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DESTAQUES
Construção de bombas em zonas residenciais na cidade de Matola

O combustível que queima a
imagem de Calisto Cossa
Moradores do bairro da Unidade F, na Cidade da Matola, contestam a construção de bombas de combustíveis numa zona residencial. Os queixosos acusam o Conselho Municipal
da Cidade da Matola de apadrinhar a construção das indesejadas bombas de combustíveis.
tação do solo, foi possível ouvir um estrondo sem poder-se
identificar o ponto de partida”,
denunciam as nossas fontes.

Dávio David

A

s constantes subidas
do
preço
de
combustíveis
no país agudizaram o apetite
de alguns empresários locais
com tentáculos no município da Cidade da Matola para
a construção de bombas de
combustíveis, algumas vezes sem se respeitar a regra
de ordenamento territorial.
É o caso das bombas de
combustível, ora em construção, na esquina da avenida 05
de Fevereiro e Rua da Mesquita, no bairro da Unidade F (Matola 700), na cidade da Matola.
De acordo com os queixosos que despoletaram o caso
em anonimato ao PpP, as obras
de construção das referidas
bombas de combustíveis, iniciaram em 2021. Segundos as
mesmas as obras eram efectuadas sempre depois das 17 horas
e iam até perto das 22 horas.
Em uma reunião de auscultação junto a estrutura local do
bairro, a comunidade residente naquela parcela/quarteirão,
alega que mostrou recusa, que
as bombas de combustíveis
fossem edificadas numa zona
residencial no mesmo bairro.
“Para o espanto de muitos, o processo de demolição
da infraestrutura existente no
talhão n˚01 e a limpeza do
local para as bombas iniciou,
sem que o suposto proprietário e ou o representante desse as cara, tanto para o chefe
do quarteirão, bem como aos
moradores, tendo os seus fun-

cionários fixado a placa
com licença de construção n 187/UO/2021”, lê-se numa carta dos queixosos em nossa posse.
Moradores queixam-se
de avultados danos
Por diante, os mesmos
queixosos explicam que
com a efectivação deste
posto de abastecimento de
combustível, a qualidade
de vida dos moradores e
suas famílias passará a estar numa situação de exposição permanente ao perigo
e expansão de gases dos
respiradores dos tanques
que distam menos de 10
metros das residências dos
moradores. Evocam ainda o receio de incêndio de
grandes proporções numa
zona residencial, como
aconteceu recentemente,
nas instalações da Frigo.
Os queixosos ale-

Os queixosos alegam
ainda que há violação
dos procedimentos
do manuseamento de
combustíveis, para
além, de considerarem haver limitações
de manuseamento de
aparelhos eletrónicos
que emitem raios eletromagnéticos.

gam ainda que há
violação dos procedimentos
do
manuseamento
de
combustíveis,
para além, de considerarem
haver
limitações de manuseamento de aparelhos eletrónicos
que emitem raios
eletromagnéticos.
Aliás, as fontes
que temos vindo a
citar dizem estar a
somar avultados danos devido a fissuras
nas paredes de suas
residências devido
a trabalho de compactação dos solos.
“Há fissura na
garagem, fissuras
no chão, no tecto, e
certamente, outros
danos ainda não
identificados, pois
aquando da compac-

Calisto Cossa exigido
a provar legalidade da
licença da obra
Entretanto, a Direcção
Provincial de Obras Públicas daquela parcela do país,
através de uma exposição dirigida ao Departamento de
Recursos Minerais e Energia,
datada de 28 de Outubro de
2021, impugnou a construção da referida gasolineira.
Para o feito, a Direção
Provincial de Obras Públicas demandou que o Município da Matola, confirmasse,
o referido licenciamento de
construção, enquanto ao Departamento de Recursos Minerais e Energia e a Delegação
provincial da Administração
Nacional de Estradas (ANE)
exigiu-se que as instituições
confirmassem o parecer de
anuência para a construção da
gasolineira no referido local.
Á Inspeção de Obras
Públicas
(IOP-Delegação
Provincial),
a
Direcção
Provincial de Obras Públicas solicitou a assistência para dirimir o conflito.
O PpP chegou a fala com o
respectivo chefe de quarteirão,
que sacudiu o capote e remeteu-nos ao Conselho Municipal
da Cidade da Matola, entidade
que concedeu a referida polémica licença de construção,
entretanto, até ao fecho desta
edição, aguardávamos pela
versão daquele município. (x)
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Caso desvio de 113 milhões da DTM

Os ratos roeram tudo
O Estado continua a ser vítima de governantes gananciosos que a todo custo e de forma
recorrente delapidam o erário público sem dó, tal como o julgamento do caso de desvio
dos mais de 113 milhões de meticais do dinheiro dos mineiros, cuja sentença poderá ser
conhecida a 28 de Julho do ano em curso, caso não haja alteração.

Luís Cumbe

E

is o resultado
de um país governado
por
chefes com cabeça virada no
negócio, uma dupla ambição que quando combinada compromete, em última
instância, a missão de servir
o interesse colectivo. O Estado virou terreno fértil para
a prática de negócios privados de muitos funcionários.
O comportamento desviante de alguns governantes
enterra em grande medida o
sonho de um país cada vez
melhor, na medida em que
tendem a crescer casos de
ambiciosos envolvidos em
esquemas que delapidam o
erário público sem piedade, a partir de alta hierarquia do governo, tal como
é o caso de desvio de mais
de 113 milhões de meticais
do dinheiro dos mineiros.
Versão da Taipo no
escândalo
O esquema de corrupção
encabeçado pela ré Helena
Taipo aparece no meio de
vários outros trazidos a superfície nos últimos tempos,
o que em parte denunciam o
nível a que o Estado se encontra assaltado por pessoas
que governam, em muitos
casos, com cabeça virada
no negócio, à semelhança
do caso das dívidas ocultas.
A estratégia de defesa
usada pela ré Taipo é de que,
houve má-fé de seus subordinados que deliberadamente a
induziram a assinar processos que em última instância

visavam desviar fundos para
fins alheios ao ministério
que dirigia. Entretanto, a tal
boa fé em nada pode isentá-la da responsabilidade.
Por outro lado, a prova
da verdade fica ensombrada
pelas fragilidades denotadas na investigação do Ministério Público o que criou
ao tribunal dificuldades de
apurar quanto dinheiro terá
sido desviado a favor da ré,
para além do Ministério Público não provado nenhum
negócio que ela participou.
A antiga ministra peca
por tentar forçar a ideia de
que seja normal que um dirigente máximo se limite
em apenas dar despachos a

documentos sem que antes
se tenha inteirado com profundidade do objecto do projecto ou programa em causa.
A vez dos sanguessugas
Antes dos expedientes serem submetidos a ministra,
em tanto que dirigente máximo, eram sujeitos a avaliação, para redução de riscos de
deliberação de matérias fora
do programa governamental
e/ou propostas sem nenhuma relevância, tal como foi
o caso de projectos ora aprovados, desconhecendo-se a
sua viabilidade e pertinência.
É a partir do gabinete de
assistência jurídica que foram facilitados os expedien-

tes entre a ministra e a DTM.
Aliás, foi com base neste
argumento que se justificou
o envolvimento do réu Sidónio dos Santos, chefe do gabinete de assistência jurídica
da ministra que segundo o
Ministério Público também
ficou envolvido no esquema.
Não restam dúvidas que
a união de todos os “sanguessugas” (funcionários de
diferentes
departamentos)
tornou possível o desvio de
113 milhões de meticais.
Houve várias manobras
engendradas pelos réus Pedro Taimo, chefe do Gabinete do Mineiro na Direcção
do Trabalho Migratório, José
Monjane, na altura chefe

das Finanças, e Anastácia
Zitha, Directora Nacional
do Trabalho Migratório.
Estes co-réus revelaram-se como verdadeiros governantes/negociantes tendo
feito tudo para de forma recorrente, desviarem fundos
para a aplicação alheia ao
ministério. Depois do saque
solicitavam a emissão de recibos a empresas sem estas
tivessem prestado serviços.
Aliás, um dos réus que testemunha essa prática é Baltazar Mungoi que reconheceu
ter falsificado a assinatura
da sua esposa e de Hermenegildo Nhantave que também
assumiu ter forjado facturas
e recibos para justificar a re-
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tirada do dinheiro da DTM
É contra estes que o Ministério Público (MP) solicitou a aplicação de pena de
prisão efectiva no seu limite
máximo e que os arguidos
sejam condenados a indemnização ao Estado, aos
mineiros e seus dependentes, pelos danos causados.
Os ratos que roeram
sem piedade

Várias empresas fantasmas foram evocadas para
alegadamente
prestarem
serviços, mas o fim único
era para justificar o desvio
de fundos do Estado. Para as
mesmas empresas lograrem
sucesso se transformaram
em verdadeiros ratos em que
roeram tudo menos nada. É
que, parte destes roedores
(de que se destaca a Construções Kuyaka, Indo Mobil,

Bela Eventos, Dona Tina Artes Decorações) sem capacidade ou vocação aparecem
a justificar prestação de serviço que em princípio deveria terem sido efectuado por
uma outra empresa diferente.
Porque tudo funcionava
a base de negócios e simulações de projectos com fim
único de sacar dinheiro do
Estado, a Direcção Nacional
de Migração (DTM) nunca

optou pelo pagamento directo a empresas onde eram
adquiridos bens e serviços
mas sim envolvia as empresas atrás mencionadas.
Por outro lado não ficou
claro das razões para a não
entrega do dinheiro que os
mineiros eram descontados,
directamente, aos próprios
mineiros e/ou seus dependentes, sem que tivesse que
passar em mãos alheias

em jeito de intermediários.
Para os mineiros beneficiarem do seu dinheiro eram obrigados a constituir associações, o que
nem sempre era exequível.
No fim, a moral da história
é que todas essas empresas
acabaram ficando com a parte
suculenta, enquanto isso, os
mineiros e donos do dinheiro
ficaram a chupar o dedo. (x)

SAMIM precisa de dinheiro

O

A missão da SADC em Moçambique ressente-se da falta de fundos para o suprimento da
logística quotidiana dos militares no terreno em Cabo Delgado, uma situação que ocorre
numa altura em que os principais financiadores da luta contra o terrorismo andam concentrados nas consequências da invasão russa da Ucrânia.

