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Comercial

Caros assinantes
Em respeito ao estado de emergência, o jornal Zambeze é distribuído apenas em versão electrónica (zambeze.net e zambeze.info).
Por este meio, apelamos aos
nossos assinantes para que nos
enviem os respectivos endereços
electrónicos para que possam ter
acesso ao Jornal.

Maregalia que Dhlakama rejeitou aceites por Ossufo

Shiiii!!!

General blindado
Escravatura moderna na INAE?

No melhor pano
cai a nódoa
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Funcionários da INAE insurgem-se contra
alegada humilhação e arrogância de Rita Freitas

LUÍS CUMBE
Maria Rita Freitas dirige a Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE) desde 2016, na sua direcção no
órgão tem denunciado vários atropelos das normas e desmandos no exercício de actividades económicas pelos empresários um pouco por todo país. No entanto, um grupo
de funcionários ao nível central diz-se insatisfeito pela forma como a direcção máxima age, acusando-a de frequentes humilhações, divisionismo, nepotismo e de inviabilizar processos de enquadramento nas carreiras inspectivas.

U

m grupo de funcionários
da
INAE denunciou
ao ZAMBEZE
uma série de irregularidades alegadamente protagonizadas pela direcção máxima da INAE/central contra os
funcionários. Está instalado um
mal-estar laboral entre funcionários e a gestão daquele órgão,
caracterizam os denunciantes.
Os funcionários acusam a
inspectora-geral da INAE, Maria
Rita Freitas, de promover acções
de favoritismo segundo afinidades, instauração de processos
disciplinares com base em fundamentação não clara, limitação
de circulação de funcionários
para certos gabinetes da instituição, descriminação e ameaças,
despromoção de funcionários
sem aviso prévio, para além de
desrespeito para com os seus subordinados, sendo de destaque
aos técnicos, directores e chefes de departamentos, facto que,
segundo funcionários, geraram
um ambiente de rebaixamento.
Constam ainda das preocupações dos funcionários, o
exercício laboral sem subsídio
nocturno e de risco, sem pagamento de emolumentos. “Há
mais de dois anos que prevalece
deficiência de higiene e segurança no trabalho”, aludem nossos
denunciantes, apontando o estado deplorável no que refere
a limpeza das instalações onde

funciona a sede, com as escadas
degradadas, casas de banho e sanitas velhas, algumas partidas,
havendo casos em que os funcionários são obrigados a trazer de
casa alguns produtos de limpeza,
como sabão e papel higiénico.
“Verificamos violação sistemática de normas vigentes no
Estatuto Geral dos Funcionários
do Estado e avaliação irregular
ou inexistente dos funcionários
da INAE, a exemplo de caso de
um estagiário que está há mais de
2 anos”, referem denunciantes.
Um outro facto apontado e
que agasta os denunciantes se
deve a inviabilização de processos para o enquadramento a carreiras inspectivas específicas, não
obstante haver clareza nos procedimentos para o efeito, o que
gravita em torno de garantir salário justo a todos os funcionários.
“Registamos um caso recente em que, por indicação da
inspectora-geral, um funcionário
foi nomeado a cargo de Director
de Área Operativa sem, no entanto, respeitar-se os procedimentos para o efeito”, apontaram.
O Departamento de Administração e Finanças (DAF) é
dos sectores que também inquieta os denunciantes. “Os resultados das auditorias nunca são
tornados públicos, para além de
serem executados por encomendas, e achamos que devia ser do
domínio dos colaboradores da
instituição, em algumas vezes a

direcção máxima opta por devolver dinheiro ao Ministério das
Finanças ou/a Contabilidade Pública, com vista a ser bonificada,
o que agrava a situação da instituição, que nunca tem fundo para
compra de bens patrimoniais”,
acrescentam
funcionários.
De acordo com o artigo 3, no
seu número 3, do Regulamento
de Carreiras de Regime Especial
Diferenciado de Inspecção Nacional de Actividades Económicas, a alínea a) diz que o Director
de Operação da INAE, que entre outras actividades, coordena
e dirige a respectiva direcção,
de acordo com as atribuições
e competências, deve possuir
como requisito o grau de licenciatura ou equivalente a estar enquadrado pelo menos na carreira
de Técnico Superior N1 e ter o
mínimo de 5 anos na Administração Pública, dos quais 3 anos
em cargos de direcção e chefia,
e avaliação de desempenho não
inferior a Bom, nos 2 últimos
anos, mais ainda a alínea b) diz
que deve possuir o grau de licenciatura com o mínimo de 5 anos
de experiência na INAE e estar
enquadrado, pelo menos, na categoria de Inspecção Superior
da Actividades Económicas C, e
avaliação de desempenho não inferior a bom nos 2 últimos anos.
“Rita Freitas confirma crise e
refuta acusações”
A nossa reportagem contactou a inspectora-geral da INAE,
Rita Freitas, com vista a confrontar e averiguar a veracidade
das denúncias alegadas pelos
funcionários, ouvindo a versão
da instituição. A INAE, órgão
adstrito ao Ministério da Indústria e Comércio (MIC), foi criada em 2009, tendo a Rita Freitas
assumido a direcção em 2016.
Freitas começou por reconhecer a precariedade das condições em que as actividades
da INAE são efectuadas, justificando falta de recursos e de
meios. Até altura que chegou
a instituição diz ter encontrado 5 inspectores, tendo tudo
feito para melhorar o quadro
de recursos humanos, sendo
actualmente um número que
ultrapassa a fasquia de 50.
Rita Freitas apelida os denunciantes de desestabilizadores, preguiçosos e de orquestrarem a sua exoneração do
cargo de direcção, evocando
falsos pretextos. Os desestabilizadores, segundo chama
Freitas, ignoram o empenho
que levou à elevação da insti-

tuição, para além de melhorias
notáveis no que refere a irregularidades nos estabelecimentos
comerciais, que há muito punham em causa a saúde pública, operando à margem da lei.
Freitas diz que há muito grupo de descontentes vem
criar desarmonia e agitação na
instituição, no entanto, sublinha
que enquanto houver desmando
por parte de agentes económicos
a mão forte vai perdurar contra
prevaricadores e no combate a
corruptos dentro da instituição.
“Eu estou aqui para por ordem na saúde pública, o agente
económico deve respeitar o consumidor, é essa minha principal
missão, e se eu não consigo pôr
ordem na casa prefiro ir embora.
Há muita bandidagem, e vocês
sabem disso, ainda ontem (12/04)
um funcionário foi preso em Boane, há um outro que foi preso”
Freitas refuta as acusações
de que seja arrogante, de dirigir
à margem da lei e de promover divisionismo na instituição,
acrescentando que nem todos
os funcionários têm direito a
subsídios, tomando exemplo de
quadros superiores que gozam
de bónus que variam entre 40 e
60 por cento, pela formação que
têm, incluindo os inspectores,
dependendo da categoria de cada
um, para efeito de horas extras,
trabalho de turnos, e entre outras
situações, no entanto, há trabalho em curso no sentido de a
instituição ganhar estatuto de autoridade, o que poderá melhorar
ainda as condições de trabalho.

“O que estamos a trabalhar
é no sentido de transformar a
INAE numa autoridade e, aí,
as condições vão ser melhores, e é isso que queremos para
todos os funcionários, sem excepção, porque neste momento quem tem benefícios são os
inspectores, os outros não foram contemplados”, precisou.
O encerramento de estabelecimentos comerciais trouxe
a superfície o lado operacional
da INAE por estarem a operar à
margem da lei, desde a falta de
limpeza nas casas de banho, arrumação de produtos sem obedecer a regras, associada à falta de
fixação de preços nos produtos, a
comercialização de produtos fora
do prazo, entre outras anomalias.
Freitas diz continuar insatisfeita com a forma como alguns
agentes económicos realizam o
seu trabalho, sem dar atenção à
higiene e limpeza, com destaque
para as áreas de restauração e
panificação, sendo estes sectores onde registam-se mais casos
de denúncias de irregularidades
nas questões de higiene e limpeza, urge combater sem tréguas.
A imundície é o que caracteriza parte considerável de
estabelecimentos económicos,
havendo casos não raros em que,
ao invés de inutilizarem-se embalagens de produtos alimentares danificados pela má conservação destes produtos, fazem
reciclagem das embalagens,
prevalece a venda de produtos em contacto com o chão, a
venda de produtos contrafeitos.
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Ossufo Momade goza maregalia
que Dhlakama rejeitou
Constantino Novela
Ossufo Momade, presidente da Renamo, está cada vez
mais acolhido e acomodado pelo Governo da Frelimo, com
a aprovação, esta semana, pelo Conselho de Ministros do
decreto que aprova o regulamento sobre o Estatuto do Líder do Segundo Partido com Assento Parlamentar, instituído através da Lei número 33/2014, de 30 de Dezembro. As
benesses que o líder da Renamo possui equiparam-se a um
membro de primeira linha do Governo ou um pouco mais.
Quando o estatuto foi aprovado em 2014 sob proposta do então presidente da República, Armando Guebuza, pretendia-se acomodar o saudoso líder da Renamo, Afonso Dhlakama,
mas que ele na altura rejeitou e preferiu se juntar aos seus
militares na Serra da Gorongosa, onde veio a perder a vida.

