
1

tiku 15!
Liberdade de 
expressão
- R. Chilengue

páG 5

anuncie SE NÃO É SUBSCRITOR
E ESTÁ INTERESSADO

EM RECEBER ESTA EDIÇÃO
NA ÍNTEGRA, ENVIE

VIA MPESA OU PARA 
A CONTA MÓVEL

843085360

50 MT

              www.redactormz.com      facebook.com/redactormz

Editor :  Refinaldo Chilengue
redaccao@redactormz.com / editor@redactormz.com

Fundado em 10 Fevereiro de 1997
Ano XXV •  Nº6289 •  Terça-feira 29/03/2022

NOVA MORADA

RUA DAS DÁLIAS, 
N° 49, 2° ANDAR, 

FLAT SEIS
CIDADE DE MAPUTO

SOCIEDADE
Número de 
deslocados 
aumenta 7% 
para 784.000

pág 4

NEGÓCIOS

SOCIEDADE

Mais de 
metade dos 
moçambicanos 
que labutam 
nas farmas da 
RAS em situação 
irregular 

pág3

China aperta 
restrições a 
moçambicanos

pág 5

www.prestigiomz.com

Dirigente do grupo xenófobo 
solto sob fiança na África do Sul

Nhlanhla ‘Lux’ Dlamini

Nhlanhla ‘Lux’ Dlamini, líder 
da “Operação Dudula”, foi li-
berto esta segunda-feira (28 
de Março), sob fiança, pelo 
Tribunal de Roodepoort, si-
tuado a Oeste de Joanesbur-
go, depois de ter sido detido 
na quinta-feira da semana 
passada (24) pela polícia.
‘Lux’, como é carinhosa-
mente tratado pelos seus 
seguidores, deve responder 
em liberdade às acusações 
de arrombamento, roubo e 
danos causados a proprie-
dade alheia, na sequência 
de uma queixa apresentada 
por um residente de Sowe-
to, Victor Ramerafe, coinci-
dentemente...
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Dirigente do grupo xenófobo solto sob fiança na África do Sul

Nhlanhla ‘Lux’ Dlamini, líder 
da “Operação Dudula”, foi li-
berto esta segunda-feira (28 
de Março), sob fiança, pelo 
Tribunal de Roodepoort, situ-
ado a Oeste de Joanesburgo, 
depois de ter sido detido na 
quinta-feira da semana pas-
sada (24) pela polícia.
‘Lux’, como é carinhosamen-
te tratado pelos seus segui-
dores, deve responder em 
liberdade às acusações de 
arrombamento, roubo e da-
nos causados a propriedade 
alheia, na sequência de uma 
queixa apresentada por um 
residente de Soweto, Victor 
Ramerafe, coincidentemente 
membro e dirigente local do 
Partido Combatentes da Li-
berdade Econ�mica, mais co-�mica, mais co-mica, mais co-
nhecido pela sua designação 
em Inglês de Economic Free-
dom Fighters (EFF), liderado 
por Julius Malema.
O Tribunal de Roodepoort 
determinou a fiança de ‘Lux’ 
em 1500 rands (perto de 
6.512 meticais) e ainda que 
o líder da “Operação Dudula” 
deve entregar seu Passapor-
te às autoridades judiciais.
Aquela instância legal de-
terminou ainda que Nhla-

nhla ‘Lux’ Dlamini não deve 
abandonar a província de 
Gauteng até à conclusão do 
julgamento. 
Nhlanhla ‘Lux’ Dlamini deve 
voltar ao tribunal no dia 27 
de Maio pr�ximo.
À saída do Tribunal, Nhlanhla 
Dlamini foi recebido por de-
zenas de apoiantes que des-
de as primeiras horas can-
tavam e dançavam defronte 
daquele edifício do �rgão de 
soberania sul-africano rei- sul-africano rei-
vindicando a libertação do 
“seu” líder.
Os seguidores de ‘Lux’ acre-
ditam que este caso tem 
motivações políticas, aliás o 
pr�prio Dlamini rasgou uma 
fotografia de Julius Malema, 
líder do EFF, por sinal partido 
do queixoso Victor Ramerafe. 
Aliás, logo a seguir à de-
tenção de Nhlanhla ‘Lux’ 
Dlamini, o Partido Aliança 
Patri�tica, através do seu 
vice-presidente, Kenny Ku-
nene (controverso empresá-
rio e político que já militou 
no ANC e no EFF), começou a 
politizar o assunto e a exigir 
a libertação de Dlamini.
A foto do Malema que “Lux” 
rasgou à saída do tribunal vi-