general sul-africano de
duas estrelas
que comanda
a força SAMIM (Missão da SADC em
Moçambique) disse às suas
tropas que “os desafios serão
resolvidos” para garantir que
os soldados sejam devidamente apoiados, sustentados
e “seu bem-estar atendido”.
O Major General Xolani
Mankayi falou durante uma
recente e extensa visita às
bases operacionais avançadas (FOBs) do SAMIM em
Macomia, Mueda, Nangande
e contingentes em Pemba.
Ele disse aos soldados e
pessoal de apoio em todas as
bases que pediu que o processo de transição da missão da União Africana (UA)
cenário seis para cinco estava em andamento com mais
chegadas esperadas de países contribuintes da SADC
(Comunidade de Desenvol-

vimento da África Austral).
Depois que todos os

FOBs foram visitados, foram realizados briefings so-

bre o progresso da missão,
bem como os sucessos operacionais alcançados pelo
SAMIM desde sua criação
em Julho de 2021 e os desafios alinhados às tarefas
obrigatórias estabelecidas.
O desdobramento do SAMIM trouxe calma e estabilidade a algumas zonas, pois
o general referiu que quase
todas as aldeias do distrito de
Mueda estão agora ocupadas
pelas forças de segurança.
“O objetivo da visita
foi experimentar a situação
em primeira mão e conversar com os soldados no
terreno, informá-los sobre
o progresso da operação e
entender os desafios que
enfrentam”, disse Mankayi,
segundo o oficial de comunicação da SANDF, capitão Anelisiwe Tamela.
De acordo com Tamela,
“durante a visita, o Comandante da Força e a sua delegação reuniram-se com o

Comandante da Força Tarefa Conjunta de Segurança do
Ruanda, Major General Innocent Kabandana e com o
Comandante das Forças Terrestres de Moçambique, Major General Tiago Nampele,
para discutir questões operacionais. A reunião teve lugar no Distrito de Macomia
no dia 29 de Abril de 2022.
“O Comandante da Força
realizou patrulhas em áreas
operacionais cobertas pelas
FOBs e visitou campos de
deslocados internos (IDPs)
em Nangade e Mueda”.
Pemba foi a paragem final, com Mankayi a dirigir-se a destacados do Botswana, República Democrática
do Congo (RDC), África
do Sul e Zâmbia. Ele pediu a todos os soldados em
desfile que continuem fazendo o melhor para “destruir os terroristas com o
objectivo final de alcançar a
paz na região”. (Redacção)
PUB
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Juiz encerra discussão sobre arresto de imóveis das dívidas ocultas

A sorte está lançada
O juiz Efigénio Baptista decidiu encerrar a discussão em torno de dois imóveis vendidos
pela Sociedade Anlaba Investimentos, tendo em vista o esclarecimento da titularidade
dos mesmos cujo Ministério Público requer arresto por acreditar que sejam pertença do
réu Gregório Leão.

A
Luís Cumbe

decisão de
Efigénio
Baptista
acontece depois de dois
declarantes com laços de
familiaridade com a ré

Ângela Leão terem gazetado a mais uma audiência para prestarem mais
esclarecimentos sobre a
titularidade dos referidos
apartamentos.
Trata-se
de Nelson Buque e Olga
Buque, ambos primos da
ré Ângela, citados como
parte do negócio de venda

dos imóveis implicados.
O juiz Baptista julga
haver tentativa de manipular a verdade com objectivo de ocultar a verdade sobre os factos, uma atitude
que pode levar a instauração de processos autónomos contra os que prestaram falsas declarações.

Entretanto, o juiz acredita existirem elementos
suficientes para decidir
sobre a matéria de discussão que se arrastou por
dias, embora a tendência
dos declarantes até esta
parte ouvidos pelo tribunal, fosse de ocultar a verdadeira titularidade. Para
Baptista, o envolvimento
de familiares da esposa
de Gregório Leão constitui forte indício para a
descoberta da verdade,
o que levou a concluir a
discussão sobre a matéria.
Consta que o declarante Adiel Buque, também
primo da ré, solicitou a intervenção de Olga Buque
para intermediar a venda
de um dos imóveis registados em nome da Sociedade Anlaba Investimentos SA e aparece um outro
primo da ré Ângela Leão a
entregar as chaves do apartamento que o antigo director do SISE insiste que
seja pertença da empresa
Anlaba
Investimentos.
Para o próprio processo

de recebimento de dinheiro de subornos das dívidas
ocultas, o réu Gregório
Leão usou a co-ré Ângela Leão como escudo para
disfarçar seu envolvimento no caso, o que, para o
MP, trata-se do mesmo
esquema usado pelo antigo director do SISE para
camuflar o recebimento
do dinheiro das dívidas
ao criar a Sociedade Anlaba Investimentos. O réu
Gregório Leão foi quem
fez a requisão o registo da
empresa Anlaba Investimentos, embora alega desconhecer seus accionistas
e que nunca participou de
nenhuma reunião do grupo de accionistas. “Como
aparece o primo da sua
mulher a intermediar a
venda, como aparece seu
cunhado com as chaves a
levar o dinheiro da compra do imóvel e por outro
lado este assunto começa
a ser tratado na PGR, em
processos autónomos?”,
questionou Baptista.
PUB
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S

ábado, final da
manhã, a assistente social
tenta uma e
outra vez ligar
para as várias entidades
do sector social. Uma senhora com 81 anos foi literalmente
"despejada"
no serviço de urgência
do Hospital de São João.
História de demência,
vítima de agressões pelo
marido, com conhecimento
do filho, que não se disponibiliza para acolhimento.
Foi encontrada a deambular na via pública de pijama e com deficientes cuidados de higiene. Foi sinalizada à Linha Nacional
de Emergência Social e ao
Gabinete de Atendimento
e Informação à Vítima e
procurada resposta temporária em casa-abrigo. Não
funcionam ao fim de semana, não têm lugares disponíveis, não se adequam
às suas características.
Na segunda-feira, retomam-se os contactos com
as instituições. LNES encaminha para o CDSS,

que faz chegar o processo
ao SAAS. É tentada novamente a referenciação para
casa-abrigo, sem resposta.
Muitas siglas, nenhuma
solução. A situação é comunicada ao Ministério
Publico. A senhora está
há 58 horas no serviço de
urgência, sem necessidade
de cuidados diferenciados.
Não é digno mantê-la mais
tempo nesta área, pelo que
se decide internar, tendo
a perfeita noção de que, a
partir desse momento, para
a Segurança Social deixa de
ser urgente e a idosa pode
ficar meses no hospital.
Este caso real ilustra o
recente estudo publicado
pela Associação Portuguesa de Administradores
Hospitalares, que identifica
mais de mil pessoas internadas nos hospitais, apesar
de terem alta clínica, cujo
custo anual pode chegar
aos 124 milhões de euros.
As causas directas residem
na falta de lugares na Rede
Nacional de Cuidados
Continuados Integrados e
nas Estruturas Residenciais

para Pessoas Idosas, bem
como na incapacidade de
resposta de familiares ou
cuidadores. Mas o problema deve-se à ausência de
políticas de articulação entre a saúde e o sector social,
de respostas na comunidade, de agilização dos processos de referenciação, e
de uma enorme burocracia
na máquina da segurança
social. As pessoas passam
a ser números, analisados
em horário de expediente.
Um idoso internado no
hospital representa um risco de infecção e de deterioração cognitiva. O protelar
das altas tem um custo clínico, social e económico. O
inverno do envelhecimento
e das demências está a chegar, de forma inexorável,
mas prevista. Todavia, não
se vislumbra uma política consistente, de forma
a podermos preparar-nos
para este choque geracional. A última porta dos idosos, o serviço de urgência,
mantém-se sempre aberta,
mas não é a mais humana
PUB
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Editorial
Discriminação salarial

Q

ualquer coisa deve ser feita para
se por fim a discriminação salarial
nas grandes empresas multinacionais que operam em Moçambique.
Não faz sentido que dentro do próprio país tenha acontecido aquilo
que teve lugar na mina de carvão de Moatize.
Não passa tanto tempo, aquela mina
era explorada pelos brasileiros do grupo Vale que, entretanto, venderam os seus
activos a favor do Grupo Jindal da Índia.
Acontece que no processo de transição, os trabalhadores estrangeiros foram indemnizados devido a rescisão do contrato de trabalho que mantinham com a Vale. Posto isso, esses mesmos trabalhadores rubricaram novos contratos de trabalho
já com o novo patrão, no caso, Vulcan Resources.
Acontece que aos trabalhadores moçambicanos nada disso aconteceu. Não foram indemnizados e não tiveram uma rescisão de contrato
com a Vale a semelhança dos estrangeiros, apenas transitaram do antigo patrão para o actual.
Mais tarde quis o destino que a verdade viesse à tona e os trabalhadores moçambicanos tomassem conhecimento deste tratamento discriminatório, e, agindo, iniciaram uma greve laboral
que desde a semana passada eclodiu em Moatize.
Não são raros os casos de moçambicanos que
auferem menos que os estrangeiros, estando todos
a trabalhar na mesma empresa e a realizar o mesmo trabalho. Quem deve alterar este rol de coisas
é o próprio Governo que tem poder próprio para
impor ordem e regras, entretanto, ao que tudo indica o executivo ainda está hibernando na época dos famosos cooperantes que eram cidadãos
estrangeiros que vinham trabalhar em apoio ao
desenvolvimento do país numa situação de escassez de quadros. Nessa altura era aceitável que os
trabalhadores estrangeiros recebessem mais do
que os moçambicanos porque eles traziam o conhecimento que não existia em Moçambique. E
mesmo hoje, se houver um estrangeiro mais qua-

lificado, certamente que deve e merece receber
mais alto que os seus homólogos moçambicanos.
Hoje, essa realidade já não existe e apenas
ficou para a história. Sem deixar de considerar casos excepcionais, entretanto, na generalidade, o número de moçambicanos que foram
a escola e tiraram cursos aumentou, e muito.
O movimento sindical por seu turno deve
sair da inércia em que se encontra, muito mais
virado para a discussão de salários mínimos.
Não está errado, mas o certo é que para além
dos salários de referência, é chegado o tempo dos sindicatos colocarem na mesa de negociações outros argumentos, podendo este tema
de descriminação na fixação de salários entre moçambicanos e estrangeiros, ser um deles.
Não passa muito tempo e a açucareira de Xinavane foi notícia de uma greve que eclodiu
por lá e que acabou tendo contornos violentos, o que também não deixa de ser lamentável.
De tanta reivindicação levantada pelos trabalhadores, uma delas é que os salários pagos pela Tonngat Hullet na África do Sul e Suazilândia são mais
altos que os pagos na fábrica em Moçambique.
É chegado o tempo de se fazer uma reflexão séria sobre aquilo que tem sido feito, ou
então, sobre o que não tem sido feito para se
acabar com a descriminação salarial em Moçambique, estando os estrangeiros a receberem muito mais alto que os moçambicanos, enquanto todos fazem o mesmo trabalho.
Moçambique de facto pode se considerar um país pacífico, porque por este mundo
fora, a descriminação ora reinante, iria ser um
grande foco de convulsões sociais e políticas.
Comportamento semelhante em muitos países
seria considerado um autêntico insulto. Não é fácil neste mundo que um estrangeiro receba muito
mais que os filhos da terra, a não ser que haja motivos previamente justificados, mesmo assim, não
deixa de ser um potencial foco de conflito. (x)
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel
jmatavel@gmail.com