A

aprovação desta lei vai elevar o encargo
do
Orçamento do Estado
na ordem de 71,6 milhões de
meticais (cerca de 2,2 milhões de dólares) por ano.
Aprovado na fase derradeira
da sétima legislatura, a referida
lei tem como objectivo conferir
maior dignidade e assegurar a
participação efectiva do visado na vida política nacional.
A lei estabelece um conjunto de regras que determinam o
estatuto desta personalidade e
lhe atribui um tratamento à altura da sua condição, prevendo
direitos, entre os quais gozar
das honras e precedência nos
termos das normas do protocolo
do Estado, possuir um gabinete
de trabalho devidamente equi-

pado e gozar de um regime especial de protecção e segurança.
Ao abrigo do seu estatuto, o
líder do principal partido de oposição terá a faculdade de fixar o
seu próprio salário e subsídios e
deve tomar parte nas entidades
da qual é membro, nomeadamente no Conselho de Estado.
O líder da oposição deve
informar o chefe de Estado
quando viaja para o estrangeiro em trabalho e colocar,
na sua actuação, os interesses
da nação em primeiro lugar.
Em paralelo, a lei impõe
deveres, entre os quais, se destaca a necessidade de o beneficiário colocar os interesses
nacionais acima de quaisquer
outros, adoptar um comportamento que garanta prestígio e
a dignidade do estatuto, bem
como o dever de participar

nos órgãos de que é membro.
Assim, o líder do segundo
partido com assento parlamentar também vai ter direito
a remuneração, despesas de
representação, subsídios mensais actualizados; possuir um
gabinete de trabalho; utilizar
uma residência oficial; ter passaporte diplomático; gozar de
regime especial de protecção e
segurança; dispor de meios de
transporte do Estado, entre outros.
Refira-se que a eleição
de Ossufo Momade ao cargo
de presidente da Renamo não
reuniu consenso no seio do

partido e principalmente no
braço militar. Aliás, foi a falta
de consenso sobre a liderança no partido que os militantes fundaram a Junta Militar,
liderada por Mariano Nyongo, que não reconhece Ossufo Momade como presidente e exigem a sua demissão.
Os militares que são apoiados por alguns militantes de
proa dentro do partido alegam que Momade ao assumir
a presidência, desviou a linha
de orientação deixada pelo
falecido Afonso Dhlakama.
Um dos pontos em dis-

córdia é a forma como o
actual presidente está a
conduzir o processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração dos homens residuais da Renamo.
Desde a sua eleição e as
consequentes discórdias em
relação à sua liderança, Ossufo
Momade tem estado em reuniões no Gabinete de trabalho do
Presidente da República, Filipe Nyusi, alegadamente para
discutir assuntos relacionados
com a paz efectiva no país.
As células mais conservadoras do partido Renamo não
olham com bons olhos as conversas que Momade tem mantido com Nyusi e consideram
que o líder da Renamo está
apenas a negociar benesses
pessoais e dos seus próximos.
Muitos diziam que Ossufo
Momade não tinha um capital político muito forte para
suceder a Afonso Dhlakama, que foi um líder que se
impôs no processo político
nacional, pressionando o Governo da Frelimo nos diversos assuntos da vida do país.
Para já, Ossufo Momade
reside numa estância turística
desde a assinatura dos acordos de paz de Agosto de 2019.
Ossufo Momade saiu da serra da Gorongosa, para onde
foi residir após a morte de
Afonso Dhlakama, em Maio
de 2018 e foi para o hotel.

Segundo Universidade Joaquim Chissano

FDS não estão preparadas nem
empenhadas a combater terrorismo
Docentes e investigadores da Universidade Joaquim Chissano (antigo ISRI) consideram que as forças de defesa e segurança não estão preparadas nem
empenhadas para combater contra os grupos armados
que atacam o norte do país e cresce a desconfiança.

“A

s forç a s
de defesa
e segurança não estão engajadas
[empenhadas] ao nível da

ameaça existente”, lê-se num
relatório sobre a situação de
segurança no país, elaborado
pelo Centro de Estudos Estratégico e Internacionais da Universidade Joaquim Chissano.
O documento faz refe-

rência aos recentes ataques
a Quissanga e Mocímboa da
Praia, onde um quartel foi
ocupado e uma bandeira do
Estado Islâmico foi içada.
Os autores realçam o facto: “Um quartel da dimensão daquele invadido não
foi capaz de conter o avanço
inimigo e, acima de tudo, as
forças de defesa e segurança não tinham informação
sobre o ataque e o disposi-

tivo de defesa estava completamente inoperacional”.
“A surpresa do ataque não
se explica numa região onde
as forças devem permanecer
em prontidão combativa e
com os níveis de alerta [elevados]” refere, acrescentando
que “os sistemas de segurança não podem ser relaxados”.
Com a incursão, continuam os autores, “ficou provado
que o grupo que actua em Cabo

Delgado está mais bem equipado que as forças de defesa
e segurança no local” e que
“a confiança na superioridade
militar contrasta com a falta
de moral das forças moçambicanas por não terem a capacidade em meios necessários”.
O relatório defende que o
Governo melhore as condições das tropas “para que não
se tornem facilmente aliciáContinua na pág 4
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Defende IMD

São necessárias medidas amplas de
desenvolvimento para o alcance da paz efectiva
O Instituto para Democracia Multipartidária (IMD)
defende, num documento de análise do acordo de paz definitiva e da implementação do processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens
armados da Renamo, uma intervenção holística, que inclui iniciativas amplas de desenvolvimento como forma de
garantir a sustentabilidade do mesmo. O documento mostra que, embora haja uma aparente vontade política para
se implementar o acordo de paz por parte dos signatários,
há factores que estão fora do controlo das partes e que, se
não forem tidas em conta, podem comprometer o processo.

ntre as barreiras
para os avanços
desejados na implementação dos
acordos o documento indica o surgimento da
Junta Militar da Renamo, o
alastramento dos ataques na
província de Cabo Delgado
que vem se juntar aos recorrentes atrasos decorrentes de
calendários dema¬siado ajustados para a complexidade do
processo de DDR, assim como
limitações financeiras para uma
reinserção social condigna dos
homens armados da Renamo.
“O facto da Junta Militar da
Renamo declarar que não vai
entregar as armas em sua posse,
caso o Governo continue a considerar como interlocutor válido o presidente deste partido,
Ossufo Momade e, ainda, ter
criado as suas próprias bases
que não são do conhecimento
das partes signatárias do acordo, torna a situação deveras
alarmante”, lê-se na comunica-

ção, que considera mais “perturbante, ainda, por se tratar
de oficias generais e superiores, que dedicaram suas vidas
à causa da luta do movimento,
o que por si demanda alguma
delicadeza no seu tratamento”.
Para o IMD, os integrantes
da Junta Militar “na sua maioria, com idades quase no limite
da capacidade de usufruto do
benefício da paz, ao sentirem-se marginalizados podem enveredar por actos contrários
aos consensos alcançados”.
Por estes motivos, esta organização da sociedade civil
apresenta um conjunto de propostas para o alcance de uma
Paz efectiva, destacando entre
várias a necessidade de se adoptaram e canismos de suporte de
implementação dos acordos.
“Há necessidade de envolvimento de todos os segmentos
socias para que esse desiderato se efective. Neste sentido, é
premente que se estabeleçam
instituições de composição

mista que garantam a implementação efectiva dos acordos
numa perspectiva de médio e
longo prazo, podendo monitorar a situação dos elementos
reintegrados na vida civil e nas
unidades policiais ou militares” afirma o IMD, anotando
ainda que “estas instituições
devem também se focalizar
na assistência às vítimas do
conflito, propor a aprovação
de dispositivos visando o respeito dos direitos humanos
das vítimas e da sua dignidade humana, permitindo que
as pessoas que foram directamente afectadas pelos conflitos
ou que habitam nas zonas de
conflito também se beneficiem
da paz e reintegração social”.
Para o IMD, em muitos casos, a reinserção social dos homens armados da Renamo não
deve necessariamente significar
sua deslocação dos locais onde

se encontram actualmente, tendo em conta que muitos deles
criaram laços sociais e económicos e a sua deslocação implicaria movimentação de famílias e não apenas de indivíduos.
Mesmo nos casos em que
se opte por deslocação dos homens armados, entende o IMD
que uma abordagem pragmática e holística deve ser adoptada
para permitir uma implementação efectiva do DDR e que esta
contribua significativamente na
consolidação da paz, prevenção de conflitos, coesão social
e estabilidade da democracia. “Para além dos elementos da força residual, haverá
necessidade de desenvolver
e fortalecer mecanismos de
apoio às comunidades receptoras na reintegração de ex-combatentes, apoiando o seu
reassentamento e subsistência
transitória, bem como inicia-

tivas destinadas a passar de
intervenções específicas para
os ex-combatentes para programas de desenvolvimento
comunitários mais amplos,
evitando que os ex-combatentes se identifiquem como
parte de grupos especiais”.
Para o IMD, há necessidade de se acelerar a implementação dos planos do DDR dentro de um quadro realístico e
de longo prazo e de se criar
mecanismos formais de partilha de informação em relação
a implementação do acordo.
“Até agora os vários prazos não foram respeitados. O
facto é que os mesmos nunca
foram realísticos e não consideravam condições objectivas
requeridas para a implementação das acções acordadas.
Mas agora com a situação da
Covid-19, as partes podem
aproveitar o momento para
fazer um trabalho de base e
aprimorar o modelo de DDR
que pretendem usar e definir
as acções de médio e longo
prazo associadas ao processo”, defende a organização.
O IMD termina saudando
o encontro entre o Presidente
da República, Filipe Nyusi e o
líder da Renamo, Ossufo Momade pelo encontro que tiveram recentemente onde, entre
vários assuntos, abordaram
questões relativas a implementação do acordo de paz.

