadamente 220 quilómetros.

Trata-se de uma empreitada 
que compreenderá 145quiló-
metros de linha de transporte 
no território moçambicano e 
outros 75quilometros comple-
mentares do lado do Malawi, 
e uma cela de chegada para 
a ligação na subestação de-
Phombeya, no país vizinho.

A informação foi avançada 
por uma fonte do Ministério 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia (MIREME), que garante 
que o mesmo já tem garantias 
de financiamento do Banco 
Mundial, Governo da Noruega, 
e da UniãoEuropeia/Coopera-
ção Financeira Alemã, através 
da KFW (banco alemão), num 
total de 127 milhões de dólares.

De acordo com João Cati-
ne, técnico da Electricidade de 
Moçambique(EDM) e respon-
sável do projecto da linha Mo-
çambique-Malawi, um outro 
concurso públicointernacional 

deveráser lançado “dentro de 
dias” para contratar a empresa 
que ira construir a nova subes-
tação de raiz que elevara a ten-
são existente no sistema centro-
-norte, no ponto de origem da 
Linha em Matambo, província 
de Tete, para o nível de 400kv 
e com capacidade de 500 MVA.

“Trata-se de uma potên-
cia suficiente para satisfazer 
a demanda de curto e médio 
prazo no Malawi, sendo que 
a conclusão de todo o pro-
cesso de selecção dos dois 
empreiteiros está previsto 
para Dezembro do presente 
ano”, assegurou João Catine.

Segundo apuramos, as refe-
ridas obras têm o início marca-
do para Março de 2021 e con-
clusão prevista para Março de 
2023, Catine sublinhou ainda 
que o Banco Alemão irá, igual-
mente, apoiar a EDM na insta-
lação de cabos da fibra óptica 
tanto na linha de interligação 
regional como noutras duas 
linhas de Alta Tensão existen-
tes na Região Centro do Pais.

“Pretende-se com a insta-
lação de cabos da fibra óptica 
de interligação, contribuir para 
a melhoria das comunicações 
entre as infra-estruturas de 
transporte de energia em Mo-
çambique”, explicou Catine.

O governo alemão doou 30 
milhões de euros, valor que irá 

contribuir para o empreendi-
mento de interligação regional 
e para o reforço das comuni-
cações internas nas linhas de 
transporte da EDM. O Banco 
Mundial, por seu turno, doou 42 
milhões de dólares a Moçambi-
que para o mesmo projecto en-

quanto que o Governo da No-
ruega canalizou ao projecto um 
donativo de 24 milhões de dóla-
res, através do Banco Mundial.

De salientar que os acordos 
de financiamento com os três 
parceiros do sector eléctrico já 
foram todos assinados com o 
nosso Governo e já declarados 
efectivos desde Julho. O pro-
jecto de interconexão entre os 
dois países permitira a ligação 
do Malawi ao Pool de Ener-
gia da África Austral (SAPP), 
permitindo o comércio bidi-
reccional entre os dois países.

A SAPP supervisiona o co-
mércio de electricidade entre 
os países membros da Afri-
ca Austral. Tal irá garantir a 
diversificação necessária no 
fornecimento de electricida-
de do Malawi e permitirá a 
exportação de qualquer exce-
dente de energia fora do pico.

O contracto de compra de 
energia correspondente e os ou-
tros acordos técnico-comercias 
entre a EDM e a concessioná-
ria de Electricidade do Malawi 
(ESCOM) foram assinados em 
Abril de 2019em Blantyre, no 
Malawi, na presença dos dois 

ministros que tutelam os secto-
res de energia nos dois países.

Com a implementação do 
projecto de interligação, o Ma-
lawi poderá participar com ou-
tro Estados Membros da Africa 
Austral (SADC) no comércio 
regional de electricidade, in-
cluindo importação e exporta-
ção para o mercado regional.

Espera-se que o aumento 
de disponibilidade de energia 
para o Malawi irá contribuir 
para melhores condições de 
vida para as famílias e empre-
sas daquele país, promoven-
do o desenvolvimento eco-
nómico sustentável de toda 
a região da Africa Austral.

O projecto de conectividade 
eléctrica entre Moçambique e o 
Malawi é considerado um pas-
so gigantesco nodesenvolvi-
mento deuma rede eléctrica en-
tre os países da Africa Austral, 
segundo especialistas do sector.

A região da África Aus-
tral tem enfrentado escassez 
de energia que ameaça afec-
tar o crescimento industrial 
numa região que possui al-
gumas das economias de 
crescimento mais rápido. 

DÁVIO DAVID
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Lançado concurso internacional da linha 
de transmissão de energia para Malawi

O Governo de Moçambique lançou, na semana passada, 
um concurso público internacional para a contratação da en-
tidade que vai construir uma linha de transmissão de energia 
para o vizinho Malawi numa extensão de 220 quilómetros.