Saúde mental e o diagnóstico
de cancro
"A sensação que a maioria sente ao receber o diagnóstico de um cancro é semelhante ao luto"

O

luto não é sentido somente
quando se perde um ente querido.
Qualquer situação de perda, como
demissão, divórcio e conflitos que
enfraquecem vínculos afectivos,
causa um sentimento semelhante.
O diagnóstico de cancro pode simbolizar a
perda de muitas coisas, independentemente do
estágio em que se encontra. Pode ser a perda da
saúde, auto-estima, oportunidades e momentos
futuros.  
O instinto inicial tende a ser o de negar
a realidade porque ela parece assustadora
demais. O paciente questiona o médico, a si
mesmo e a vida em si. “Por que isso aconteceu
comigo?”, pode ser um questionamento comum,
principalmente para pessoas que possuem um
estilo de vida saudável.
Depois, a raiva pode tentar tomar conta de
seus pensamentos racionais. Se o paciente leva
um modo de vida saudável, por que isso foi
acontecer logo com ele/a?
Se está em um determinado momento de
sua vida que exige muita dedicação, como
um projecto profissional ou promoção recémconquistada, como administrar a doença e as

Ponto
por

ponto

novas oportunidades? Se possui uma ligação
forte com a família, como cuidar deles e de si
mesmo/a?
A depressão pode ser o próximo estágio
e desencadear desinteresse generalizado e
vontade de se isolar. O paciente deprimido
pode começar a pensar sobre todas as coisas
que podem dar errado durante o tratamento e
como sua vida pode ser drasticamente afectada
pelo cancro.
Esse turbilhão de emoções pode perdurar por
meses ou até um ano até que o paciente aceite
a situação em que se encontra. A aceitação é a
última fase do luto e significa que o paciente
está pronto para lidar com a situação de maneira
racional e tranquila.
Tratamento do Cancro
O tratamento pode simbolizar muitas
coisas: recuperação, possibilidade de vitória,
perseverança,
esperança
e
felicidade.
Entretanto, como os tratamentos, compostos
pela quimioterapia e imunoterapia, afectam
o restante do corpo, o paciente pode sentir
muito mal-estar. Os impactos do tratamento
costumam modificar a rotina dos pacientes,

autoestima e relacionamentos com o cônjuge,
filhos e familiares.
O paciente pode ficar desanimada, irritada
e frustrada. Para não sobrecarregar os seus
entes queridos, pode optar por não compartilhar
tudo o que sente. Assim, ele/a acaba se
sobrecarregando!
Sendo assim, em todos os casos, é
recomendado
fazer
acompanhamento
psicológico.
A função do psicólogo é acolher o paciente
de cancro e sua família, orientando acerca
das melhores formas de lidar com essa
fase emocional, psicológica e fisicamente
complicada.
O profissional ouve desabafos e desejos,
incentiva a expressão de sentimentos (dos
negativos aos positivos), orienta o paciente e
familiares a administrarem as emoções más e
ansiedade e fornece conforto ao compartilhar
seu conhecimento da mente humana.
Dessa forma, a jornada do paciente entre
o diagnóstico, tratamento e estabilização
do cancro é feita com maior serenidade,
compreensão e positividade.

Disponível nas bancas
todas quintas-feiras
Assinaturas E-mail: esmelifania2002@gmail.com
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As promessas de apoio dos milhões
que não chegam ao terreno
(José Mesquita Milheiro - JN)

O

s consumidores por via dos
sucessivos anúncios dos subsídios
e apoios que a agricultura
recebe,
estão
convencidos
que isto de ser agricultor é
um maná. A realidade é bem diferente, há
muitos programas e apoios que não chegam
ao terreno, outros são tão insipientes que não
vale a pena fazer a candidatura e outros ainda
não se adequam á realidade do mundo rural. A
população urbana que está convencida que a
agricultura portuguesa é subsídio dependente,
deve ter em conta que quase todas as agri
do ocidente recebem subsídios para que os
produtos agrícolas cheguem ao consumidor
a um preço mais barato, é essa a principal
função dos apoios. Em média a distribuição
do valor ao longo da cadeia de abastecimento
agro-alimentar; por cada 100€ pagos pelo
consumidor, 50€ vão para a distribuição, 30€
correspondem á transformação e apenas 20€
vão para o agricultor, destes 80% são custos de
produção.
A subida brutal dos custos dos factores de
produção tem impacto directo no rendimento
dos agricultores que necessariamente, provocam
um aumento de preço nos consumidores. Há
insumos que aumentaram 130%, como por
exemplo fertilizantes, fito-fármacos, sementes,
rações para animais, gasóleo agrícola etc. O
Governo tem tomado medidas com a intenção
de minimizar os efeitos na produção e mitigar
a escalada dos preços, mas na realidade essas
medidas não têm consequências práticas pois
não chegam ao terreno.
Desde o início da PANDEMIA que o sector
agrícola tem vindo a afirmar" FAÇA CHUVA
OU FAÇA SOL A AGRICULTURA NÃO
PÁRA" como se pode constatar, mau grado
os constrangimentos e o impacto que uma
pandemia destas provocou.
Como é do conhecimento geral, a agricultura,
com ou sem COVID 19, é uma actividade
sazonal, e portanto as receitas (facturação)

são muito variáveis, inconstantes e muito
irregulares de mês para mês e de ano para ano.
Deste modo, no sectos agrícola não é possível
certificar se o abaixamento da receita se deve
a circunstâncias exteriores ou se resulta da
própria génese da actividade. Neste sentido a
LINHA DE APOIO Á ECONOMIA COVID19
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS,
disponibilizada pelo Governo, não chegou ao
terreno porque para aceder a esse empréstimo
tinha que ter uma quebra de facturação de
40% relativo á média mensal de facturação do
período de Março a Maio de 2020,comparando
com a média mensal de facturação dos dois
meses anteriores. Uma trapalhada que não
se adaptou ao sector que muito sofreu com o
confinamento provocado pelo COVD19, ou
seja mais uma vez a agricultura ficou excluída.
Seguidamente temos a SECA ( 90% do
território em seca severa ou extrema) que fez
aumentar os encargos das explorações , com
necessidades de rega e provoca a diminuição
de pastagens o que obriga a recorrer a raçoes
para alimentar os animais, também as culturas
outono/inverno tiveram baixa produtividade.
Neste contexto de alterações climáticas
estas situações são cada vez mais frequentes.
O Governo tomou algumas medidas para
mitigar os efeitos da seca, mas por serem tão
minimalistas não chegaram ao terreno. As secas
sucessivas e as alterações climáticas, colocam
a necessidade de modernizar sistemas de rega e
investir em novos regadios a sul da gardunha,
restruturar a Cova da Beira e Idanha-a-Nova,
assim como regadios tradicionais ().
A invasão da Ucrânia pela Rússia veio trazer
enormes problemas ao sector, pois como se
sabe muitas matérias-primas vinham daquelas
regiões o que veio a asfixiar e a provocar
aumentos brutais, na ordem se 130%, em alguns
insumos, também aumentos das comissões e
juros bancários. Neste contexto de Pandemia,
Seca e Guerra, os bancos que financiam,
principalmente, a nossa actividade agrícola,

anunciaram pomposamente que tiveram lucros
fantásticos: Crédito Agrícola 160 milhões
de euros de lucro em2021 o que significa um
aumento de 83% em relação ao ano anterior.
A Caixa Geral de Depósitos aumentou os seus
lucros em relação a 2020 em 19%, ou seja,
tanto o banco cooperativo (CA) como o banco
público(CGD) certamente, por deficiente
regulação, em tempos de Pandemia, Seca e
Guerra conseguem aumentos de lucros brutais
á custa de juros altos e muitas comissões.
Finalmente, pensaram os agricultores
optimistas, vem aí uma medida que vem
atenuar os efeitos desta enxurrada de alta de
preços que está a asfixiar e a criar enormes
dificuldades de tesouraria ás micro, pequenas
e médias empresas agrícolas, estamos a falar
da Lei nº 10-A/2022 de 28 de Abril. Esta lei
isenta o imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) adubos, fertilizantes, correctivos de
solos e outros produtos para alimentação de
gado, aves e outros animais quando utilizados
em actividades de produção agrícola.
1º Tem direito á isenção do IVA se estiver
colectado nas finanças com um CAE agrícola,
muitos pequenos da Agricultura Familiar e de
subsistência ficam de fora.
3º Os agricultores que estão colectados
sempre tiveram direito ao reembolso do IVA,
ou seja, a montanha pariu mais um rato, mais
uma medida tão minimalista que não chega ao
terreno.
4º Deveriam implementar uma linha de
crédito com uma maturidade de longo prazo,
com juros bonificados, com aval do Banco
Português de Fomento, tendo em vista superar
dificuldades de tesouraria, de fundo de maneio
e repor o potencial produtivo dos Agricultores
De acordo com os censos agrícolas
promovidos pelo INE, nos últimos 10 anos
registaram-se menos 15.500 explorações. Nós
não queremos parar faça chuva ou faça sol!
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Enfermeiros clamam por
melhores condições de trabalho
Os profissionais de bata branca continuam a enfrentar os problemas que sempre caracterizaram esta profissão ao longo dos tempos, que são as péssimas condições de trabalho, baixos salários, sobrecarga horária de trabalho, inclusive a falta de material médico-cirúrgico, para tratar os doentes.