veis pelas ofertas financeiras
do grupo terrorista” e acrescenta que há “necessidade de
investigar alguns militares”.
“Cresce a desconfiança
sobre o vazamento de informações para os terroristas,
onde se verifica a colaboração de alguns militares”,
acrescenta, aludindo a suspeitas de “esquemas de corrupção no seio das forças”,
havendo “uma necessidade
urgente de incrementar o
efectivo, as tarefas, missões
e funções da Policia Militar”.
Por outro lado, os autores dizem que Moçambique
“deve “usar as vias diplomáticas para trabalhar com
parceiros com recursos suficientes” para prestar apoio
de diversa ordem, nomeadamente, “treinar unidades
especiais
moçambicanas

em combate ao terrorismo”.
A União Africana e Nações Unidas são dois parceiros citados, mas salientando
que a ajuda deve ser cuidada, porque há exemplos
no mundo “que demonstram a fraca eficácia das
iniciativas de cooperação”.
Na senda da opinião de
analistas expressa desde o início dos ataques armados, em
Outubro de 2017, os investigadores da Universidade Joaquim Chissano consideram que
Moçambique “precisa fazer um
estudo urgente para compreender a dimensão do problema
da insurgência em Cabo Delgado”, apontando como exemplo as pesquisas realizadas na
Nigéria relativamente aos ataques do grupo Boko Haram.
O documento nota que
“começam a crescer as vo-

zes que condenam a atitude
apática do Governo moçambicano em relação ao agravamento da situação de segurança em Cabo Delgado”.
“Vídeos e mensagens
nas redes sociais criticam a
postura do executivo liderado pelo Presidente Nyusi e
questionam as suas escolhas
para a pasta da defesa e do interior”, referem os analistas.
“Estas opiniões mostram um
crescente desalento e desgosto
pela situação vivida em Cabo
Delgado”, conclui a análise.
Fonte da Universidade Joaquim Chissano disse à Lusa
que relatórios sobre segurança como este são elaborados
a cada dois meses por docentes e investigadores do Centro de Estudos Estratégico e
Internacionais e que têm auxiliado à tomada de decisões

do Banco de Moçambique.
A instituição concluiu
que devido à sua relevância deve passar a divulgá-los
publicamente a partir deste.
O relatório, que além da
situação em Cabo Delgado
aborda ainda os riscos para
o país da pandemia da doença respiratória covid-19, é da
autoria de Énio Chingotuane
e Carlos Faria, ambos do departamento de Paz e Segurança, e de Jossias Filipe, do
departamento de Economia.
A Universidade Joaquim
Chissano surgiu da fusão do
Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI),
ao qual o centro pertencia, e
do Instituto Superior de Administração Pública (ISAP),
no âmbito de reformas no
sector entre 2018 e 2019.
A província de Cabo Delga-

do tem sido alvo de ataques de
grupos armados que organizações internacionais classificam
como uma ameaça terrorista e
que em dois anos e meio já fizeram, pelo menos, 350 mortos,
além de 156.400 pessoas afectadas com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras
em busca de locais seguros.
No final de Março, as vilas de Mocímboa da Praia e
Quissanga foram invadidas
pelo grupo, que destruiu várias infra-estruturas e içou
a sua bandeira num quartel
das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.
Na ocasião, num vídeo
distribuído na Internet, um
alegado militante ‘jihadista’
justificou os ataques de grupos
armados no norte de Moçambique com o objectivo de impor uma lei islâmica na região.

E
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Que nunca foi “convidada” a se demitir pelos seus colaboradores

Directora do FORCOM falta com a verdade
DÁVIO DAVID
A actual directora executiva do Fórum das Rádios Comunitárias de Moçambique (FORCOM), Ferosa Abel David Chaúque Zacarias, acusada de “sabotar” a organização que dirige,
mentiu ao Zambeze que nunca foi convidada a se demitir pelos
seus próprios colaboradores. Segundo fontes internas, a directora Ferosa não só já foi convidada a se demitir como também
alguns membros estão a assinar uma petição para o efeito.

E

stá um ambiente
de cortar à faca
no
FORCOM,
tudo porque actualmente a directora executiva da instituição,
Ferosa Zacarias, desencadeou
por lá uma operação de “caça
às bruxas” no sentido de investigar quem teria “vazado”,
entre os seus colaboradores,
para o Zambeze um relatório de consulta internacional
falso (relatório da cobertura
das Rádios Comunitárias nas
últimas eleições de 2019) supostamente da sua autoria.
Na referida edição do
Zambeze, escrevemos que
Ferosa Zacarias é acusada
igualmente de gestão danosa do FORCOM, o que teria
feito que alguns membros
exigissem “civicamente” demissão da “boss” Ferosa.
Em entrevista concedida
recentemente ao Zambeze, a
directora executiva do FORCOM disse ser tudo “falso” fruto de má-fé de alguns
membros que já saíram do
FORCOM e que não houve
nenhuma falsificação de relatórios e muito menos que tivessem pedido a sua demissão.
De forma resumida, a directora Ferosa explicou ao Zambeze que não constitui a verdade que a sua direcção mandou
manipular relatórios, porque,
segundo ela, “nós realizamos
Assembleia-geral anual, e em
Dezembro de 2019, tivemos
a nossa Assembleia-geral, em
Maputo, onde participaram as
rádios comunitárias membros
do FORCOM, e nessas assembleias apresentamos o plano de
actividades dos anos seguintes, bem como o relatório das
actividades do ano em curso e
os relatórios inclusive este, o
geral, foi aprovado por unanimidade pelos órgãos sociais”.
Entretanto,
questionada
sobre, se durante os dois anos
do seu mandato na direcção
executiva do FORCOM, não
foi convidada a se demitir,
Ferosa Zacarias disse ao Zambeze que “nunca” e “jurou de

Executiva do FORCOM passou a revelar-se teimosa, arrogante, a competir com o staff e
a não dar ouvidos as opiniões
do staff, sendo as dela as únicas válidas”, lê-se na carta.
“O FORCOM está a afundar”

Entretanto, segundo uma
carta datada de 19 de Julho de
2019 de alguns trabalhadores
do secretariado do FORCOM
dirigida aos órgãos sociais daquela agremiação e em nosso
poder, explica que os parceiros
e doadores vem reclamando

Aliás, os mesmos trabalhadores explicam que Ferosa
Zacarias “é briguenta, mesquinha e fomenta fofoca dentro da
instituição criando desta forma
intrigas (...) para além da linguagem de baixo calão que tem
usado diante dos parceiros e
doadores inclusive na média”,
lê-se ainda na carta assinada pelos respectivos trabalhadores.
“Ficamos com receio (de
escrever antes) pois ela sempre tratou de esfregar-nos que
o Presidente come na mão
dela. O staff do FORCOM
depara-se no dia-a-dia com a
questão sobre como é que foi
admitida a Directora Execu-

com os membros do staff sobre as “fraquezas” da directora e avisando que a imagem
do FORCOM está a desvalorizar-se devido as fraquezas notáveis da dra. Zacarias
durante as suas intervenções.
“Reconhecemos o esforço
levado a cabo pela Directora
para responder aos problemas
resultantes da gestão danosa do
antigo financeiro que por pouco
colocava o FORCOM abaixo e
mereceu os aplausos de todo o
Staff, no entanto, esta constitui
das poucas acções se não única levada a cabo com sucesso.
Mas tempo depois, a Directora

tiva do FORCOM? Prezados
membros e órgãos sociais, o
FORCOM está a afundar”,
lamentam os trabalhadores.
A título de exemplo, as
nossas fontes alegam que o
FORCOM perdeu protagonismo nas grandes causas da Sociedade Civil moçambicana.
“A banalização da nossa
instituição reside no comportamento da Directora que gera
murmúrios dos parceiros, falando das suas fraquezas, de forma
particular, a linguagem de baixo calão por si usada, o que faz
com os parceiros questionem
os critérios da sua admissão”,

pés juntos” que, igualmente,
nunca recebeu qualquer carta
dos referidos colaboradores
do FORCOM nesse sentido.
Há cartas dos trabalhadores
e das rádios assinadas e
carimbadas exigindo a sua
demissão

concluem as mesmas fontes, solicitando a intervenção
dos referidos órgãos sociais.
Por seu turno, alguns gestores de rádios comunitárias
entraram em contacto com
Zambeze e também “juraram
de pés juntos” que as rádios
comunitárias não falsificam
relatórios “na verdade elas não
mentem, mas quem mente é a
directora executiva” que, segundo eles, a direcção executiva está a “sujar” a imagem das
rádios e dizem que eles enviaram dados reais, mas a direcção é que tratou de manipular
os dados ao seu belo prazer.
“A directora executiva na
companhia de Naldo Chivite e
a directora financeira haviam
agendado, recentemente, um
programa para irem fazer um
trabalho de monitoria e avaliação na província de Inhambane, entretanto, a directora
financeira não foi a Inhambane,
mas justificou os fundos das

ajudas de custo que recebeu
mesmo não tendo ido trabalhar em Inhambane. Para dizer
que esta forma de ser e de estar é recorrente na direcção da
FORCOM”, explicou um gestor de uma rádio comunitária
que pediu falar em anonimato.
A carta da rádio Macequece e
a “sabotagem” da Assembleiageral do FORCOM
Contam ainda as nossas
fontes que, no ano passado,
não houve Assembleia-geral
no FORCOM, o que em si
constitui uma violação dos

estatutos daquela agremiação.
“Estava bem patente que
na referida Assembleia haveríamos de resolver vários
problemas actuais da organização”, desde o crónico
problema de despedimentos
massivo e injusto de trabalhadores e até da gestão da actual
direcção, mas, segundo eles,
houve sabotagem e “traição”,
tudo porque 13 rádios comunitárias não foram convidadas a participar do evento.
Segundo as nossas fontes, o
Estatuto do FORCOM diz que
quem faz abertura e o encerramento da Assembleia-geral
deve ser o Presidente da Mesa
do órgão, o que não aconteceu
no referido encontro, considerado como encontro para
amainar somente os ânimos
dos parceiros e dos membros.
“E nesse encontro que
aconteceu no hotel África foi
um simples encontro, a direcção pode entender que era Assembleia, mas não era Assembleia, a rádio Macequece de
Manica enviou uma carta assinada e carimbada em que se
pedia a dissolução dos órgãos
sociais assim como da direcção executiva do FORCOM”,
explicam as nossas fontes.
Conforme recordam ainda as fontes que temos vindo
a citar, a rádio Macequece foi
das 13 rádios comunitárias não
convidadas para a referida Assembleia-geral, mas porque,
segundo eles, muitos membros
haviam recebido tratamento VIP da directora executiva
(promessas de benesses), acabaram por aceitar que o encontro decorresse como estava.
Entretanto, o Presidente da
Mesa havia dito que não havia
quórum suficiente para a realização da Assembleia-geral”.
“São necessários três terços dos membros presentes,
entretanto, há membros que
não foram convocados, daí
que o Presidente da Mesa, havia solicitado que se votasse
pela leitura da carta da rádio
Macequece e porque a solicitação não foi acolhida, o
mesmo tratou de não abrir e
de nem fechar a suposta Assembleia. Para dizer que Assembleia-geral do FORCOM
até agora não aconteceu”,
concluem as nossas fontes.
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Paulo Comoane*
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O estado de emergência e
as relações de trabalho