A linha de trans-
missão de ener-
gia a 400kv entre 
Moçambique e 
o vizinho Ma-

lawi vai ganhar forma com o 
lançamento na última quarta-
-feira, do concurso público in-
ternacional para a contratação 
da entidade que irá executar 
as obras da sua infra-estrutu-
ração, numa extensão de apro-
ximadamente 220 quilómetros.

Trata-se de uma empreitada 
que compreenderá 145quiló-
metros de linha de transporte 
no território moçambicano e 
outros 75quilometros comple-
mentares do lado do Malawi, 
e uma cela de chegada para 
a ligação na subestação de-
Phombeya, no país vizinho.

A informação foi avançada 
por uma fonte do Ministério 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia (MIREME), que garante 
que o mesmo já tem garantias 
de financiamento do Banco 
Mundial, Governo da Noruega, 
e da UniãoEuropeia/Coopera-
ção Financeira Alemã, através 
da KFW (banco alemão), num 
total de 127 milhões de dólares.

De acordo com João Cati-
ne, técnico da Electricidade de 
Moçambique(EDM) e respon-
sável do projecto da linha Mo-
çambique-Malawi, um outro 
concurso públicointernacional 

deveráser lançado “dentro de 
dias” para contratar a empresa 
que ira construir a nova subes-
tação de raiz que elevara a ten-
são existente no sistema centro-
-norte, no ponto de origem da 
Linha em Matambo, província 
de Tete, para o nível de 400kv 
e com capacidade de 500 MVA.

“Trata-se de uma potên-
cia suficiente para satisfazer 
a demanda de curto e médio 
prazo no Malawi, sendo que 
a conclusão de todo o pro-
cesso de selecção dos dois 
empreiteiros está previsto 
para Dezembro do presente 
ano”, assegurou João Catine.

Segundo apuramos, as refe-
ridas obras têm o início marca-
do para Março de 2021 e con-
clusão prevista para Março de 
2023, Catine sublinhou ainda 
que o Banco Alemão irá, igual-
mente, apoiar a EDM na insta-
lação de cabos da fibra óptica 
tanto na linha de interligação 
regional como noutras duas 
linhas de Alta Tensão existen-
tes na Região Centro do Pais.

“Pretende-se com a insta-
lação de cabos da fibra óptica 
de interligação, contribuir para 
a melhoria das comunicações 
entre as infra-estruturas de 
transporte de energia em Mo-
çambique”, explicou Catine.

O governo alemão doou 30 
milhões de euros, valor que irá 

contribuir para o empreendi-
mento de interligação regional 
e para o reforço das comuni-
cações internas nas linhas de 
transporte da EDM. O Banco 
Mundial, por seu turno, doou 42 
milhões de dólares a Moçambi-
que para o mesmo projecto en-

quanto que o Governo da No-
ruega canalizou ao projecto um 
donativo de 24 milhões de dóla-
res, através do Banco Mundial.

De salientar que os acordos 
de financiamento com os três 
parceiros do sector eléctrico já 
foram todos assinados com o 
nosso Governo e já declarados 
efectivos desde Julho. O pro-
jecto de interconexão entre os 
dois países permitira a ligação 
do Malawi ao Pool de Ener-
gia da África Austral (SAPP), 
permitindo o comércio bidi-
reccional entre os dois países.

A SAPP supervisiona o co-
mércio de electricidade entre 
os países membros da Afri-
ca Austral. Tal irá garantir a 
diversificação necessária no 
fornecimento de electricida-
de do Malawi e permitirá a 
exportação de qualquer exce-
dente de energia fora do pico.

O contracto de compra de 
energia correspondente e os ou-
tros acordos técnico-comercias 
entre a EDM e a concessioná-
ria de Electricidade do Malawi 
(ESCOM) foram assinados em 
Abril de 2019em Blantyre, no 
Malawi, na presença dos dois 

ministros que tutelam os secto-
res de energia nos dois países.

Com a implementação do 
projecto de interligação, o Ma-
lawi poderá participar com ou-
tro Estados Membros da Africa 
Austral (SADC) no comércio 
regional de electricidade, in-
cluindo importação e exporta-
ção para o mercado regional.

Espera-se que o aumento 
de disponibilidade de energia 
para o Malawi irá contribuir 
para melhores condições de 
vida para as famílias e empre-
sas daquele país, promoven-
do o desenvolvimento eco-
nómico sustentável de toda 
a região da Africa Austral.

O projecto de conectividade 
eléctrica entre Moçambique e o 
Malawi é considerado um pas-
so gigantesco nodesenvolvi-
mento deuma rede eléctrica en-
tre os países da Africa Austral, 
segundo especialistas do sector.