Dionildo Tamele

E

sta reclamação foi
feita na pretérita semana pelos
próprios
profissionais, no âmbito
das comemorações de mais um
12 Maio, dia Internacional dos
Enfermeiros, que no presente
ano teve como lema: “Profissional de Enfermagem, uma voz
para Liderar: Investir na Enfermagem e respeitar os direitos
para garantir a saúde global”.
Os profissionais da bata
branca, na ocasião apontaram
os principais desafios, que têm
caracterizado a classe, desde os salários baixos, falta
de material médico-cirúrgico
e a desvalorização da profissão por parte dos utentes.
Entretanto, estes profissionais são unânimes em afirmar
que mesmo com as preocupações, vão continuar a cumprir
o seu juramento de servir os
cidadãos, independentemente
das condições que encontram
no seu dia-a-dia do seu ofício.
De acordo com a Amélia
Nali, representante da Associação dos Enfermeiros de
Moçambique, apesar das vicissitudes que os profissionais
passam no seu dia-a-dia, continuarão a trabalhar para que os
seus utentes sejam bem atendidos sem distinção da sua classe social ou nível académico.
“Em Moçambique a classe
de enfermagem continua a ser
espinha dorsal do Serviço de
Saúde, representado por homens e mulheres, mas ainda
está em número insuficiente
para responder a demanda e
a oferta dos cuidados de saúde da população”, afirmou.
Nali, considera que esta
celebração é feita no momento anormal, influenciado negativamente pela pandemia
da Covid-19, guerra em Cabo

Delgado, e da guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia.
Ainda na mesma senda, endereçou um apelo às autoridades de saúde e aos parceiros de
desenvolvimento para a necessidade de participação do enfermeiro nas políticas de saúde
a todos os níveis, na melhoria
das condições de vida de cada
enfermeiro, esteja onde estiver,
e por um futuro melhor para
os filhos de cada um de nós.
A representante da associação dos enfermeiros explicou
da necessidade de se compreender os riscos que os enfermeiros têm passado ao longo do
exercício da sua profissão,
sublinhado que “os enfermeiros se contaminam, adoecem
e morrem, deixando famílias
que ficam sem a presença fraterna dos seus ente-queridos
Por sua vez, o Presidente do

Conselho Municipal da cidade
de Maputo, Eneias Comiche,
disse que o país ainda se depara
com a situação da Covi-19. Segundo ele, não obstante o controlo da situação epidemiológica,
precisa-se, continuar a observar as medidas de prevenção.
“Ao saudarmos a vossa
classe profissional, neste dia
especialmente dedicado ao
enfermeiro, fazemo-lo em reconhecimento do trabalho que
realizam para a melhoria dos
indicadores de saúde nesta cidade que ainda enfrenta vários
desafios, como a pandemia da
Covid-19, a malária, as diarreias e cólera, HIV/SIDA, tuberculose, entre outras doenças
evitáveis”, referiu na ocasião.
Para Comiche esta é uma
profissão milenar, das mais
respeitadas no mundo inteiro.
Além de cuidar, o enfermeiro

protege os doentes, sejam eles
crianças, jovens, adultos, idosos ou deficientes. Também
vela pelo bem-estar do ser humano e da sociedade em geral.
De acordo com o presidente
desta autarquia, as vestes brancas que os enfermeiros usam
identificam-nos, como a pomba branca que leva e espalha
sempre a Paz por onde passam.
“As vossas acções não se
contêm diante do desespero de
uma criança, de uma mulher ou
de um paciente em agonia. Por
esta razão, o enfermeiro opera
verdadeiros “milagres”, trazendo esperança às famílias e comunidades em desespero”, disse.
Comiche considera a profissão como uma vocação,
tendo dito que não há tempo,
dia especial, feriado ou fim-de-semana e nem momentos
específicos para fazer o bem,

sublinhado que “é a vós que
devemos e depositamos a nossa
saúde. Para o enfermeiro, todo
o dia é dia de salvar vidas”.
Ainda na mesma ocasião reconheceu as dificuldades que enfrentam no dia-a-dia do trabalho.
Explicou que apesar do reforço de pessoal de saúde, durante os tempos mais altos da
Covid-19, ainda existe um défice em matéria de recursos humanos, em geral, e de modo particular do número de enfermeiros.
Ele disse que o município vai continuar a fazer o
melhor para que as unidades
sanitárias disponham de condições de trabalho adequadas
para proporcionarem serviços
de qualidade de acordo com
o Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023. (x)
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Resolução de avarias eléctricas na Matola

EDM: um exemplo de mau
prestador de serviço público
Enquanto a Electricidade de Moçambique – EDM, empresa pública, se esconde atrás de
publicidades enganosas que apelam para não pagamento de nenhum valor monetário
para a resolução de qualquer tipo de avaria nas residências, no terreno a realidade
denuncia apelos que não passam de propaganda barata e enganosa perante uma prestação longe de satisfazer as necessidades do utente.

Luís Cumbe

E

m caso de problema, se o cidadão não prometer dinheiro
aos técnicos de
manutenção da EDM, vulgarmente conhecidos por
Piquete, está condenado à
uma eternidade sem energia
eléctrica na sua residência.
Não são raros os casos em
que o fornecimento de energia eléctrica a alguns bairros
da cidade da Matola, e não
só, é caracterizado por oscilações e cortes sistemáticos, sobretudo nos dias de chuva. Os
munícipes ficam horas às escuras e, na maioria das vezes,
não há explicação das razões
que causam a interrupção
sucessiva da corrente, o que
eleva casos de solicitação dos
serviços de piquete para resolver as constantes avarias.
O tempo máximo de espera para a resolução de uma
avaria depois de reportada
a EDM é uma incógnita e,
muitas vezes, contraria as
quatro horas alegadas pelos
agentes de atendimento aos
clientes, ou seja, a realidade no terreno mostra que o
tempo de espera é de dias
ou então uma eternidade.
Depois de reportar uma
avaria eléctrica a Electricidade de Moçambique através
das linhas de atendimento ao
cliente disponibilizados por
aquela empresa pública, os

utentes ficam horas a fio à espera da equipa de técnicos e,
estas poucas vezes, se fazem
presentes aos locais quando solicitados por essa via.
Em contrapartida, as viaturas de manutenção circulam pelos bairros, mas não
para resolver avarias eléctricas e, quando os utentes os
interpelam, os mesmos técnicos recomendam por sua
vez que os clientes aguardem
pela chamada telefónica a
partir da central de atendimento. Os munícipes dizem
não entender o porquê dos
técnicos mandarem aguardar se, por um lado, quando retornam a chamada à
central de atendimento, este
alega que os mesmos técnicos já têm consigo registado a participação de avaria

do utente, mas por outro os
técnicos mandam passear.
Trata-se de uma atitude bastante criticada pelos
munícipes e que, ao mesmo tempo indicia a práticas
de corrupção, uma vez que
quando insistidos a resolver a preocupação do cliente mediante o pagamento de
valores monetários acabam
atendendo a solicitação.
O modus operandi corrupta dos técnicos da EDM acompanhado de uma má prestação
do serviço público contrasta
apelos que a empresa tem
feito soar através de meios
publicitários de uma empresa
contra extorsões aos clientes.
Um dado curioso é que,
ao longo da semana, é frequente encontrar os técnicos
do Piquete nas barracas da

Matola “A” concretamente
no Língamo a tomarem sopas
nas primeiras horas do dia,
enquanto citadinos daquela
área sob sua jurisdição enfrentam problemas de electrificação há dias, sem resposta.
Gonçalves Bila, falando
a nossa reportagem, indicou que por duas vezes teve
problemas de avaria na sua
residência no bairro Fomento, sendo que a última vez
ficou oito dias contactando a
central de atendimento que
aconselhava sempre aguardar pela equipa técnica da
EDM, no entanto sem sucesso. Explica que o que causou
mais desgaste para seu caso,
é que quase todos os dias via
a viatura do Piquete passear
sua classe pelo bairro, entretanto, sempre que inter-

pelasse era forçado a aguardar pela alegada chamada
que nunca mais aconteceu.
Esgotada a paciência de
esperar pelo serviço que
nunca chagava recorreu a
vias alternativas, contactando profissionais tidos como
electricistas da zona, que têm
sido a solução nas constantes
avarias naquele ponto perante a má prestação de serviço
público pela EDM, que por
sua vez exigiram-lhe 700 meticais para o reparo da avaria que já durava dez dias.
“Não tive escolha, passavam dias a contactar os
serviços da EDM sem sucesso. Eles mandavam-me sempre aguardar com
argumento de que viriam
técnicos”, lamentou Bila.
Ainda neste mesmo bairro,
a cidadã Madalena Sumbana,
ficou quatro semanas sem
corrente eléctrica e sem perspectiva de restabelecimento
pelo menos a breve trecho.
Indicou que durante dias contactou a piquete, que por sorte
acabou aparecendo, entretanto, para sua surpresa os técnicos diagnosticaram a avaria
do contador, mas conforme
os técnicos tinha que ser ela
novamente contactar a central
de atendimento para reportar
que os técnicos não resolveram sua avaria porque não
tinham contador para trocar.
Trata-se de uma situação
deteriorante de prestação
de serviços de uma empresa
Cont. na pág. 13
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Novas vilas para o país
O Conselho de Ministros aprovou, semana em curso, a resolução que eleva à categoria
de vilas a sedes distritais, postos administrativos e localidades.