revisão da Lei n.º
8/98, de 20 de Julho, que deu lugar
à aprovação da Lei
n.º 23/2007, de 1 de
Agosto (Lei do Trabalho) tinha
sido pensada para resolver os
problemas inerentes à necessária
conciliação entre o risco do exercício da actividade empresarial e
a situação social do trabalhador,
objectivo que se insere no fenómeno juslaboral de flexibilização do
Direito do Trabalho e das suas normas, visando mitigar a dita rigidez
do regime jurídico das relações de
trabalho. Esta flexibilização é uma
resposta localizada no Direito do
Trabalho de um movimento mais
generalizado da reforma do Estado
social imposta pelo neoliberalismo
clássico que voltou a ganhar força
com a crise económica mundial,
cujas primeiras ondas devastadoras resultaram do choque de
petróleo de 1973, marcando o início do declínio do sonho de pleno
emprego e da intervenção social
do Estado, e que teve o seu auge
na crise financeira global de 2008.
Nesse quadro de crise económica global, ganhou tese a ideia de
menos Estado e mais negociação,
o que, nos termos de referência
da aludida revisão da legislação
laboral de 2007, consubstanciado
no sonho da conciliação entre os
objectivos económicos da empresa
e os direitos sociais do trabalhador,
ficou marcado pela pretensão de
desregulação e desintervenção do
Estado nas relações de trabalho,
mas com a salvaguarda dos direitos adquiridos dos trabalhadores.
Num quadro jurídico como este,
alicerçado na referida filosofia de
flexibilização da legislação laboral,
a Lei de Trabalho deixou de ser
apenas um instrumento de gestão
de recursos humanos e passou a
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

ser um instrumento de gestão financeira da empresa, o que exigiu
a introdução de novos institutos,
dos quais pretendo destacar o regime da alteração das circunstâncias
como fundamento da modificação dos contratos de trabalho.
Não passam, pois, muitos dias
que o Inspector-Geral do Trabalho anunciou que, em resultado
da pandemia da Covid-19, mais
de duas centenas de empresas já
haviam notificado ao Ministério
do Trabalho e Segurança Social a
suspensão dos contratos de trabalho, o que pode ser um prenúncio
de massivos despedimentos que
eventualmente podem acontecer
daqui a três meses se as medidas
do Estado de Emergência se prolongarem por mais tempo. Mas,
mesmo que elas sejam relaxadas
em breve, as notícias que vamos
recebendo um pouco por todo
o mundo prevêem uma recessão
económica jamais vivida por
esta geração, o que significa que
o espectro de crise económica,
com consequências para as relações de trabalho, vai manter-se.
Estes acontecimentos revelam,
para já, dois problemas na legislação laboral em vigor. O primeiro,
é o de que, passados mais de dez
anos após a sua aprovação, a
legislação laboral não está sendo
explorada na sua plenitude, pois
as implicações da declaração de
um Estado de Emergência nas
relações de trabalho não devem
ser respondidas somente com a
medida de suspensão das relações
de trabalho. Em segundo lugar,
para mim o problema mais preocupante é ter ficado claro que a
reforma da legislação laboral de
2007 ficou muito aquém do que
seria de desejar, pelo menos no que
diz respeito à resposta jurídico-laboral a fenómenos extralaborais

zambezE
O n d e a n a ç ã o s e r e e nc o n t r a

com impacto nas relações do
trabalho – os casos de força maior.
Em relação ao primeiro problema, de que as empresas tenham
lançado imediatamente mão do
instituto da suspensão das relações
de trabalho, preocupa o facto de a
declaração do Estado de Emergência não ter determinado medidas
de lockdown absoluto, mas antes
de distanciamento social, que,
logicamente, implicam a redução
do número de trabalhadores ou
do número de horas de trabalho.
Para este feito, existem outras
possibilidades que se colocam
às empresas para gerirem a sua
situação económica sem necessidade de lançar mão da suspensão das relações de trabalho.
A modificação negocial dos
contratos de trabalho, nas suas
diversas modalidades previstas
na lei, sendo a que se afigura
mais ajustada ao momento seja
a modificação do contrato com
fundamento na alteração das
circunstâncias em que se fundou
a decisão de as partes celebrarem
o contrato de trabalho. Esta modificação tanto pode ser temporária
– por exemplo, durante o Estado
de Emergência – ou definitiva.
Mas, também, é aqui onde
reside o problema mais preocupante da Lei do Trabalho, que
deve ser resolvido em futuras
revisões, mas que durante o Estado
de Emergência poderia ter sido
excepcionalmente consagrado –
refiro-me ao n.º 2 do artigo 73 da
Lei do Trabalho, segundo o qual
Em nenhum caso é admitida a
modificação das condições de
trabalho, com fundamento na
alteração das circunstâncias, se
essa mudança implicar diminuição da remuneração ou da posição hierárquica do trabalhador.
Durante o Estado de Emer-
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gência, fazia mais sentido que
esta disposição legal fosse suspensa de modo a permitir que
as empresas pudessem negociar
a redução temporária das remunerações, tendo em consideração a situação em que o País
se encontra. Esta solução não
seria tão revolucionária quanto
possa parecer, pois ela é afim da
redução salarial em sede da suspensão dos contratos de trabalho.
A diferença entre a redução
salarial, por via da modificação do
contrato de trabalho, com fundamento na alteração das circunstâncias, e a suspensão do contrato de
trabalho por motivo respeitante
ao empregador tem a ver com o
poder de iniciativa e as consequências que derivam de ambos
os institutos. A redução salarial,
temporária e negocial, constituiria
uma medida visando a subsistência da relação de trabalho, enquanto a suspensão do contrato de
trabalho é uma porta aberta para o
despedimento dos trabalhadores,
findo o terceiro mês da duração.
Deste modo, parece-me que
a suspensão temporária da proibição de redução salarial seria
uma medida prudente para evitar
despedimentos massivos em tempos que se avizinham, na medida
em que, como se disse atrás, se os
efeitos económicos da pandemia
se mantiverem para além de três
meses, ainda que se declare o fim
do Estado de Emergência, as empresas poderão ser estimuladas a
fazer despedimentos colectivos à
luz da suspensão dos contratos
de trabalho, enquanto a redução salarial seria um estímulo
à manutenção dos contratos
de trabalho. Há momentos em
que é preciso saber entregar
os anéis para salvar os dedos!
O que talvez fosse neces-

sário é o estabelecimento de
medidas de salvaguarda, através
da fixação de limites à redução
salarial e dos níveis salariais
não abrangidos pela redução
salarial, por exemplo, por referência aos salários isentos
do Imposto de Rendimento
de Pessoas Singulares (IRPS).
Para a mitigação dos efeitos
da redução salarial, a intervenção da segurança social obrigatória deve ser vista como uma
possibilidade, não nos termos da
legislação em vigor, mas, sim, no
âmbito da legislação do Estado
de Emergência, designadamente a alínea j) do n.º 2 do artigo
3 do Decreto Presidencial n.º
11/2020, de 30 de Março, que
declara o Estado de Emergência,
ratificado pela Lei n.º 1/2020,
de 31 de Março, concernente
à adopção de medidas fiscais e
monetárias para apoiar o sector
privado a responder ao impacto
económico da pandemia da
Covid-19. Com efeito, abrir mão
da proibição da redução salarial,
imposta pelo n.º 2 do artigo 72
da Lei do Trabalho, constituiria
uma medida de apoio ao sector
privado, como está a acontecer no Direito Comparado.
Este texto faz parte duma
iniciativa provocada pelo isolamento causado pela pandemia
da Covid-19. Vários juristas,
sociólogos, economistas, antropólogos, jornalistas, cientistas
políticos e activistas sociais
associaram-se a esta iniciativa
e escrevem sobre o significado
do Estado de Emergência, uma
decisão inédita em Moçambique
e em grande parte do mundo.]
*Doutor em Direito e Professor Universitário
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O terrorismo e os terroristas