A região da África Aus-
tral tem enfrentado escassez 
de energia que ameaça afec-
tar o crescimento industrial 
numa região que possui al-
gumas das economias de 
crescimento mais rápido. 

DÁVIO DAVID

Tem medicamentos para bafo que combate a covid-19

Incumprimento de medidas no estado de calamidade pública 

Há fraca actuação das 
autoridades 

Apesar do aumento exponencial de casos de pessoas infectadas e de óbitos por Covid-19 no país 
e particularmente na cidade e província de Maputo, há pouca actuação da polícia com vista a 
garantir o cumprimento das medidas impostas pelo estado de calamidade para a contenção da 
propagação desta pandemia. 

As pessoas estão 
pouco se im-
portando com 
o cumprimen-
to das medidas 

para conter a propagação des-
ta doença, o fenómeno que, 
apesar de ser de cumprimen-
to individual, as autoridades 
têm um papel preponderante, 
mas que está quase ausente. 

Desde que o presidente da 
República (PR) decretou o es-
tado de calamidade pública, 
devido ao aumento de caso 
de Covid-19 no país, os cida-
dãos têm ignorado totalmen-
te as medidas de prevenção. 

O distanciamento social 
e uso de máscaras nos lo-
cais públicos são detalhes 
que muitas vezes são ig-
norados pelos cidadãos, o 
que abre espaço para mais 
infecções pela pandemia.

Em vários mercados da 
província e cidade de Mapu-
to tanto vendedores como os 
próprios compradores mui-
tas vezes se aglomeram nos 
mesmos espaços, sem obser-
var a regra de distanciamento 
social, enquanto que alguns, 
nem sequer portam máscaras.

No mercado e no par-
que dos transportes semi-
-colectivos de passageiros 
do Zimpeto, um dos pontos 
escalados pelo Ponto por 
Ponto, as pessoas não se im-
portam de estar aglomeradas 
ignorando todas as medidas. 

Vendedores ambulan-
tes manuseiam seus produ-
tos sem qualquer medida de 
higiene e os compradores 
também não se importam 
com esse detalhe. Uma ver-
dadeira exposição a con-
taminação pela Covid-19.

Laura José, vendedeira de 
água gelada, carrega consigo 
garrafas de cinco litros e um 
copo plástico e vende água a 
preço único de 1 metical. Ser-
ve água no mesmo copo para 
os seus clientes. O copo passa 
de boca em boca, toda a vez 
que compram água, numa cla-
ra exposição à infecção pela 
pandemia que está a matar 
pessoas no país e no mundo.

“Não tenho outro copo 
para servir meus clientes, 
mas primeiro lavo. Esta é a 
forma que encontrei para sus-
tentar os meus filhos. Sou pai 
e mãe aqui onde estou e tenho 
que garantir o pão na mesa”, 
comenta com a nossa repor-
tagem a vendedeira de água. 

Autocarros superlotados 
No interior do merca-

do Zimpeto e na terminal de 
transportes semi-colectivos de 
passageiros é possível notar a 
presença da Polícia Munici-
pal, mas esta não controla o 
cumprimento das medidas de 
protecção contra a Covid-19. 

“Eles alegam que a pro-
tecção contra a Covid-19 é 
de responsabilidade indivi-
dual e estão aqui para cobrar 
taxas e arrancar produtos 
aos vendedores ambulantes 
quando entendem o fazer”, 
lamentou um dos utentes.

No local onde se apa-
nha autocarros que vão a 
Baixa e Museu é possível 
presenciar filas enormes e, 
quando o autocarro chega, 
todos querem entrar, igno-
rando a lotação permitida. 

“Eu não tenho escolha, te-
nho de apanhar este autocar-
ro. Estou aqui há quase duas 
horas e já estou atrasado no 
serviço”, comentou ao nosso 
jornal Alberto Cossa, resi-
dente no Boquisso e que disse 

ter sofrido bastante para sair 
do seu bairro devido à crise 
dos transportes condiciona-
do pela intransitabilidade de-
vido a poças de água na rua. 

Os autocarros que saem do 
Zimpeto superlotados em di-
recção ao centro da cidade de 
Maputo, as vezes (poucas ve-
zes isso acontece) são intercep-
tados pelas brigadas conjun-
tas compostas pela polícia de 
trânsito e INATTER e mandam 

diminuir alguns passageiros e 
aplicam multa aos condutores.

Polícia diz estar a 
trabalhar 

A polícia da República de 
Moçambique (PRM), atra-
vés do comando geral, visan-
do garantir o cumprimento 
das medidas de prevenção e 
contenção da propagação da 
pandemia da Covid-19, de-
correntes da situação de Cala-

midade Pública refere estar a 
trabalhar em coordenação com 
outras instituições do Estado. 