T

rata-se das sedes distritais
de Malulu e
Maúa, província de Niassa;
Chitima, Manje e Luenha
província de Tete; Ile, Nicoadala e Mopeia na Zambézia; Sussundenga em
Manica, Maringuè e Machanga em Sofala, de Macuine e Mabote em Inhambane, Mapai em Massingir,
província de Gaza, que
passam a categoria de vila.
Igualmente foram elevadas à categoria de vila as
sedes dos postos administrativos de Kalio, em Tete;
Chongoene, em Gaza, de
Matola Rio, província de
Maputo e à vila a sede da
localidade da Ponta de
Ouro na mesma província.
Na mesma sessão, o
Governo aprovou o regulamento de operacionalização da plataforma da dis-

Cont. da pág. 12

pública detentora do monopólio. Em alguns casos os
técnicos da EDM são acusados de venderem algum
material usado na resolução
de avarias a electricistas dos
bairros que reparam avarias
que a EDM declina atender.
“Até hoje continuo sem
saber até quando poderei
voltar a ter energia na minha casa, eles dizem não ter
contador para trocar na minha casa, e nem deram previsão o que piora a minha
situação”, disse Sumbana.
Maria André, uma idosa
residente no bairro célula “J”,
não guarda boas memórias
da EDM, depois de aproxi-

seminação de informação
de aviso prévio de cheias
e ciclones. O instrumento
visa melhorar os mecanismos de comunicação para
a ocorrência de eventos
climáticos extremos no

país, tal como fez notar o
porta-voz do Conselho de
Ministros, Filmão Suazi.
“ O que fazemos é regulamentar o próprio sistema
de aviso prévio, melhorar
os mecanismos de comuni-

cação. Como deve saber, há
quatro grandes eixos nestas matérias sobre avisos
prévios para a ocorrência
de ciclones ou outro tipo
de intempéries. Primeiro,
são as comunidades das

zonas afectadas e segundo,
são os órgãos competentes
que devem fazer uma intervenção directa e depois são
todos os outros parceiros
do governo, que precisam
estar suficientemente informados sobre possíveis
ocorrências de ciclones
ou outros tipo de intempéries naturais, de modo
que cada um desses eixos,
jogue o seu papel de forma informada”, afirmou.
Na mesma senda, o Governo aprovou a concessão
de doze mil hectares de terra
ao Centro de Promoção de
Desenvolvimento Económico de Cabo Delgado, que
serão usados para o desenvolvimento socioeconómico e integrado da província.
A área localiza-se no distrito de Palma, que se pretende
que seja usada para gestão
de programas estratégicos de desenvolvimento.

madamente duas semanas a
contactar pelos serviços do
Piquete, quando em plena
tempestade caiu um galho de
uma árvore que causou problemas de energia na residência. André deslocou-se até a
Piquete na cidade da Matola
por duas vezes, mas sempre
ordenavam que aguardasse,
no entanto, quando os técnicos lá chegaram resistiram
de repor a situação, alegando
que não cabia a eles reparar aquele dano e, só depois
da intervenção dos vizinhos
é que acabaram por resolver a solicitação da idosa.
“Para eles eu devia procurar alguém para reparar a
situação, mas questionei por
que deveria gastar dinheiro

que não tenho, procurando
outra pessoa se procurei a eles
como a empresa que tem legitimidade para reparar nossas
avarias”, desabafou André.

Na resposta reencaminhada da Direcção da Área ao
Serviço ao Cliente da Cidade da Matola, a EDM anota
que nos últimos anos o roubo
de energia e vandalizações
aumentaram
drasticamente. Recentemente, a Polícia
da República, num trabalho
coordenado com a EDM,
apresentou cerca de 15 toneladas de material apreendido
no decurso das investigações
e apreenção de material roubado da Empresa. A Direcção
de Protecção de Receita e
Controlo de Perdas da EDM
contabilizou, entre 2019 a
2022, perdas em cerca de
1,4 mil milhões de Meticais,
valor que serviria para fornecer energia a 158 mil clientes

durante um ano. Anualmente,
a EDM reporta perdas avaliadas em cerca de 100 Milhões de Dólares, facto que
pode comprometer o alcance
dos objectivos estratégicos
Corporativos, com destaque
para a meta de acesso universal à energia, até 2030.
Em reação aos recorrentes actos de vandaização, o
PCA referiu que o roubo
de energia e a vandalização
de equipamento eléctrico da
EDM põem em causa todo
o esforço de levar energia
para todos os moçambicanos.
Os recursos que serviriam
para fazer novas ligações
estão a ser usados para repor energia aos clientes. (x)

EDM ignora falar de
serviços do Piquete
A nossa reportagem contactou a EDM durante um mês
e alguns dias para abordar sobre as queixas apontadas pelos clientes. Depois de tantos
rodeios a directora para área
de comunicação, Stelia Neta
Mboene, apenas enviou parte
de respostas das perguntas colocadas pelo PpP, destacando
desafios pelos quais a empresa passa, ignorando responder a perguntas relacionadas às queixas dos clientes.
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Hospital Geral José Macamo

Bonito por fora e imundo por dentro
- Enfermarias com graves problemas e casas de banho imundas. Paredes internas e tectos do hospital a reclamarem pintura e novos soalhos. Isto é, o edifício hospitalar está
doente precisa de um “Check-up”.

Alexandre Luís

É

pela enfermaria de cirurgia
que a lamentável
situação começa.
Segundo a denúncia que
chegou ao nosso jornal, homens, mulheres e crianças
usam a mesma casa de banho que nem porta tem, o
que coloca as pessoas dentro dos lavabos por vezes
numa situação desconforto.
Não há separação de
balneários para os géneros, o que quer dizer que
qualquer paciente, que esteja a usar a casa de banho
coloca-se numa posição de
exposição e com maiores
possibilidades de poder ser
visto por qualquer um que
também queira usar o lavabo. Diz a denúncia que
os doentes usam lavatórios
onde limpam os dentes para
lavarem a louça. A denúncia aponta ainda que no
pátio da enfermaria, que

estamos a referir, o sangue
fica espalhado no chão.
Fomos visitar o hospital.
A enfermaria da denúncia
já se encontrava encerrada e não foi visível o que
se refere na denúncia que
estamos a citar. Em conversa com a direcção, houve reconhecimento de tal
situação da degradação do
hospital. Entretanto, a direcção proibiu-nos de fazer
as imagens porém reconheceu constituir preocupação
a degradação do hospital.
Pela visita que efectuamos no interior do Hospital Geral José Macamo, a
situação indicou-nos que o
atendimento não é dos melhores e é caracterizado,
por exemplo, na maternidade por enormes enchentes.
No dia que estivemos
no local, logo à entrada do
pátio que introduz aquele
bloco de partos, muitos munícipes estavam concentrados e acossados pela preocupação de querer saber do

estado de seus familiares
internados ou acabados de
entrar no local. Estavam a
ser atendidos por um funcionário vestido a civil, isto
é, sem os vestes hospitalares. Aos berros no trato com
os utentes, demonstrava a
falta de respeito pelos cidadãos que estavam concentrados e preocupados pela
saúde dos seus familiares.
Foi doloroso assistir
aquele lamentável e desumano cenário de um
funcionário que terá sido
formado
para
melhor
atender a saúde pública.
O cenário que acima damos a entender reportámo-lo sem darmos a entender
que éramos uma equipa de
reportagem. Então apercebemo-nos de algumas vozes
dos que estavam concentradas, lamentos quanto ao
tipo de tratamento que estavam a merecer. Na volta
dada pelo edifício do José
Macamo,
vislumbramos
que o mau tratamento não

só se resume pela forma
como as pessoas são sujeitas mas estende-se para
a conservação do próprio
edifício hospitalar. O seu
estado de conservação é lamentável e que não merece
para uma unidade sanitária
de referência. As suas pa-

redes e os tectos reclamam
uma pintura nova pois estão
cheias de humidade e de bolor; o corredor que dá acesso à sala do Raio-X precisa
de uma renovação pois o
seu piso está todo em mau
estado; algumas portas da
principal entrada estão esburacadas; o chão da principal entrada está partido;
em algumas zonas do pátio
do interior do hospital a tijoleira está partida, a maior
parte das casas de banhos
apresenta uma total imundice e o bloco operatório
com o cheiro nauseabundo.
É lamentável o estado de
conservação ostentado por
aquele hospital que é considerado com o nível de “hospital geral” e que é de referência para a província e
cidade de Maputo e não só.
Algumas questões que
merecem explicação
Tendo em conta as situações constatadas no Hospital Geral José Macamo, a
nossa reportagem contactou
a directora a quem foi colocada as questões, acima
referenciadas, que merecem um esclarecimento nomeadamente a situação do
bloco operativo cujo mau
cheiro e imundice nos sanitários é preocupante; da
enfermaria de cirurgia, o
mau atendimento na maternidade, os problemas relacionados com a degradação
do próprio edifício, a reabilitação das casas de banhos
no geral. Perguntamos se
haveria um projecto especifico, visando a reabilitação
daquele complexo hospitalar. Contudo, na impossibilidade de nos atender, a
directora do José Macamo
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declinou a dar explicações
sobre as nossas preocupações apesar de ter dito, ter
conhecimento dos graves
problemas do local e disse:
“Dirijam se ao gabinete de assistência médica da
Direcção de Saúde da Cidade de Maputo e lá terão
a informação que precisa.
Mas quanto à situação das
casas de banhos devo dizer que quem as danificam
são os utentes que são os
pacientes que muitas das
vezes retiram as bombas.
As casas de banhos mesmo que estejam gradeadas
os utentes retiram as grades”, disse a nossa fonte.
prometeu indicar alguém
que devia receber a nossa
reportagem com vista a tecer algumas considerações
sobre os aspectos apresentados. Chegado o momento a funcionária indicada

O dito por não dito
De salientar que este
trabalho de reportagem foi
iniciado no dia 22 de Abril
passado quando começamos a visitar o hospital
depois da denúncia acima
citada. Entretanto, os con-

tactos com a direcçao do
hospital para esclarecer as
anomalias ali vividas começaram a 28 desse mês.
Nessa ocasião, fomos informados para que nos direcionarmos à Direcção de Saúde
da Cidade de Maputo para
através da directora Sheila
de Castro- directora- obtermos os melhores esclarecimentos sobre o que ali está
a acontecer. Já na Direcçao
de Saúde da Cidade, porque
a timoneira estava ausente, estando num Conselho
Consultivo, no Hospital de
Mavalane,
apresentamos
o caso «José Macamo degradante», ao seu chefe do
gabinete e houve promessas de poder nos receber,
nos próximos dias. Noutras
tentativas telefónicas feitas
e não atendidas voltamos,
no dia 29 passado, ao hospital José Macamo onde fomos recebidos suponhamos
pelo Conselho de Direcçao

representado pela respectiva directora do Hospital, o
administrador, a enfermeira
Chefe e mais alguém que
supomos, seja afecta a um
dos blocos operatórios entretanto fomos proibidos

de gravar a entrevista mas:
A direcçao, muito cautelosa, afirmou reconhecer
existir muitos problemas
naquela unidade hospitalar: Estamos a citar. “São
problemas que todos os jornais quando querem encher
as suas páginas vem a este
hospital. Nós precisamos
de uma solução para este
hospital porque reconhecemos que temos vários problemas. Não convém irem
à Direcçao da Cidade de
Maputo para saberem dos
problemas deste hospital.
Vão ao Ministério da Saúde onde existem os programas de reabilitação dos
Hospitais no geral. Eles lá
podem ter o orçamento com
vista a solução disso. Mas
que aqui temos problemas,
isso é verdade. Nós aqui
só queremos solução. Não
queremos criar mais problemas”, disse a directora. (x)
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Nos próximos 18 meses, antevemos um aumento nos riscos sociais
e políticos em resultado do choque global nos preços alimentares e
energéticos, como aconteceu em 2008"

Impacto da guerra na Ucrânia

Provável agitação social
no país nos próximos tempos

A

A agência de notação financeira Moody's considera que Moçambique é um dos países
africanos mais expostos aos choques alimentares e energéticos decorrentes da invasão
da Ucrânia pela Rússia.