D

esigna-se terrorismo, a agressão
injusta perpetrada por um indivíduo, grupo
de indivíduos ou países sobre
uma pessoa, grupo de pessoas,
ou países. O terror apresenta-se sob a forma de ameaça,
intimidação, amedrontamento,
rapto, sequestro, assassínio, etc.
Todos os actos de intimidação ou violência realizados tendo
por fim a execução de algum
projecto criminoso, individual
ou colectivo, com o objectivo de
extorquir, incutir medo, perigar
a vida e a segurança, provocar deslocações forçadas das
pessoas, chama-se terrorismo.
O Qur’án descreve no Cap. 5,
Vers. 33, a pena dissuasora contra o terrorismo e a agressão violenta e injusta da seguinte forma:
“A única atribuição para
aqueles que fazem guerra contra
Deus e Seu Mensageiro, e se empenham em promover a desordem
na Terra, é de serem mortos ou
crucificados, ou terem os seus
pés e mãos decepados de lados
opostos, ou expulsos da terra.
Isso será para eles uma desgraça
neste Mundo; E no Além, haverá
para eles um castigo enorme”.
Este versículo esclarece-nos sobre quem é o terrorista e a pena em que incorre.
Um verdadeiro muçulmano,
que acredita num único Deus,
que segue os ensinamentos do
Profeta Muhammad (S.A.W.)
nunca pratica terrorismo, pois
este é um acto de guerra contra
os ensinamentos religiosos.
Existem vários tipos de terrorismo, sendo o que se comete
contra o Estado, o pior dos

terrorismos por atentar contra
a paz e a segurança no Mundo.
Há t amb é m o ch am a do radicalismo, normalmente violento, e em que os seus
promotores, tudo fazem para
transpor os limites de equilíbrio estabelecidos pela religião.
Vários motivos concorrem
para que as pessoas se deixem
resvalar para o extremismo
e o radicalismo, entre eles a
ignorância religiosa; a entrega cega às paixões; o desconhecimento das regras religiosas; a violência gratuita; a
emoção desequilibrada, etc.
Normalmente os extremistas
inspiram-se em fontes duvidosas
(não autênticas), em pareceres
acicatados emitidos por grupos
intolerantes que regra geral vivem em áreas conflituosas, e também junto àqueles que procuram
criar distúrbios e destabilização
numa determinada zona, tudo
para servir os seus interesses,
normalmente obscuros, sejam
eles económicos ou políticos.
Os extremistas de orientação muçulmana têm por hábito
condenar todos aqueles que não
partilham dos seus ideais, declarando-os káfirs (descrentes).
Classificar outro muçulmano de descrente é como
matá-lo, conforme consta num
Hadith (ensinamento profético)
autêntico: “Insultar um muçulmano é um acto devasso, e
combatê-lo é kufr (descrença)”.
Uma das características do
extremismo e radicalismo é
declarar o muçulmano que não
comunga dos seus ideais, de
descrente, exagerar nos limites
da religião, e rebelar-se contra a
autoridade constituída, matando

Normalmente
os extremistas
inspiram-se em
fontes duvidosas
(não autênticas),
em pareceres
acicatados emitidos por grupos
intolerantes que
regra geral vivem
em áreas conflituosas, e também
junto àqueles
que procuram
criar distúrbios
e destabilização
numa determinada zona, tudo
para servir os
seus interesses,
normalmente
obscuros, sejam
eles económicos
ou políticos.
inocentes e propagando o terror.
O extremismo e o radicalismo têm efeitos tão negativos
quanto nefastos, pois contribuem para denegrir a imagem
do Isslam, transmitindo aos
menos esclarecidos a ideia ne-

gativa segundo a qual esta é
uma religião terrorista e violenta, quando nos seguidores de
muitas outras religiões como a
cristã, a hindu, a judaica, a budista, a animista, etc., também
existem extremistas e radicais.
Uma das melhores formas de
erradicar o extremismo e radicalismo é proporcionar aos jovens
muçulmanos uma educação genuína e justamente equilibrada,
através de teólogos qualificados,
e corrigir a sua compreensão
deturpada ou completamente
errada, das interpretações e dos
conceitos isslâmicos que eles
têm, pois das declarações de
alguns dos insurgentes notamos que a maioria é ignorante
e carente de conhecimentos
em matéria isslâmica. Deve-se
também difundir ensinamentos
isslâmicos autênticos em conformidade com o que o Qur’án e o
Hadith (tradições autênticas do
Profeta Muhammad - S.A.W.),
e alertar os ingénuos sobre
o terrorismo e o perigos que
ele representa às sociedades.
Deus honrou grandemente o
Ser Humano, pois criou-o com
a Sua Mão, soprou nele a alma,
ordenou que os anjos se prostrassem diante dele, revelou-lhe as
Escrituras Sagradas, enviou-lhe
Profetas para a sua orientação, e
instituiu um código perfeito que
garante os seus direitos e a felicidade, neste e no Outro Mundo.
O primeiro e o mais importante direito que o Shariah
garantiu para o Ser Humano na
Terra é o direito à vida, pois só
Deus é o Criador da vida. É Ele
Quem dá a vida, pelo que ninguém, excepto o Criador, tem o
direito de a arrancar de quem

quer que seja. Por isso, no Isslam, o derramamento de sangue
humano é um crime repugnante,
punível com a pena capital.
Um muçulmano respeita
todas as religiões e todas as
vidas, pois uma crença verdadeira nunca pode juntar-se
ao terrorismo, ao extremismo, ao radicalismo, que geralmente nos leva à destruição.
Um muçulmano verdadeiro distancia-se da violência e
do derramamento do sangue.
O Isslam é uma grande religião. É uma religião de paz, daí
que não devamos permitir que
um grupelho desviado o venha
sabotar e manchar. É imperioso
que se estabeleça a diferença
entre os que se intitulam muçulmanos mas combatem o Isslam
e os muçulmanos, e os verdadeiros e justamente equilibrados.
Apelo a todos, em particular
aos jornalistas e aos políticos,
para que julguem o Isslam na
base dos seus ensinamentos
autênticos, que são o Qur’án e
o Hadith (tradições do Profeta
Muhammad - S.A.W.), especialmente nestes casos sensíveis e
nestes momentos importantes,
para evitarem tudo o que os
leigos na matéria dizem ou fazem, e serem cautelosos nas suas
afirmações muitas vezes erradas,
e que só revelam a sua ignorância, afectando sobremaneira a
sua credibilidade e idoneidade,
pois essa minoria não representa
o Isslam, nem os muçulmanos.
Para terminar, e por ocasião
do início do Abençoado Mês
de Ramadhaan, desejo a todos
os irmãos muçulmanos um
RAMADHAAN MUBARAK.
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Elísio Macamo

E

xiste um equívoco
entre
nós sobre os
chamados
“lambe-botas”.
Consiste na ideia de que o
impulso de defender os detentores do poder atacando
quem os critica corresponde
a uma estratégia profissional para garantir posições
no Estado. Não há dúvidas
de que esse cálculo existe,
mas ele não me parece essencial para explicar a existência deste tipo de gente.
O que explica o fenómeno é
uma concatenação de mecanismos sociais que diz muito sobre o tipo de sociedade
que somos e o que teremos
de fazer para vencer as várias batalhas à nossa frente.
O ponto central para explicar isto é o papel central
do Estado na distribuição
de bens sociais, o mais importante dos quais é o emprego de prestígio. Por razões histórico-políticas, o
aparelho do Estado impôs-se como a principal vaca
leiteira. Nos tempos da
Frelimo gloriosa o acesso
ao Estado dava-se por via
do partido e da associação
ao seu discurso revolucionário. Isso atraiu os que
acreditavam nesse discurso,
mas também os que fingiam
acreditar para garantir a sua
própria existência. Criou-se
nesses tempos uma relação
discursiva oportunista com
quem controlava o aparelho
do Estado e que se radicalizou com a abertura política.
Esta, teoricamente, abria a
possibilidade de outros “senhores” controlarem o acesso ao Estado, o que teria
consequências mais do que
desastrosas para os detentores do poder que sempre
dependeram desse Estado

Sociologia do
lambe-botismo
para a sua própria reprodução com a agravante de
que o discurso socialista
os havia impedido de acumularem riqueza e garantir a viabilidade do partido
Frelimo com outros meios.
Nestas circunstâncias,
“proteger” o Estado desses
outros passou a ser um dos
elementos centrais da acção
política. Não é a primeira
vez que escrevo sobre isto.
Já tentei explicar, por exemplo, o que a gente chama de
corrupção um pouco nestes
moldes. Dentro deste tipo
de cultura política todo o
enriquecimento de membro
da Frelimo que pudesse ser
justificado como uma maneira de evitar que as riquezas caíssem nas mãos “erradas” era bem vindo mesmo
que fosse por meios ilegais
e imorais. Então, o “lambe-botas” não é necessariamente aquele que quer tirar
benefício pessoal dos ataques que ele faz aos outros.
Isso é um efeito secundário.
O “lambe-botas” é um indivíduo movido pela lealdade
genuína a quem está no poder e que ataca quem critica
como forma de proteger o
acesso ao Estado. O “lambe-botas” é sincero na sua
postura. Ele acredita honestamente na ideia de que só
a Frelimo é que pode fazer
bem ao País, algo que por
enquanto é verdade, mesmo que as razões não sejam
exactamente as mesmas.
O seu ódio a tudo que não
é Frelimo é sincero e ele
racionaliza-o como amor à
pátria ao mesmo tempo que
ele racionaliza aquele que
critica como “mão externa”.
Vem daí a obsessão com
os críticos e a necessidade
que o “lambe-botas” tem
de sempre os contrariar.