um “soldado de brinquedo”. 
[Dlamini apresenta-se quase 
sempre fardado - https://re-
dactormz.com/nhlanhla-lux-
-dlamini/ -].
 Para Thambo “este soldado 
de brinquedo, por ser um co-
varde, decidiu atacar os vul-
neráveis e aqueles que não 
podem se defender para 
impulsionar a sua própria 
agenda”.
O porta-voz do EFF vai mais 
longe ao dizer que “Dla-
mini não é de Soweto. Os 
financiadores de Dlamini 
compraram uma casa para 
ele em Soweto, porque que-
riam atrapalhar o progresso 
do EFF em Soweto”.
Dirigindo-se aos seus se-
guidores, no Tribunal de 
Roodepoort, ‘Lux’ disse não 
ter medo da prisão e que es-
tava disposto a morrer pela 
nação negra, acrescentando 
que “nós somos fazedores e 
não falamos muito como os 
políticos”.
A “Operação Dudula” é um 
movimento de xen�fobos 
da África do Sul que perse-
guem, agridem e matam es-
trangeiros negros, para além 
de destruir seus bens e pro-
priedades, alegadamente 
porque lhes roubam opor-
tunidades de empregos, 
violam mulheres e lideram 
redes de traficantes e con-
sumidores de drogas neste 
país (Redactor N° 62, págs. 
1 e 2).
Alguns moçambicanos fo-
ram mortos, outros feridos e 
seus bens vandalizados por 
integrantes da “Operação 
Dudula” e/ou outras inicia-
tivas xen�fobas que cicli-
camente eclodem no país 
vizinho.

nha colada num caixão de ma-
deira, onde estava escrito “Rip 
Juju” de “Rest in peace/Des-
canse em paz”. Juju é como 
alguns chamam, informalmen-
te, ao líder do EFF, uma dissi-
dência do partido centenário 
e actualmente no governo na 
África do Sul, o Congresso Na-
cional Africano (ANC)
Analistas acreditam que o 
caso do “Lux” ainda vai dar 
muito que falar na África do 
Sul e não s�.
Julius Malema já tinha dito 
anteriormente a uma rá-
dio sul-africana que o seu 
partido não tem nada a ver 
com a detenção de Dlamini, 
explicando que “o EFF não 
abriu nenhum processo 
contra Dlamini e que apenas 
membros do partido acom-
panharam Ramerafe até a 
delegacia”.
Malema foi ainda mais cáus-áus-s-
tico ao referir-se a Nhlanhla 
‘Lux’ Dlamini: “Não tenho 
tempo para meninos peque-
nos e não quero perder meu 
tempo com pessoas inúteis”
Já na semana passada, o por-
ta-voz do EFF, Sinawo Tham-
bo, tinha descrito o líder da 
“Operação Dudula” como 

“Não haverá novas contratações de mineiros moçambicanos. O que vai acontecer é que em 
caso de incapacidade permanente ou morte dos que actualmente trabalham, chegamos a 
acordo de que podem ser substituídos

RAULINA TAIMO, em Joanesburgo
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Acima dos 50 por cento 
(perto de seis mil) dos mais 
de nove mil moçambicanos 
actualmente a trabalhar no 
sector agrícola da África do 
Sul o fazem na situação de 
expatriados irregulares, es-
tando o Governo de Moçam-
bique a se desdobrar em 
esforços para corrigir este 
quadro.
Alguns farmeiros desones-

tos se aproveitam desta 
situação para os explorar, 
através de condições precá-
rias e desumanas de traba-
lho e salários relativamente 
irris�rios.
Esta situação foi reportada 
à ministra do Trabalho e Se-
gurança Social de Moçam-
bique, Margarida Talapa 
(Redactor N° 6288, págs. 1 
e 2), que este domingo (27 
de Março de 2022) termi-
nou uma estada de quatro 
dias na África do Sul, mes-
mo sem se ter deslocado a 
alguma farma durante a sua 
visita.
Margarida Talapa disse que 
no Serviço de Administra-
ção do Trabalho na África 
do Sul foi afecto um técnico 
do pelouro que dirige com a 
missão expressa de “traba-
lhar exclusivamente para 
questões relacionadas com 
os moçambicanos que tra-
balham nas farmas”.
Para o êxito deste esforço, 
a governante solicitou que 
a Associação dos Trabalha-
dores Moçambicanos nas 
Minas e Farmas da África do 
Sul (ATMIFAS) “forneça a lis-
ta de todos os cerca de seis 
mil trabalhadores, para ver 
se conseguimos regularizar 
a situação de todos eles”.