Moody's, alerta
com isso para
provável agitação social e política decorrente do elevado custo de vida.
"Nos próximos 18 meses, antevemos um aumento
nos riscos sociais e políticos
em resultado do choque global nos preços alimentares e
energéticos, como aconteceu
em 2008", lê-se numa análise ao impacto da guerra na
Ucrânia sobre os países do
Médio Oriente e de África.
No documento, enviado
aos clientes e a que a Lusa
teve acesso, a Moody's analisa 16 países africanos e

conclui que "Líbano, Moçambique, Togo, Namíbia,
Jordânia e Senegal são os
mais expostos aos choques
energéticos e alimentares e,
por isso, os mais vulneráveis
a agitação social e política".
Para elaborar esta lista, a
Moody's olhou para a dependência energética e alimentar
e comparou com os custos
das importações de alimentos e energia, em percentagem do PIB, considerando
que "são bons indicadores
porque um aumento nos preços alimentares e de energia
tem um espectro alargado
e não é limitado aos preços do trigo e do petróleo".

Os países com uma forte
dependência de importações
de petróleo e alimentos, já
com elevados riscos sociais
e com um sistema de governação onde os países não
têm uma escapatória eleitoral
para mostrar as suas frustrações, são os que estão mais
em risco de agitação política e social, diz a Moody's.
A ajuda internacional,
acrescentam, "tem sido enviada pela comunidade de
doadores
internacionais,
mas é pouco provável que
consiga proteger totalmente os rendimentos mais vulneráveis, devido à provável escassez de produtos

básicos, como os cereais".
A invasão da Ucrânia pela
Rússia teve como consequência um aumento dos preços
dos alimentos e da energia
numa região que ainda tentava recuperar dos efeitos
da pandemia de covid-19.
"Os preços mais elevados
dos alimentos e da energia vão
impulsionar a inflação e afectar negativamente a balança de
pagamentos e as finanças públicas dos países que são importadores líquidos de alimentos e petróleo, exacerbando os
desafios macroeconómicos e
os desequilíbrios orçamentais
e externos", conclui a Moody's.
A Rússia lançou em 24

de Fevereiro uma ofensiva
militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis,
segundo a ONU, que alerta
para a probabilidade de o número real ser muito maior.
A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais
mais de 5,5 milhões para fora
do país, de acordo com os
mais recentes dados da ONU.
A invasão russa foi condenada pela generalidade
da comunidade internacional, que respondeu com o
envio de armamento para a
Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo. (Redacção)

Greve na Mina de Moatize

Patronato promete resposta até sexta
A Vulcan Mozambique
confirma a ocorrência de
uma paralisação parcial por
parte do grupo de trabalhadores afectos à secção de extracção mineira, na Mina de
Carvão de Moatize.Conforme refere em comunicado, a
greve acontece de forma pacífica, desde a noite do dia
11 do corrente mês de Maio.
“A empresa manteve
conversações com o grupo
de trabalhadores de forma a auscultar e entender

as reivindicações. Após as
conversações com os trabalhadores, a empresa, junto
da Direcção Provincial do
Trabalho garantiu que irá
responder às reivindicações
dos trabalhadores até ao dia
20 de Maio corrente”. Segundo a empresa, cerca de
10% dos trabalhadores, de
um total de 5300, é que aderiu à paralisação. Não houve destruição e nem vandalização de equipamento da
empresa ou privado. No en-

tanto, a greve não obedeceu
aos trâmites legais previstos
na lei e, portanto, a empresa não teve aviso prévio.
“A empresa sempre esteve, e continua aberta ao
diálogo de forma a envidar
esforços para, em conjunto, dar resposta às preocupações dos trabalhadores”.
A paralisação tem afectado a produção normal. Neste
momento ainda não é possível contabilizar as perdas

em termos financeiros.

A Vulcan Resources adquiriu a mina da brasileira Vale e arrancou com as
operações há poucos dias.
Os grevistas exigem novos contratos com a nova
empresa, depois de indemnizados devido a cessação do anterior contrato
com a Vale Moçambique.
Esta foi a prática seguida relativamente ao pessoal estrangeiro, porém
o mesmo não aconteceu

com os moçambicanos.
A greve surge justamente após a parte moçambicana aperceber-se desta
aparente
descriminação.
Os trabalhadores brasileiros e malawianos foram
indemnizados e depois
contratados de novo. Os
moçambicanos transitaram
de contrato para contrato.
A
Vulcan
Resource pertence ao grupo indiano Jindal. (Redacção)
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PMA com escassez de dinheiro

Fome ameaça norte de
Moçambique
A Rede de Alerta Antecipado de Fome (Rede Fews, sigla inglesa) acaba de lançar um alerta de risco elevado de fome no norte de Moçambique, caso não sejam canalizados brevemente financiamentos adicionais ao Programa Mundial de Alimentação (PMA).

D

evido à falta
de alimentos,
a agência das
Nações Unidas que apoia
centenas de milhares de deslocados em Cabo Delgado
está a equacionar prestar
assistência humanitária selectiva, tendo como alvo as
populações mais vulneráveis,
incluindo deslocados internos e comunidades acolhedoras. O processo de selecção
baseado na vulnerabilidade
deverá ser finalizado até ao
último trimestre de 2022.
Neste momento, a assistência humanitária selectiva
está a ser levada a cabo nas
zonas afectadas pelo ciclone Gombe e cheias associadas, com o PMA a prestar apoio para cerca de 99
mil pessoas nas províncias
da Zambézia e Nampula.
A Rede de Alerta Antecipado de Fome faz notar que
as necessidades humanitárias
poderão permanecer elevadas nas zonas afectadas pelo
conflito, cheias e secas, mesmo após o início da colheita
em Abril e Maio. Em Março
último, o PMA e os parceiros humanitários prestaram
assistência com refeições
completas a cerca de um
milhão de beneficiários em
Cabo Delgado e Nampula,
cerca de 137 mil beneficiários a mais do que em Fevereiro. Uma nota de destaque
é que a agência das Nações
Unidas prestou assistência a
cerca de 25 mil beneficiários
no distrito de Nangade, pela
primeira vez desde 2019, e
retomou a distribuição de

assistência alimentar no distrito de Macomia, no mês de
Abril. Nangade e Macomia
fazem parte dos distritos de
Cabo Delgado mais afectados pelo extremismo violento, situação que inviabilizou
a assistência humanitária
por longo tempo. Cerca de
61% da assistência alimentar humanitária foi prestada
em espécie, 38% através de
senhas e 1% através de Racção de Resposta Imediata
– distribuída às populações
em movimento ou em zonas
de difícil acesso. A limitação de recursos nos meses de
Abril e Maio levou o PMA
a distribuir metade de racções – o equivalentes a 39%
de uma dieta de 2.100 quilocalorias – a cerca de 850 mil
pessoas em Cabo Delgado e

74 mil em Nampula e Niassa.
Em Cabo Delgado, a insegurança alimentar aguda persiste devido ao extremismo
violento, pois os insurgentes
continuam a realizar ataques
e assassinatos de pequena
escala, principalmente nos
distritos de Mueda, Nangade
e Meluco. Além de ataques
esporádicos, os insurgentes
procuram saquear alimentos
e suprimentos em locais desprotegidos. Segundo a Rede
de Alerta Antecipado de
Fome, alguns deslocados internos estão a regressar às zonas autorizadas pelo Governo, mas a maioria continua
reticente devido às preocupações com a segurança. As
dificuldades de acesso à terra
para a produção de comida
que os deslocados internos

enfrentam nas zonas de acolhimento também concorrem
para a limitação da sua capacidade produtiva. Resultado:
o nível das necessidades continua elevado. A maioria dos
deslocados internos continua
dependente da assistência
humanitária de emergência
para cobrir os seus défices
no consumo de alimentos.
Além da assistência alimentar humanitária, a maioria
dos deslocados internos continua dependente da venda de
ofertas/apoio e oportunidades
limitadas de trabalho especializado e ocasional. “Quando
as famílias ganham alguma
renda, a maioria gasta na
compra de alimentos. Com a
melhoria gradual da situação
de segurança, a assistência
humanitária está cada vez

mais atingindo novos locais
que antes não eram acessíveis, tais como os distritos
de Nangade e Macomia”.
A Matriz de Rastreamento
de Deslocados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) registou, entre
30 de Março e 19 de Abril de
2022, cerca de 12.192 pessoas
em movimento, um aumento de quase 62% em relação
ao igual período anterior. Os
principais motivos da movimentação incluem a intenção
de regressar aos locais de origem (71%) e ataques (19%).
Esta não é a primeira vez que
agências humanitárias reportam falta de produtos alimentares para prestar assistência
aos deslocados internos em
Cabo Delgado. Em Agosto de
2021, o PMA chamou a atenção para a possibilidade da
suspensão da ajuda alimentar
caso não houvesse um “apoio
internacional urgente”. A falta de apoios limitou a ajuda
alimentar humanitária aos
deslocados internos nos últimos meses do ano passado.
Em face ao alerta de fome no
norte de Moçambique, particularmente em Cabo Delgado, o Governo deve encontrar alternativas para garantir
a assistência alimentar aos
mais de 850 mil deslocados.
O alerta de risco elevado
de fome deve servir de aviso para as autoridades moçambicanas definirem uma
estratégia de assistência alimentar aos deslocados, num
contexto em que as agências
humanitárias estão com limitações financeiras. (in CDD)
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CONVITE PARA ADESÃO E
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS
A Pangolim Multimédia Lda, proprietária e editora do jornal
Ponto por Ponto, informa aos estimados leitores que está em período de
renovação das assinaturas para a recepção do jornal e de abertura para
novas subscrições para ano de 2022.

Tabela de Preços
Anual

Semestral

Trimestral

4.500,00 Mzn

2.700,00 Mzn

2.300,00 Mzn

Contacte os nossos serviços administrativos:

Avenida 25 de Setembro, nrº 1676, 1º andar, porta 7
Contactos: + 258 84 26 98 181 ou + 258 87 45 76 070
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Cabo Delgado

Uma atenção insuficiente da
comunidade internacional

“

A directora-executiva da organização não-governamental (ONG) Save the Children alertou eta terça-feira que a crise humanitária provocada pela violência armada na província
de Cabo Delgado, não está a ter a "atenção suficiente" da comunidade internacional.