Mas não só. É interessante
olhar para a própria morfologia dessa reacção aos críticos. Ela raramente é feita
com apelo à discussão dos
méritos das questões colocadas. O “lambe-botas”
reage sempre ao que ele
pensa ser a motivação de
quem critica: deve ser porque o crítico odeia o governo, ou porque foi orientado
por alguma força obscura
para atacar, ou qualquer
outra razão oportunista. O
“lambe-botas” não acredita
na utilidade do debate porque, por disposição intelectual, ele está formatado
para olhar para a política
de forma maniqueísta: existem os bons e os maus. O
papel dos bons – portanto,
a malta do “lambe-botas” –
é, literalmente, de destruir
os maus. É tão forte esta
disposição que a pior coisa
que poderia acontecer a um
“lambe-botas” seria, curiosamente, a ausência da crítica. Ele ficava sem missão,
o que seria duro. Por isso,
uma das suas funções é inventar “críticos” do regime.
Falei da concatenação
de mecanismos sociais.
Pois, o que acontece, e isto
é preocupante, é que somos
membros duma cultura política que produz a mediocridade. O acesso aos bens
sociais – distribuídos pelo
Estado – faz-se por via da
lealdade a quem detém o
poder político. Isso faz com
que o pensamento independente e criativo seja arriscado. Ao mesmo tempo, porém, o sistema “selecciona”
quem tem uma disposição
natural para este tipo de
lealdade – portanto, pessoa com perfil maniqueísta
– de tal modo que mesmo
quem chega ao topo é, po-

tencialmente, uma pessoa
que necessariamente cultiva a mediocridade, pois o
principal incentivo não é o
desempenho, mas sim a manutenção da prerrogativa de
poder. A Frelimo não escolhe nenhum dos seus representantes na base da qualidade do seu pensamento,
mas sim na base critérios
virados para a reprodução
do seu poder. Isto não quer
dizer que esses representantes sejam necessariamente
pessoas
não-inteligentes
ou incompetentes. Mas a
inteligência e competência são efeitos secundários.
Esta é, em traços gerais,
a sociologia do “lambe-botismo”. O curioso é que ela
se aplica também aos outros partidos assim como às
OSC. O principal impulso é
o maniqueísmo e a consequente defesa intransigente
duma prerrogativa de poder
essencialmente hostil à deliberação. Quando digo que
esta sociologia revela o tamanho do desafio à nossa frente
refiro-me a isto. A utilidade
do pensamento não se mede
pela contribuição que ele faz
à deliberação, mas sim ao
que ele contribui para a defesa de alguma prerrogativa de
poder (ou acesso a ele). Para
a democracia isto é fatal.
O debate na esfera pública
não é valorizado como uma
oportunidade que cada um
de nós tem de no confronto
com outras ideias melhorar a
sua própria compreensão do
que defende. O debate é visto como algo destabilizador.
Este é o eco-sistema ideal
para a emergência, crescimento e reprodução do “lambe-botas”, pois a sua principal razão de ser é o horror
à confrontação de ideias.
O sistema político tam-

bém não ajuda grande coisa,
pois ele não encoraja a abertura de espírito. Os deputados vão ao parlamento não
para discutir os méritos dos
assuntos apresentados, mas
sim para defender o resultado
pré-definido, portanto, aprovar para os da Frelimo e não-aprovar para os da Renamo
e do MDM. Ele não premeia
a autonomia intelectual porque ela pode pôr em risco a
prerrogativa do poder. É por
essa razão que o ataque ao
próprio correligionário é ainda mais virulento, que o diga
Samito Machel, pois a última
coisa que se quer é revelar
fragilidades. Daí também, no
caso da Frelimo, os apelos
incessantes à coesão que se
traduzem em unanimidade e
no esconder da crítica na célula, onde, como se sabe, ela
também não ocorre, pois ela
seria um atentado à coesão.
Assusta-me o que consigo apurar deste exercício de
reflexão. Por duas razões.
Vejo, por um lado, a maneira como a Frelimo se auto-destrói e, por outro, como
este tipo de cultura política
inviabiliza o País inteiro. O
silêncio do Presidente em
relação a Cabo Delgado e a
sua preferência pelo supérfluo em ambientes restrictos
(encontro privado com outra
pessoa inútil, nomeadamente
o líder da Renamo) são sintomas desta esclerose. Mesmo
a dificuldade que a Comissão
Política tem de realmente dar
o apoio político e intelectual que o Presidente precisa
de ter é sintomática dessa
esclerose. Está tudo viciado no sentido de manter e
reproduzir a cultura da mediocridade que a sociologia
do “lambe-botismo” revela.
In faceboock
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O seguro de automóvel e o
desconhecimento das leis
rodoviárias

A

lguns dados estatísticos revelados no ano de
2018 indicavam que, neste ano, em 128 casos
de acidentes de viação, 42 dos veículos envolvidos não tinham apólice de seguro. Com base
nestes números podemos concluir ou fazer
uma estimativa de que 32 % dos veículos que transitam nas
nossas vias públicas não possuem um seguro de automóvel.
Esta constatação é bastante assustadora e pode significar que
os nossos agentes fiscalizadores devem intensificar esta exigência e não ser condescendente para com os prevaricadores.
Muitos automobilistas mal informados, pensam que o
seguro automóvel não é obrigatório e só pode ser exigido em
caso de acidente. Quem assim pensa está muito enganado e
sobre este assunto vamos dar algumas explicações.
O artº 157 do Código da Estrada que tem como título
“obrigação de seguro” e diz o seguinte: “Os veículos a motor e
seus reboques, nos termos a serem regulamentados, só podem
transitar na via pública desde que seja efectuado seguro de
responsabilidade civil, nos termos da legislação específica”. A
Lei 2/2003 de 21 de Janeiro, no seu artº nº 1, diz o seguinte:
“É obrigatório o seguro de responsabilidade civil automóvel
na República de Moçambique”.
Com base nestes artigos acabados de mencionar, ficamos
a saber que o seguro de responsabilidade civil é obrigatório e
a polícia de trânsito deve passar multa em caso de o veículo
não se fazer acompanhar de seguro. Esta multa não deve
ser passada ao condutor, como muitas vezes acontece, erro
que alguns polícias cometem, mas sim ao proprietário do
veículo, tal como determina a Lei do Seguro e a Lei Civil.
O único caso em que a polícia de trânsito não deve passar
uma multa, é na situação em que o automóvel envolvido no
acidente não tem seguro de responsabilidade civil, devendo
apenas fazer constar no auto que o automóvel não tinha seguro, uma vez que competirá ao Tribunal da Polícia sancionar o
proprietário infractor. Aliás, sobre este assunto, uma opinião
emitida na revista SEGURO, pelo Comandante da Polícia
de Trânsito, Sr. Rodrigues Zucula, foi muito esclarecedor.
Portanto, aconselhamos que todos os proprietários de
automóveis, assim que adquiram um carro, de imediato
tratem de fazer o respectivo seguro automóvel, antes de o
porem a circular na via pública. Nos tempos que correm,
alegar ignorância sobre a obrigatoriedade fazer seguro automóvel não tem cabimento. Aliás, vendo bem, o custo de
um prémio de seguro é de aproximadamente 3600,00mts
por ano, o que equivale a 300,00mts por mês. Será que vale
a pena não fazer o seguro e correr tantos riscos, além de
sujeitar-se a muitas penalizações? Convido a todos os interessados neste assunto a fazermos uma melhor reflexão.
Por: Cassamo Lalá – DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
General Ossufo
e a gestão das
maregalias!

O

Governo moçambicano aprovou o regulamento da Lei do
Estatuto Especial do líder do segundo partido mais votado.
Trata-se da Lei 33/2014 de 30 de Dezembro, que atribui um
conjunto de privilégios ao líder do segundo partido mais votado no país, nas últimas eleições, em 15 de Outubro do ano
passado. A lei prevê que, além da participação no Conselho de Estado já
consagrada na Constituição, o líder da oposição tem o direito a residência
oficial, gabinete de trabalho, meios de transporte, regime especial de protecção e segurança, ajudas de custo em deslocações pedidas pelo Presidente da
República, passaporte diplomático, honras e precedências no protocolo de
Estado e ainda assistência médica, extensível ao cônjuge e filhos menores.
Aqui está a boa nova. Uma boa nova que em tempo de paz simboliza o entendimento entre as partes tradicionalmente beligerantes. Afonso Dhlakama sempre refutou
este estatuto entendendo ser este um aliciamento que empatava os ideais da sua luta.
Chegou a vez de Ossufo Momade. Num momento conturbado, onde as armas
vomitam insistentemente fogo, e nas matas os seus antigos colegas de tiros continuam amuados e de arma em punho desafiando o sistema e claramente porque
se lhes conhece o raciocínio olham de soslaio para esta conquista do general.
Temos para nós que a conquista não é e nem deve ser vivida emocionalmente de forma individual. Os ganhos que conquista Ossufo são pelos
demais da Renamo, e não da sua pessoa entanto que tal. A Renamo conquista o estatuto de segundo maior partido político e consequentemente o seu
representante por força da lei alcança as mordomias. Porém, e como todos
sabemos, as contradições não faltarão, e nas hostes renamistas há quem
já olha para este alcance como sendo um trampolim para agudizar a rixa
partidária interna, e o acender de fofocas e outros males de que padece este
grupo de cidadãos. Repetimos, as mordomias não são de Ossufo e família.
Elas devem ser entendidas como um ganho de um partido que se sobrepôs a
outros na corrida eleitoral que se diga em abono de verdade bastante renhida.
Claro que o passaporte diplomático, assistência médica, e um e outro bem
são individuais. Mas por outro lado o gabinete de trabalho, as viaturas e outros instrumentos listados pertencem ao colectivo Renamo. Cabe ao general
encaixar esta perspectiva. Olhar em redor em nome do partido e não uma conquista de um general sem exército. Não vai ser fácil. A cultura partidária ou o
egocentrismo podem determinar o futuro. Afinal, não é sempre que se tem este
tipo de maregalias. O Governo já fez a sua parte. Cabe a Ossufo gerir o resto.
Respeito, consideração e sobretudo muito trabalho, porque à Renamo lhe faltam
outras coisas. Nuances de um partido sério. Nuances de um partido que se quer
guindar um dia na ribalta do poder. E como dizia o outro, o poder conquista-se.
Agora foi a conquista das regalais e espaço para realizar actividades em grande.
Em honra do líder que nunca quis assumir estas politiquices. No seu dizer!
A terminar aqui fica o reparo. Na lista de deveres, o líder da oposição tem
de colocar os interesses nacionais acima de quaisquer outros, comunicar ao
chefe de Estado as suas deslocações ao estrangeiro, participar nos órgãos
de que é membro e ainda adoptar um comportamento compatível com o
seu estatuto. O líder da oposição perde o seu estatuto se for condenado a
pena de prisão maior, pela prática de crime doloso, ou quando, em novas
eleições, deixe de ser o segundo candidato mais votado para Presidente da
República. Viva às regalias da Renamo. Da Renamo, voltamos a repetir!
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Vendedores querem ver quem desiste primeiro

“Prova de paciência” entre informais
e polícia de repressão na Baixa
Constantino Novela
Passado um mês após a decisão do Conselho Municipal da
Cidade de Maputo (CMCM) de retirar os mais de 4 mil vendedores informais das bermas das avenidas da Baixa da Cidade, o cenário que se vive naqueles locais é de “prova de
paciência”. Apesar da Polícia da República de Moçambique
(PRM), nos seus diversos ramos, e a Polícia Municipal continuarem a vigiar quem ousar colocar a sua banca tentando
vender, os jovens que tinham aquele local como o seu ganha-pão continuam a deambular, na esperança de que a força de repressão desista primeiro para voltarem a ocupar os
passeios. Sabe-se, entretanto, que o CMCM já atribuiu 1.324
guias para a ocupação de espaço, num total de 4.700, entre
bancas, barracas e lojas em vários mercados, nomeadamente,
Mercado Centro Emissor, localizado no bairro Laulane, distrito Municipal KaMavota; Xikeleni, Xipamanine, mercado
grossista do Zimpeto e em outros mercados na cidade capital.