Mais de metade dos moçambicanos 
que labutam nas farmas da 
RAS em situação irregular
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Margarida Talapa desen-
corajou as entradas ilegais 
no país vizinho e anunciou 
que o seu Ministério está de 
portas abertas para ajudar 
quem esteja interessado em 
ir trabalhar para a África do 
Sul, mas se deparando com 
dificuldades. 

Inscrições no INSS
A governante aproveitou a 
sua presença na África do 
Sul para lançar a campanha 
de inscrição dos trabalhado-
res moçambicanos naquele 
país no sistema de seguran-
ça social, sublinhando que 
esta iniciativa é para acau-
telar o futuro dos pr�prios 
visados.
Está prevista a deslocação à 
África do Sul nos pr�ximos 
dias de brigadas do Instituto 
Nacional de Segurança 
Social para trabalharem 
nas minas e nas farmas, 
para sensibilizarem os 
trabalhadores a aderirem 
aos benefícios de estar 
inscrito no INSS.
O horizonte numérico desta 
operação em perspectiva na 
África do Sul é de cerca de 
19 mil moçambicanos que 
trabalham nas minas e nove 
mil que estão no sector agrí-

cola. A estes pode-se acres-
centar centenas de outros 
que operam no sector infor-
mal em diversas esferas na 
terra do Rand.
O Director-Geral do INSS, 
Joaquim Siúta, que este-
ve integrado na comitiva 
de Talapa, explicou que 
porque o sector que dirige 
não pode, por lei, inscrever 
empresas sul-africanas, os 
trabalhadores moçambica-
nos na terra do Rand deve-
rão fazê-lo em regime de 
“conta-própria”.
Siúta sublinhou que os tra-
balhadores deverão cana-
lizar a contribuição de 7%, 
usando, para o efeito, os vá-
rios canais electr�nicos de 
envio de dinheiro.
Alguns trabalhadores suge-
riram que o INSS contactasse 
as empresas mineiras para 
que sejam estas a efectuar 
os descontos, no lugar de 
ser um “pagamento volun-
tário”.
Prontamente Joaquim Siúta 
esclareceu que esta via pode 
ser “complexa e morosa”, 
porquanto deveria envolver 
a TEBA Limited Mozambique 
(empresa recrutadora de mi-
neiros) e a Câmara de Minas. 
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O número de deslocados 
internos devido à guerra 
em Cabo Delgado, Norte 
de Moçambique, aumen-
tou 7% em três meses para 
784.000 pessoas, anunciou 
a Organização Internacio-
nal das Migrações (OIM) no 
mais recente relat�rio so-
bre o conflito.
O levantamento foi feito 
entre Janeiro e Fevereiro 
deste 2022 e acrescenta 
49.100 pessoas ao anterior 
que tinha sido concluído 
em novembro, segundo o 
documento da OIM.
Entre as causas para este 
aumento de deslocados 
internos estão ataques de 
rebeldes armados contra as 
zonas de Nangade, Meluco, 
Macomia e arquipélago das 
Quirimbas.
O número inclui também 

deslocados devido a ata-
ques na província do Niassa, 
em Dezembro.
A maioria das famílias que 
fogem da guerra vive com 
comunidades que os aco-
lhem, enquanto cerca de 
um quarto está em campos 
de deslocados.
A capital provincial, Pemba, 
é o distrito que mais deslo-
cados acolhe (152.000), se-
guido de Metuge (124.000), 
zona adjacente, do outro 
lado da baía.
Noutro extremo de Cabo 
Delgado, o maior porto de 
abrigo é Mueda (85.000 
deslocados), no Norte, jun-
to à fronteira com a Tanzâ-
nia.
As crianças continuam a re-
presentar metade da popu-
lação deslocada, acrescenta 
a OIM, destacando a comida 
e abrigo como principais 
necessidades.
A província de Cabo Del-
gado é rica em gás natural, 
mas aterrorizada desde 
2017 por rebeldes arma-
dos, sendo alguns ataques 
reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmi-
co.
O conflito já provocou cerca 
de 4.000 mortes, segundo o 
projecto de registo de con-
flitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma 
ofensiva das tropas gover-
namentais com o apoio do 
Ruanda a que se juntou 
depois a Comunidade de 
Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC) permi-
tiu recuperar zonas onde 
havia presença de rebel-
des, mas a fuga destes tem 
provocado novos ataques 
noutros distritos usados 
como passagem ou refúgio 
temporário.