Estamos
preocupados,
porque
sentimos que as
necessidades
humanitárias
em
Cabo Delgado não estão a
receber atenção suficiente”, afirmou Inger Ashing.
Ashing falava à margem de uma visita ao centro de reassentamento de
deslocados de Ntocota, no
distrito de Metuge, na província de Cabo Delgado.
A directora executiva
da Save the Children alertou para o risco de abandono das vítimas de violência

armada naquela província
num contexto em que o mundo é confrontado com várias crises humanitárias.
“A minha presença aqui
também serve para uma
chamada de atenção para
as carências que as crianças e as comunidades de
Cabo Delgado enfrentam”,
enfatizou Inger Ashing.
A dirigente da ONG alertou para o risco de fome
entre as populações deslocadas, devido à insuficiente ajuda humanitária.
Em relação às crianças,
mostrou preocupação com

a falta de acesso à educação, saúde e outros serviços
básicos, apesar do “esforço
impressionante” empreendido por vários sectores para
a satisfação de necessidades
básicas das vítimas de violência em Cabo Delgado.
A diretora-executiva da
Save the Children notou que
a ONG apoia 300 mil pessoas em Cabo Delgado, incluindo deslocados de guerra
e famílias acolhedoras das
vítimas de violência armada na província. (Redacção)

Prostitutas no quartel
tswana em investigação

O

vice presidente do Botswana promete investigar
as alegações
de convivência entre prostitutas e os militares tswanas engajadas na força de
intervenção da SADC no
conflito de Cabo Delgado.
Trata-se de uma informação despoletada há dias
na imprensa daquele país.
“Vamos lá [a Cabo Delgado] para nos informarmos, em
primeira mão. Estamos à procura de informações, porque
ainda não vi os relatórios sobre a matéria", afirmou Slumber Tsogwane, em declarações no final de um encontro
em Maputo com o Presidente

moçambicano, Filipe Nyusi.
O governante avançou que
vai igualmente dar apoio mo-

ral aos soldados do Botswana
que combatem insurgentes na
província de Cabo Delgado.

"Vamos ver as condições em que os nossos soldados operam e prestar-lhes
apoio moral", assinalou o
vice-presidente do Botswana.
O contingente militar daquele país está em Cabo Delgado enquadrado na Missão
Militar da Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral (SAMIM, na sigla
inglesa) que combate os grupos armados que aterrorizam
alguns distritos da província, desde Outubro de 2017.
Em abril, um órgão de
comunicação social do Botswana escreveu em manchete que "prostitutas invadem
BDF" (sigla em inglês de
Forças de Defesa do Botswana) em Cabo Delgado.

A província de Cabo
Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde
2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques
reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.
Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de
acordo com a Organização
Internacional das Migrações
(OIM), e cerca de 4 mil mortes, segundo o projecto de
registo de conflitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma
ofensiva das tropas governamentais, com o apoio do
Ruanda e da Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral (SADC), permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes. (Redacção)
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Olhar de lince

Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

Jornalismo
moçambicano em luto

Agora podes comprar edição digital do jornal
Ponto por Ponto pelo pagmento via M-pesa
entre na nossa página do facebook, aceda o
link disponível e receba o seu jornal na hora.

Morreu no passado dia 10 de Maio na cidade da Beira, capital de Sofala, o jornalista e escritor Simeão Cachamba.

C

achamba deslocara-se
aquela
urbe para o relançamento do
seu último livro titulado “ PORQUÊ BEIRA SE CHAMA BEIRA”.
O livro em verso rimado
conta a história da cidade da
Beira, capital de Sofala. De destacar que este livro já o havia
lançado na cidade de Maputo,
no passado 01 de Abril, no edifício Sede do Banco Comercial
de Investimento cerimónia com
presença de vários convidados.
Simeão João Cachamba
de seu nome completo, com

61 anos de idade, natural da
Beira e que residia em Maputo, concretamente no bairro de Malhazine, era casado.
Era escritor com credencial
emitida pela Associação dos
Escritores
Moçambicanos
(AEMO). Escreveu para além
de “ PORQUÊ BEIRA SE
CHAMA BEIRA” o livro “ O
ÊXODO QUE NÃO É DA BIBLIA SAGRADA” e também
“A MÃO INVISIVEL QUE
NAO É DE ADAM SMITH”.
De salientar que o malogrado, jornalista de profissão,
foi director do Jornal Diário
de Moçambique, na cidade

da Beira entre 1987 a 1989. E
também director da ex-Revista
Tempo de 1989 a 1994. Foi
também co-fundador e primeiro coordenador da página literária Diálogo, criada no jornal
Notícias da Beira. Escrevia
contos e poemas desde a sua
adolescência. Está representado em antologias da nova
poesia Moçambicana de Fátima Mendonça e Nelson Saúte
de 1994. “Nas Palavras Amadurecem”, do diário de Moçambique- 1988 e na “POESIA do COMBATE” volume
três «do Instituto Nacional de
Acção Cultural-1980-». (x)
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Somália com novo presidente
O ex-líder somali Hassan Sheikh Mohamud conquistou a presidência novamente em
votação de parlamentares neste domingo num hangar de aeroporto protegido por muros
contra insurgentes islâmicos, contra quem ele agora deve lutar pela segunda vez.

O

presidente de
66 anos, que
governou de
2012 a 2017,
reverteu
a
eleição anterior para derrotar o presidente em exercício Mohamed Abdullahi
Mohamed por 214 a 110 votos em segunda volta cujos
resultados foram confirmados por volta da meia-noite.
"Temos que seguir em
frente, não precisamos de
rancores. Sem vingança",
disse Mohamud no seu discurso de declaração da vitória no complexo do aeroporto na capital Mogadíscio,
patrulhado por forças de paz
da União Africana (UA).
Os militantes e simpatizantes desafiaram o toque de
recolher para tomar as ruas
de Mogadíscio, aplaudindo e
disparando armas para o ar.
O ex-activista da educação e activista da paz enfrenta uma tarefa assustadora na
nação de 15 milhões de pessoas que está sofrendo a sua
pior seca em quatro décadas e

tem sofrido conflitos intermináveis desde 1991 com o derrube do regime de Siad Barre.
Embora a realização da
eleição tenha sido uma espécie de sucesso, muitos somalis estão cépticos em relação
a qualquer melhoria real.
A maioria dos 36 candidatos eram caras velhas recicladas do passado e que
pouco fizeram para conter a guerra e a corrupção,
reclamaram as pessoas.
"Hassan Sheikh não é
bom, mas é o menor dos
dois males. Esperamos que
a Somália seja melhor", disse Halima Nur, mãe de quatro filhos em Mogadíscio.
"Esperamos que desta vez
Hassan Sheikh Mohamud
melhore e se torne um líder
melhor. Esperamos que a Somália seja pacífica, embora
isso possa levar tempo", disse
o estudante Mohamed Ismail.
A votação apoiada pela
ONU foi adiada por mais de
um ano devido a disputas
no governo, mas teve que
ser realizada este mês para

Adesão à NATO

Putin adverte
Suécia e Finlândia

V

ladimir
Putin já alertou
a Suécia e a
Finlândia contra a adesão à
NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), uma
medida que ambas as nações
estão adoptando em resposta
à invasão russa da Ucrânia.
Putin diz que a “resposta” da
Rússia caso os dois países ingressem a NATO e alarguem
a sua “infraestrutura militar”.
Enquanto a Finlândia e a
Suécia estão se preparando

para entregar seus pedidos
formais de adesão à NATO,
os membros da União Europeia (EU) continuam sua
luta para imporem sanções
ao petróleo russo. Entretanto,
o presidente húngaro Viktor
Orban tem bloqueado o progresso.
Ao início desta semana ainda não havia sinal de
avanço, já que os ministros
das Relações Exteriores enviaram a questão de volta aos
embaixadores para novas negociações. (Redacção)

garantir um programa de
400 milhões USD do Fundo Monetário Internacional.
Durante a primeira volta da votação, explosões de
morteiros ecoaram perto do
local, mas não interromperam os procedimentos. Não
houve reivindicação de responsabilidade, mas os somalis estão acostumados a
ataques a instituições estatais
de militantes do Al Shabaab.
A Somália tem sofri-

do conflitos e batalhas de
clãs e está sem um governo
central forte desde a queda
do ditador Mohamed Siad
Barre em 1991. O governo tem pouco controle além
da capital e o contingente
da UA guarda uma "Zona
Verde" ao estilo do Iraque.
"Vamos orar pelo novo
presidente, é uma tarefa
muito tediosa", disse o líder
cessante Mohamed, conhecido como "Farmaajo" devi-

do a um suposto amor pelo
queijo italiano formaggio.
Ele atraiu críticas de somalis e doadores estrangeiros por tentar estender seu
mandato no ano passado.
Depois de longas lutas internas dentro do governo, às
vezes chegando a tiroteios
entre facções das forças de
segurança, o novo líder procurou dar uma nova nota.
"Não podemos esquecer o passado doloroso, mas
podemos perdoar", disse
Mohamud. "Aqui neste salão eu entreguei a presidência ao Farmaajo em 2017 e
esta noite ele me entregou”.
Nascido na região de Hiran, no centro da Somália,
Mohamud tem mestrado em
educação técnica pela Universidade Barkatullah da Índia. Ele co-fundou a universidade SIMAD em Mogadíscio.
Embora tenha sido creditado por expulsar o Al
Shabaab de algumas cidades quando era presidente,
Mohamud não conseguiu
dar um golpe esmagador aos
militantes que agora controlam partes da Somália e administram um lucrativo negócio de extorsão. (Redacção)

McDonald's vende activos
na Rússia

D

epois
de
anunciar
o
encerramento
temporário
na Rússia, o
grupo McDonald's revelou
que vai sair do mercado russo e iniciou um processo de
venda dos seus negócios em
todo o país.Numa declaração
publicada pelos meios de comunicação social norte americanos, a cadeia de fast food
(comida rápida ou take away)

justificou a decisão com a
crise humanitária causada
pela guerra na Ucrânia e com
o "ambiente imprevisível".
Disse ainda que o negócio na Rússia já não é "sustentável", nem é "consistente
com os valores do grupo".
Segundo o director executivo da McDonald 's, neste momento a prioridade é garantir
que os cerca de 62 mil trabalhadores russos continuem
a ser pagos até que a venda

esteja concluída, e que depois
não fiquem desempregados.
A McDonald 's começou
a abrir restaurantes na Rússia
depois da queda da União Soviética e já contava com 850 estabelecimentos. Cerca de 84%
dos restaurantes são detidos
pela empresa e o resto trabalha em regime de franchising.
Segundo a empresa, as
lojas que tem na Rússia e na
Ucrânia geram 9% das suas
receitas anuais. (Redacção)
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Uma viagem ao interior da terra
Armando Artur*