Segundo o Comando Geral 
da Polícia, na semana de 23 
a 29 de Janeiro de 2021, fo-
ram autuadas 120 pessoas por 
desobediência, dispersados 
10.163 indivíduos que se en-
contravam aglomerados. Nessa 
acção, durante o período em 
alusão, foram apreendidas 6 
viaturas e 43 motorizadas. (x)

Constantino Novela



Tabela de Assinaturas
Anual 4500,00

Semestral 2700,00

Trimestral 2300,00

Cel: (+258) 87 45 76 070 / (+258) 84 26 98 181
E-mail 1: jornalpontoporponto@gmail.com

E-mail 2: esmelifania2002@gmail.com

Av. 25 de Setembro, nº 1676, 1º andar, porta 7, 
Maputo Moçambique

Telefone (+258) 21 092 270

Os dissidentes dos movimentos políticos na oposição que se filiaram ao partido dos camaradas  
são na maior parte oriundos dos distritos de Báruè, Gondola, Sussundenga, Mossurize e Ma-
chaze, segundo deu a conhecer o secretário para a área das organizações sociais e formação de 
quadros no Comité Provincial da Frelimo, Caceni Fombe.

Assassinato de membros 
da oposição gera deserções

Os assassinatos na Renamo podem concorrer para a adesão de seus membros à Frelimo em Manica, 
refere porta-voz da perdiz naquela parcela do país.
Pelo menos 421 membros da oposição filiaram-se a Frelimo nos últimos três meses do ano 2020 ao 
nível da província de Manica. Destes 412 são da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e os 

restantes nove faziam parte do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

Aquele quadro do 
partido cinquen-
tenário em Ma-
nica, frisou que a 
falta de projectos 

consistentes nas hostes daqueles 
movimentos políticos contri-
buiu para que os seus militan-
tes aderissem ao seu Partido.

“Os membros destes par-
tidos revelaram que eram en-
ganados durante longos anos 
com promessas falsas que 
nunca se concretizavam, daí 
que decidiram desistir daque-
las promessas para aderir ao 

partido Frelimo, que cumpre 
com as suas promessas”, disse.

Contactado o porta-voz da 
Renamo, delegação política 
de Manica, Eduardo António 
Leite, confirmou o abandono 
massivo dos seus membros e 
confirmou que o facto se deve 
a onda de raptos e assassinatos 
contra os membros da perdiz, 
actos alegadamente protago-
nizados pelos ‘camaradas’.

Eduardo Leite por, sinal 
candidato derrotado nas ter-
ceiras eleições autárquicas de 
2008 para a liderança do mu-
nicípio de Chimoio, sublinhou 
que as revelações do secretário 
para a área das organizações 

sociais e formação de quadros 
na Frelimo são satisfatórias.

“O assunto em apreço para 
nós constitui um acto confissão 
da Frelimo, visto que estava 
a confessar os seus crimes, os 
seus pecados, por que nós, desde 
o ano passado, vínhamos recla-
mando e queixando sobre este 
assunto”, explicou, tendo men-
cionado alguns casos de seques-
tro de seus membros “a partir do 
rapto e execução da família Al-
berto Massal em Sussundenga, 
tivemos seguintes casos: família 
Thekeza, foram assassinadas 
quatro pessoas. Há bem pouco 
tempo, o chefe de mobilização 
de Muda Serração era para ser 
sequestrado, conseguiu fugir, 

tendo sido sequestrado um outro 
indivíduo que ia lá assistir tele-
visão; para além disso, a família 
de Fernando Samuel Mapera 
veio cá comunicar sobre o de-
saparecimento do seu familiar. 
Também houve sequestro de 
Paulo Joaquim, Mateus Inácio e 
Isaías Moyana; em Sussunden-
ga sequestraram José Sevene e 
o senhor Nhambudze e o seu fi-
lho. Aqui no Chimoio sabemos 
o caso do nosso colega Mate-
quenha que assassinaram, é na 
mesma altura que desapareceu 
o senhor Mapere”, mencionou.

Refira-se que os distritos 
de Báruè, Vandúzi, Sussunden-
ga, Mossurize e Chimoio figu-
ram no top da lista dos locais 

onde a maior parte dos mem-
bros dos partidos políticos da 
oposição, com destaque para 
a Renamo têm se queixado 
de sequestros e assassinatos.

Vale lembrar que há cerca 
de dois meses, um membro sé-
nior desta que é a maior força 
política do país, que em vida 
respondia pelo nome de Sofri-
mento Nongore Matequenha,  
foi brutalmente assassinado na 
localidade de Mpindanghanga, 
posto administrativo de Ama-
tongas depois de ter sido rap-
tado em sua residência, algu-
res na cidade de Chimoio. (x)

Benedito António, 
em Chimoio