NÚMERO DE DESLOCADOS 
AUMENTA 7% PARA 784.000
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Defenderemos o nosso país. As nossas armas são a nossa 
força e esta é a nossa terra, o nosso país, as nossas crian-
ças. Vamos protegê-los
- Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia 

POLÍTICA, SOCIEDADE & negócios  

A China anunciou que os 
passageiros que chegam 
de Moçambique e outros 
países, incluindo Portu-
gal, Brasil, Angola e Cabo 
Verde, terão de apresen-
tar um teste negativo ao 
novo coronavírus feito 
nas 12 horas antes da 
partida.
A medida foi anunciada, 
durante o fim-de-semana, 
por dezenas de embaixadas 
chinesas em todo o mun-
do e entrou em vigor esta 

segunda-feira no caso de 
viajantes vindos de Moçam-
bique e do Brasil.
Até agora, os passageiros 
destes países chegados à 
China tinham de apresentar, 
à embaixada chinesa, dois 
testes negativos feitos nas 
48 horas antes da partida, 
em dois laborat�rios dife-
rentes de entre as institui-
ções referenciadas ou pelas 
autoridades locais de saúde 
ou pelas embaixadas chine-
sas.
A nova regra vai também 
afectar passageiros com 
partida de Cabo Verde (a 
partir de hoje, terça-feira), 
Portugal (quinta-feira) e An-
gola (sexta-feira).
O teste feito nas 12 horas 
antes da partida deve ser 
apresentado ao pessoal da 
companhia aérea no mo-
mento do embarque.
Nas redes sociais, tanto 
ocidentais como chinesas, 
a medida gerou sobretudo 
críticas, nomeadamente 
dos chineses a viver no es-
trangeiro, que disseram ser 
cada vez mais difícil regres-
sar ao país.
Sabe-se que a única liga-
ção aérea directa Portu-
gal-China, entre Lisboa e 
Xi’an, foi suspensa desde 
25 de Dezembro, numa 
altura em que aquela re-
gião enfrentava um grave 
surto de covid-19, que 
obrigou a confinamento 
total.

O presidente palestiniano, 
Mahmoud Abbas, aponta o 
dedo aos “dois pesos e duas 
medidas” dos ocidentais, 
prontos a invocar o Direi-
to Internacional para impor 
sanções à Rússia, mas não 
a Israel, pelos “crimes” nos 
territ�rios palestinianos.
A posição de Abbas foi 
manifestada no domingo 
(27Mar2022) numa confe-
rência de imprensa, ao lado 
do chefe da diplomacia 
norte-americana, Antony 
Blinken, depois de conversa-
ções sobre o Médio Oriente.
A Autoridade Palestiniana 
de Abbas não condenou a 
recente invasão da Ucrânia 
pela Rússia, uma potência 
membro do Quarteto do Mé-
dio Oriente e que reconhe-
ce oficialmente a Palestina 
como um Estado, ao contrá-
rio dos Estados Unidos da 
América e da maioria dos pa-
íses europeus.
Essa relutância irritou os 
diplomatas ocidentais em 
Jerusalém e nos territ�rios 
palestinianos, já que houve 
pedidos à Autoridade Pales-
tiniana - da qual a União Eu-
ropeia é o principal doador 
- para condenar a invasão, 
segundo fontes diplomáticas 
que falaram à Agência France 
Presse (AFP) sob anonimato.
A Amnistia Internacional, a 
Human Rights Watch e a Or-
ganização Não Governamen-
tal israelita B’Tselem acusam 
Israel de ter instaurado um 

regime de apartheid aos pa-
lestinianos.
“Os acontecimentos actu-
ais na Europa fizeram surgir 
duplas medidas flagrantes”, 
declarou Abbas, acrescen-
tando que, apesar dos crimes 
da ocupação israelita, que 
“equivalem a limpeza étni-
ca e discriminação racial, e 
que foram reconhecidos por 
organizações internacionais 
de direitos humanos, (...) não 
há ninguém que venha res-
ponsabilizar Israel como um 
Estado que age acima da lei”.
Por seu turno, Hanane 
Achraoui, ex-membro do 
comité executivo da Orga-
nização para a Libertação da 
Palestina (OLP), disse que a 
recusa palestiniana em con-
denar a Rússia não repre-
senta um apoio explícito a 
Moscovo, mas uma crítica à 
“hipocrisia” por parte dos 
ocidentais, que rapidamen-
te impuseram sanções aos 
russos, mas não a Israel, pela 
sua política nos Territ�rios 
Palestinianos Ocupados.
“Não estamos do lado da 
Rússia, mas sentimos que 
há aqui injustiça”, disse à 
AFP antes do encontro entre 
Abbas e Blinken.
Israel ocupa a Cisjordânia e 
Jerusalém Oriental desde 
1967, sector palestiniano da 
Cidade Santa que anexou, 
tendo também imposto um 
bloqueio à Faixa de Gaza 
que dura há 15 anos.
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