N

a minha experiência de leitor de poesia, e sempre que
me ponho a reflectir sobre
a natureza e os processos
criativos que dão origem a
poemas, fico sem fôlego ante o feitiço que
certos poetas usam. Eles são capazes de
associar determinadas palavras ou significações de uma maneira tão particular, cuja
poesia daí resultante desperta em nós estados emocionais, de certo modo, inusitados.
Este livro é exemplo disso. O poeta
Macvildo Bonde construiu-o com recurso
a uma magia muito peculiar, uma técnica,
quiçá, que advém das suas vivências, das
suas leituras, das suas experiências emocionais, acabando numa poética que escorre, deslisa como um rio sem margens
que o possam comprimir, que o possam
aprisionar no seu leito, que o possam condicionar no seu deslizamento, até que o
leitor se deixe levar com a liberdade das
suas águas.
Os versos são soltos, isto é, a imagética é livre, desprendida, mas unificada e
sequenciada. Digamos que os três subtítulos que compõem este livro - Terra, Luz e
Noite -, constituem uma espécie de associação livre de imagens, de metáforas bem

“Corro dentro de mim, a terra habita a
largura óssea, grito: fogo, uma alma entediada aprisiona a maçã do rosto; rio, sobras
de lágrimas escorrem no vácuo, uma mesa
dança ballet,”

polidas, que obrigam o leitor a participar e
a acompanhar a sucessão dessas imagens
na tela de todo poema que constitui este
livro. É um autêntico filme que se desenrola na memória do poeta e, através dele,
embarcamos com o autor numa espécie de
viagem onírica.

Enquanto esta romaria prossegue, o
poeta vai refletindo sobre a sua própria
condição de operário da escrita:

Esta poética remete-nos ainda à poesia
concreta em que a imagem visual e a metáfora do poema vão evoluindo na mente de
quem a consome, com a alma despojada de
preconceitos de ordem lógico-metodológica. Vejamos então:

“a literatura tem seus deuses; mudo é o
poema envergonhado, trepadeiras calcando o rosto da água no espelho.
Quem sustém o bordão da vaidade, enterra o egoísmo nos cómodos do coração,
regresso à pedra, uma linguagem chega
sem artifícios à porta temporal;”

“terra, campo de batalha, resíduo sólido, areia, fim do cume, Kilimanjaro –
olhos de Hemingway; pó: cabana de ébano, ossos raquíticos, na boca o abutre; uma
girafa cai na fralda do gatilho.”
Esta sucessão da imagética continua se
desenvolvendo, à medida que vamos lendo, até que nos arrebata com ela sem que
nos tenha dado tempo suficiente para digerirmos o que acabamos de ingerir.
“Agito o braço, despacho a águia no
horizonte, no livro uma veia desmaia, natureza morta;
absorvo a cor da chuva, voz silenciada
ao entardecer.”
Como se pode depreender, o livro é
uma viagem ao redor da Terra, à velocida-

de da Luz, com a cumplicidade da Noite.
É uma viagem no espaço e no tempo, na
simbologia das palavras e no fenómeno
poético em si. É uma jornada ao centro dos
elementos que compõem o próprio acto da
criação:
“paladar com a fúria da sede;
regresso à Marselha, Cézanne esconde
a paleta nos olhos de Hortense, uma criança chora no tecto do caixilho.”
Ou então,

Como sempre toda a viagem causa
cansaço. Por isso, o poeta suspende-a por
alguns instantes. Ele quer repousar na
exaustão do próprio movimento, ao mesmo tempo que se interroga:
“Abro as cores da noite e pinto uma
vogal na língua. Ressono agora solitário,
abro a porta onde repouso metade da preguiça. Esvazio a máscara, uma pastilha
amordaça a esfinge, então, reparo que já
não brinco com os silêncios; enterro a fadiga nos olhos?”
Mas também o repouso não é o fim da
viagem, por conseguinte o poeta retoma a
sua peregrinação:

“Pinto o lápis nocturno...
olhar da terra húmida;
risco a lua com um berro;
fui monge nas tardes de domingo; minha
sina reencontra o sono.”

o cinema brilha na floresta; a bicicleta rasga
o corpo húmido na alça dos pedais
cada olhar, um filme penetra o imaginário
infantil, despidos, crianças abraçam Sankara.”

“O fim é uma seca, uma taça de vinho sem
álcool, um filme encriptado na crosta do
ecrã. Quer iniciar a caminhada, pendurar o
sono na estrada de um mamilo fresco.”

Nesta navegação o poeta roça com suas
asas de vento um pouco da nossa memória, relembra o massacre de Sharpeville,
reencontra-se com o Hugo Massekela, esse
desbravador de sons e palavras:

Anoitece. Estamos já na terceira parte do
livro, que leva justamente o subtítulo de
“Noite”. Acontece então a insónia. O poeta
insiste, e aproveita-se desta insónia para revisitar outras vozes poéticas, vai ao encontro
do Patraquim, numa espécie de cumplicidade e intertextualidade onírica.

Como não podia deixar de ser, tudo desenrola-se numa bolha chamada tempo -o tempo
como um invólucro onde tudo acontece. O
poeta Macvildo Bonde é também actor deste
movimento temporal. Até intervém nas ocorrências e faz acontecer cenas nas quais ele
próprio é protagonista:

“Deixo a insónia nos braços, escuto a voz
do Patraquim – válvula extinta nas cores
de Tsalala. Ser viageiro, o medo entre os
látegos das casas? No capim fresco, abandono a noite e as ninfas, o rio assombra meus
passos, não redijo o silêncio do pirilampo.”

“No cesto do tempo, as raízes voltam a florir, uma mãe embala a noite; estico o sol na
lente da saudade.”

“Ervas brotam no coração da cidade, a folhagem orbita na largura do tédio.
Sharpeville,
uma criança ecoa
no feltro das balas incendiárias;
Hugh Massekela
desbrava o poema;
água ou vinho, sentenceio a fúria dos jornais;”
O poeta sobrevoa outras paragens africanas
em demanda de outros espaços cinematográficos, para que a sua tela não tenha fronteiras
como ensina a própria vida:
“Ouagadougou;
imagino Sembène:

Vale-nos aqui a máxima do Shakespeare
segundo a qual “o mundo inteiro é um palco.
E todos homens e mulheres não passam de
meros atores”. A viagem do Macvildo acontece na tela da vida, com os seus respectivos
capítulos, bem à maneira do Quentin Tarantino, pois ela é nos apresentada em capítulos, cuja história ora avança ora recua.

“Dentro do cinema, alvitramos novas canções com armas nos olhos; um bombeiro
esconde a machadinha no bolso, um bilhete
sobrevoa os cabelos do vento.”
Parabéns, poeta, Macvildo Bonde, por esta
linda viagem ao interior da terra, da luz, da
noite, do sonho, e da poesia!
*Apresentação do livro Aroma Fóssil. Título
da responsabilidade de Jornal
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Branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em debate

Casinos, jogos de lazer, igrejas e sector
imobiliário na mira do Governo
O Governo fundamenta que se torna necessário proceder a revisão da Lei n 14/2013, de
12 de Agosto, que estabelece medidas de prevenção e combate ao branqueamento de
capitais e financiamento ao terrorismo, com vista a honrar com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado moçambicano no âmbito do Direito Internacional.
por Raimundo Diomba, vai
introduzir deveres de prevenção e combate ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa
para as instituições financeiras
e entidades não financeiras.

Dávio David

D

e acordo com
o parecer da
6ª Comissão
da
Assembleia da República (AR), Comissão de
Defesa, Segurança e Ordem
Pública, o Governo refere
que com a presente proposta
tenciona estabelecer medidas
preventivas, visando inibir
e dificultar a utilização do
Sistema Financeiro Nacional e sectores de actividade
económica a ele associados,
como formas de executar
operações de branqueamento de capitais, financiamento
ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas
de destruição em massa.
Para a 6ª Comissão da
AR, trata-se, deste modo, de

um dispositivo que vai introduzir a tipificação do financiamento da proliferação
de armas de destruição em
massa como conduta criminosa e adequar o conteúdo
da legislação existente aos
novos padrões normativos
internacionais nesta matéria.
Além disso, acrescenta a
referida Comissão, presidida

Casinos, jogos de
lazer, sector imobiliário,
negócio de pedras
preciosas e venda de
veículos na mira da Lei
Segundo apurámos no
documento que temos vindo citar, com a referida Lei,
o Governo de Moçambique
pretende ainda incorporar
medidas específicas para
prevenir crimes relacionados com “os provedores de
activos virtuais, pessoas politicamente expostas e beneficiários efectivos, casinos e
entidades exploradoras de jogos sociais e de diversão, co-

merciantes de metais preciosos e gemas, compra e venda
de veículos, sector imobiliário, ainda, obrigações específicas para as entidades sem
personalidade jurídica, que
devem ser de cumprimento
obrigatório pelas instituições
financeiras e entidades não
financeiras no âmbito da lei”.
Nestes termos, a Comissão de Defesa, Segurança
e Ordem Pública considera
que a presente proposta de
revisão da Lei n˚ 14/2013,
de 12 de Agosto, atinente a prevenção e combate
ao branqueamento de capitais e financiamento ao
terrorismo é pertinente e
conveniente, pois segundo a Comissão, vai garantir
o combate e prevenção de
actividades que, mal-intencionadas, podem concorrer
para a subvenção de actos

terroristas, um fenómeno
que consta no topo da agenda securitária internacional.
Outrossim, a 6ª Comissão entende que a presente proposta, para além de
inovadora, apresenta todos
os requisitos formais para
a sua apreciação em plenário da Assembleia da República. Não só, diz ainda
a fonte que temos vindo a
citar, que tipifica o crime de
financiamento de proliferação de armas de destruição em massa e estabelece
a respectiva moldura penal.
“Este esforço permitirá
através do sistema financeiro
nacional, não só o combate e prevenção a estes crimes no território nacional,
como o uso deste sistema
nacional para os crimes organizados transnacionais”,
lê-se no documento. (x)
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