P

ara uma pessoa que
passou quase uma
vida inteira ganhando pão no mercado
informal, nas avenidas da baixa da cidade de
Maputo, custa que se reinvente
para procurar outras formas de
sobrevivência noutros locais.
É como se fosse um peixe fora
da água, seu habitual habitat.
É o que acontece com os mais
de quatro mil vendedores informais expulsos nos meados
do mês de Março deste ano
da baixa da cidade pela decisão do Conselho Municipal,
dirigido por Eneas Comiche.
Desde o dia em que, através de
gás lacrimogénio, chamboco e
disparo de balas reais para o ar,
a polícia expulsou os vendedo-

res informais da baixa, nunca
mais se retirou das principais
avenidas e locais onde se praticava o comércio informal.
Diversos ramos da PRM e polícia municipal fazem escala
diária vigiando os que queiram
retornar ao negócio informal.
Entretanto, os jovens vendedores, apesar de serem mais
cautelosos, permanecem na
baixa. Alguns mais ousados,
vendem às escondidas os seus
artigos aos que dali passam.
A persistência naqueles locais é na esperança de que um
dia a polícia perca paciência
e abandone a Baixa, para poderem retornar. É uma verdadeira “prova de paciência”.
Gabriel Ernesto, 34 anos de
idade, natural da Zambézia, é

Polícia Municipal começou por retirar em 2019

vendedor informal de roupa
e calçado na baixa da Cidade
de Maputo, mas concretamente na Avenida Guerra Popular.
É casado e pai de dois filhos.
Está a viver numa casa de
aluguer no bairro Aeroporto.
Falando a nossa reportagem
disse ser difícil procurar outra
“praça” que possa ter clientes
suficientes que comprem os
seus artigos como acontecia na
Baixa durante os mais de 15
anos que faz aquela actividade.
Ernesto ainda não se rendeu
à decisão do CMCM e vende de forma discreta. A sua
esperança é que a polícia se
renda e se retire para que ele
exponha a sua mercadoria no
passeio, tal como procedia.
Dizem que temos que ir no
mercado de Laulane e Compone, mas para mim esses locais

estão muito “fora da mão” e
longe do centro da cidade onde
todas as pessoas confluem.
Luísa Cumbane, de 26 anos,
que vendia frutas na paragem
de transportes na zona do campo do ferroviário de Maputo,
também não consegue esquecer aquele local que lhe garantiu a sobrevivência durante
7 anos. Desde que foram expulsos pelo CMCM juntamente com suas colegas, quando
amanhece, apanha o transporte para a baixa onde vende de
forma discreta, algumas frutas
na bacia que leva na cabeça.
Com a declaração de estado de
emergência pelo Presidente da
República face a Covid-19, não
conseguiu procurar um espaço
nos mercados que o CMCM
lhe indicou para desenvolverem as suas actividades. Segundo as suas palavras, quando a situação se normalizar,
irá tentar procurar se instalar
num dos mercados indicados pelo Conselho municipal.
“ É difícil sobreviver, principalmente, porque estamos em
estado de emergência, as medidas de protecção obrigam que
não ande muito. Mas devido a
fome, acabo tentando vender de
forma discreta as frutas aqui na
Baixa. A polícia está aqui, mas
tenho que arriscar para poder
ganhar algum dinheiro para sustentar a minha família”, disse.
A vendedora informal Maria Rafael trabalha na baixa da capital e não esconde a sua frustração com a
atitude do município de Maputo.
“Estamos a ser retirados dos
passeios e não sabemos para

onde vamos. Primeiro, deve
construir um mercado para nos
mostrar que está aqui”, sugere.
O vendedor Carlos Zacarias
disse que exerce a actividade
informal na Baixa desde 1993,
quando o Governo autárquico
começou a fazer promessas
de determinar o espaço para
os vendedores informais. Mas
isso nunca aconteceu: “Nunca
o Governo fez alguma coisa
por nós. Agora estão a retirar
as pessoas. Com esta situação,
o que vão fazer as pessoas para
suportar as suas despesas?”
De referir que o CMCM está a
implementar um Plano de Acção, para acomodar, mais de
quatro mil vendedores informais, nos sessenta e três mercados, no âmbito de combate
à venda nos locais impróprios.
Segundo Emídio João, director de Mercados e Feiras, no
CMCM, neste momento, está
em curso um trabalho combinado entre o município e as direcções dos mercados existentes,
na cidade de Maputo, para a
recepção de novos vendedores,
que praticavam comércio informal, em vários pontos da urbe.
Os dados do município apontam que mais de quatro mil
vendedores, praticavam actividade em locais impróprios,
manchando a postura da urbe
e embaraçar a mobilidade
de automóveis e transeuntes.
Em Janeiro de 2019, o nosso jornal acompanhou o Conselho Municipal que foi de banca em banca mobilizar os informais para
voluntariamente se retirar dos
passeios, mas estes não acataram
até que foram retirados à força.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS

COMUNICADO
A Autoridade Tributária de Moçambique publicou por comunicado dos dias 4 e 5 de
Fevereiro do corrente ano, chamando atenção do facto de alguns contribuintes estarem a receber comunicações “supostamente” da Autoridade Tributária de Moçambique
instruindo-os para que, no âmbito da implementação do pagamento via Banco, a partir
do ano corrente passassem a efectuar o pagamento dos impostos em supostas contas da
Autoridade Tributária de Moçambique indicadas nas referidas comunicações.
Entretanto, constatando-se a persistência de circulação de mais comunicações similares
mencionando diferentes contas bancárias domiciliadas em diferentes bancos Comerciais,
a Autoridade Tributária de Moçambique, reitera que estas comunicações são falsas e
desprovidas de qualquer valor vinculativo.
Nestes termos, informa-se que os contribuintes que receberem qualquer comunicação
desta natureza, deverão imediatamente contactar a Unidade dos Grandes Contribuintes
ou Direcção da Área Fiscal de jurisdição para a devida conﬁrmação.
Maputo, 16 de Abril de 2020
O Director Geral
Ilegível

Av. 25 de Setembro no 1235, 3o andar Maputo
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Efeito 25 de Abril em P
A Revolução de 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Cravos ou Revolução de Abril,]refere-se a um evento da história de Portugal resultante do movimento político e
social, ocorrido a 25 de Abril de 1974, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo] vigente desde 1933e que iniciou um
processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição
a 25 de Abril de 1976, marcada por forte orientação socialista.

E

sta acção foi liderada por um movimento
militar,
o Movimento das
Forças
Armadas
(MFA), composto na sua maior
parte por capitãesque tinham
participado na Guerra Colonial
e que tiveram o apoio de oficiais
milicianos. Este movimento surgiu por volta de 1973, baseando-se inicialmente em reivindicações corporativistas como a luta
pelo prestígio das forças armadasacabando por atingir o regime
político em vigor. Com reduzido
poderio militar e com uma adesão em massa da população ao
movimento, a reacção do regime
foi praticamente inexistente e
infrutífera, registando-se apenas
quatro civis mortos e quarenta e cinco feridos em Lisboa,
atingidos pelas balas da DGS.
O movimento confiou a direcção do País à Junta de Salvação Nacional, que assumiu os
poderes dos órgãos do Estado. A
15 de Maio de 1974, o General
António de Spínola foi nomeado Presidente da República. O
cargo de primeiro-ministro seria
atribuído a Adelino da Palma
Carlos.Seguiu-se um período de
grande agitação social, política e
militar conhecido como o PREC
(Processo Revolucionário Em
Curso), marcado por manifestações, ocupações, governos provisórios, nacionalizaçõese confrontos militares que terminaram
com o 25 de Novembro de 1975.
Estabilizada a conjuntura política, prosseguiram os trabalhos da
Assembleia Constituinte para a
nova constituição democrática,
que entrou em vigor no dia 25 de
Abril de 1976, o mesmo dia das
primeiras eleições legislativas
da nova República. Na sequência destes eventos foi instituído
em Portugal um feriado nacional no dia 25 de Abril, denominado como “Dia da Liberdade”.
Antecedentes
Na sequência do golpe militar de 28 de Maio de 1926, foi
instaurada em Portugal uma ditadura militar que culminaria na
eleição presidencial de Óscar

Carmona em 1928. Foi durante
o mandato presidencial de Carmona, período que se designou
por “Ditadura Nacional”, que
foi elaborada a Constituição de
1933 e instituído um novo regime autoritário de inspiração
fascista - “o Estado Novo”. António de Oliveira Salazar passou
então a controlar o país através
do partido único designado por
“União Nacional”, ficando no
poder até lhe ter sido retirado
por incapacidade em 1968, na
sequência de uma queda de uma
cadeira em que sofreu lesões
cerebrais. Foi substituído por
Marcello Caetano, que pôs em
prática a Primavera Marcelista
e dirigiu o país até ser deposto no dia 25 de Abril de 1974.
Durante o Estado Novo,
Portugal foi sempre considerado como um país governado
por uma ditadurapela oposição
ao regime,pelos observadores
estrangeiros e até mesmo pelos
próprios dirigentes do regime.
Durante o Estado Novo existiam eleições, que não eram
universais e eram consideradas fraudulentas pela oposição.
O Estado Novo tinha como
polícia política a PIDE (Polícia Internacional de Defesa do
Estado), versão renovada da
PVDE (Polícia de Vigilância
e Defesa do Estado), que mais
tarde foi reconvertida na DGS
(Direcção-Geral de Segurança).
A polícia política do regime, que
recebeu formação da Gestapo
e da CIA, tinha como objectivo censurar e controlar tanto a
oposição como a opinião pública em Portugal e nas colónias.
Na visão histórica dos ideólogos do regime, o país teria
de manter uma política de defesa, de manutenção do ultramar, numa época em que os
países europeus iniciavam os
seus processos de descolonização progressiva. Apesar de séria
contestação nos fóruns mundiais, como na ONU, Portugal
manteve a sua política irredentista, endurecendo-a a partir do
início dos anos 1960, face ao
alastramento dos movimentos
independentistas em Angola,

na Guiné e em Moçambique.
Economicamente, o regime
manteve uma política de condicionamento industrial que protegia certos monopólios e certos
grupos industriais e financeiros
(a acusação de plutocracia é frequente). O país permaneceu pobre até à década de 1960, sendo
consequência disso um significativo acréscimo da emigração.
Contudo, é durante a década de
60 que se notam sinais de desenvolvimento económico com
a adesão de Portugal à EFTA.
A Guerra do Ultramar, um
dos precedentes para a revolução.
No início da década de setenta mantinha-se vivo o ideário
salazarista.Continuavam os ideólogos do regime a alimentar o
mito do «orgulhosamente sós»
coisa que todos entendiam, num
país periférico marcado pelo isolamento rural: estar ali e ter-se
orgulho nisso eram valores, algo
merecedor de respeito. Mesmo
em plena Primavera Marcelista,
Marcelo Caetano, que sucedeu a
Salazar no início da década (em
1970, ano da morte do ditador),
não destoa. Sentindo o mesmo,
age a seu modo, governa em isolamento, faz o que pode, mas um
dia virá em que já nada pode fazer.
Qualquer tentativa de reforma política era impedida pela
própria inércia do regime e pelo
poder da sua polícia política
(PIDE) . Nos finais de década
de 1960, o regime exilava-se,
envelhecido, num ocidente de
países em plena efervescência
social e intelectual. Em Portugal cultiva-se outros ideais:
defender o Império pela força
das armas. O contexto internacionalera cada vez mais desfavorável ao regime salazarista/
marcelista. No auge da Guerra
Fria, as nações dos blocos capitalista e comunista começavam
a apoiar e financiar as guerrilhas
das colónias portuguesas, numa
tentativa de as atrair para a influência americana ou soviética. A
intransigência do regime e mesmo o desejo de muitos colonos
de continuarem sob o domínio
português, atrasaram o processo de descolonização: no caso
de Angola e Moçambique, um
atraso forçado de quase 20 anos.
A guerra colonial
Portugal mantinha laços fortes e duradouros com as suas
colónias africanas, quer como
mercado para os produtos manufacturados portugueses quer

como produtoras de matérias
primas para a indústria portuguesa. Muitos portugueses viam
a existência de um império colonial como necessária para o país
ter poder e influência contínuos.
Mas o peso da guerra, o contexto
político e os interesses estratégi-

riam em parte significativa recrutadas nas próprias colónias.
Os vários conflitos] forçavam
Salazar e o seu sucessor Caetano
a gastar uma grande parte do orçamento de Estado na administração colonial e nas despesas
militares. A administração das

Revolução de 25 de Abril de 1974
cos de certas potências estrangeiras inviabilizariam essa ideia.
Apesar das constantes objecções em fóruns internacionais,
como a ONU, Portugal mantinha as colónias] considerando-as parte integral de Portugal
e defendendo-as militarmente. O problema surge com a
ocupação unilateral e forçada
dos enclaves portugueses de
Goa, Damão e Diu, em 1961.
Em quase todas as colónias
portuguesas africanas – Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé
e Príncipe e Cabo Verde – surgiam entretanto movimentos independentistas, que acabariam
por se manifestar sob a forma
de guerrilhas armadas. Estas
guerrilhas não foram facilmente contidas, tendo conseguido
controlar uma parte importante
do território, apesar da presença
de um grande número de tropas
portuguesas que, mais tarde, se-

colónias custava a Portugal um
pesado aumento percentual anual no seu orçamento e tal contribuiu para o empobrecimento da
economia portuguesa: o dinheiro
era desviado de investimentos
infra-estruturais na metrópole.
Até 1960 o país continuou relativamente frágil em termos
económicos, o que aumentou
a emigração para países em rápido crescimento e de escassa
mão-de-obra da Europa Ocidental, como França ou Alemanha.
O processo iniciava-se no fim
da Segunda Guerra Mundial.
O estado do país
A economia cresceu bastante, em particular no início da
década de 1950. Economicamente, o regime mantinha a sua
política de Corporativismo, o
que resultou na concentração da
economia portuguesa nas mãos
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Portugal e nas colónias
de uma elite de industriais. A
informação circulava e a oposição bulia. A guerra colonial
tornava-se tema forte de discussão e era assunto de eleição para
as forças anti-regime. Portugal
estava muito isolado do resto
do Mundo. Muitos estudantes

mente em 1973. Nele estão
envolvidos certos oficiais do
exército que já conspiravam.
A primeira reunião clandestina de capitães foi realizada
em Bissau, em 21 de Agosto de
1973. Uma nova reunião, em 9
de Setembro de 1973 no Mon-

No dia 24 de Março, a última
reunião clandestina dos capitães
revoltosos decide o derrube do
regime pela força. Prossegue a
movimentação secreta dos capitães até ao dia 25 de Abril.A
mudança de regime acaba por
ser feita por acção armada.

e opositores viam-se forçados a
abandonar o país para escapar
à guerra, à prisão e à tortura.

te Sobral (Alcáçovas) dá origem ao Movimento das Forças
Armadas. No dia 5 de Março
de 1974 é aprovado o primeiro
documento do movimento: Os
Militares, as Forças Armadas e a
Nação. Este documento é posto
a circular clandestinamente. No
dia 14 de Março o governo demite os generais Spínola e Costa Gomes dos cargos de Vice-Chefe e Chefe de Estado-Maior
General das Forças Armadas,
alegadamente por estes se terem recusado a participar numa
cerimónia de apoio ao regime.
No entanto, a verdadeira causa
da expulsão dos dois Generais
foi o facto do primeiro ter escrito, com a cobertura do segundo,
um livro, Portugal e o Futuro, no
qual, pela primeira vez uma alta
patente advogava a necessidade
de uma solução política para as
revoltas separatistas nas colónias e não uma solução militar.

Movimentações militares no 25
de Abril

Anos setenta
Em Fevereiro de 1974, Marcelo Caetano é forçado pela velha guarda do regime a destituir
o general António de Spínola e
os seus apoiantes. Tentava este,
com ideias de índole federalista tornadas célebres num livro
publicado pelo próprio intitulado Portugal e o Futuro] (em
cuja obra também afirmava a
impossibilidade de vencer militarmente a Guerra do Ultramar),
modificar o curso da política
colonial portuguesa, que se revelava demasiado dispendiosa.
Conhecidas as divisões
existentes no seio da elite do
regime, o MFA decide levar
adiante um golpe de estado.
O movimento nasce secreta-

No dia 24 de Abril de 1974,
um grupo de militares comandados por Otelo Saraiva de
Carvalho instala secretamente o
posto de comando do movimento golpista no quartel da Pontinha, em Lisboa. Às 22h 55m é
transmitida a canção E depois
do Adeus, de Paulo de Carvalho,
pelos Emissores Associados de
Lisboa, emitida por João Paulo Diniz. Este é um dos sinais
previamente combinados pelos
golpistas, que desencadeia a
tomada de posições da primeira fase do golpe de estado. O
segundo sinal é dado às 0h20
m, quando a canção Grândola,
Vila Morena de Zeca Afonso é
transmitida pelo programa Limite, da Rádio Renascença, que
confirma o golpe e marca o início das operações. O locutor de

serviço nessa emissão é Leite de
Vasconcelos, jornalista e poeta
moçambicano. Ao contrário de E
Depois do Adeus, que era muito
popular por ter vencido o Festival RTP da Canção, Grândola,
Vila Morena fora ilegalizada,
pois, segundo o governo, fazia
alusão ao comunismo. O golpe
militar do dia 25 de Abril tem a
colaboração de vários regimentos militares que desenvolvem
uma acção concertada. No Norte, uma força do CICA 1 liderada
pelo Tenente-Coronel Carlos de
Azeredo toma o Quartel-General
da Região Militar do Porto. Estas
forças são reforçadas por forças
vindas de Lamego. Forças do
BC9 de Viana do Castelo tomam
o Aeroporto de Pedras Rubras.
Forças do CIOE tomam a RTP e
o RCP no Porto. O regime reage,
e o ministro da Defesa ordena a
forças sediadas em Braga para
avançarem sobre o Porto, no
que não é obedecido, dado que
estas já tinham aderido ao golpe.
À Escola Prática de Cavalaria, que parte de Santarém, cabe
o papel mais importante: a ocupação do Terreiro do Paço. As
forças da Escola Prática de Cavalaria são comandadas pelo então
Capitão Salgueiro Maia. O Terreiro do Paço é ocupado às primeiras horas da manhã. Salgueiro Maia move, mais tarde, parte
das suas forças para o Quartel do
Carmo onde se encontra o chefe do governo, Marcelo Caetano, que ao final do dia se rende,
exigindo, contudo, que o poder
seja entregue ao General António de Spínola, que não fazia
parte do MFA, para que o “poder
não caísse na rua”. Marcelo Caetano parte, depois, para a Madeira, rumo ao exílio no Brasil.
No rescaldo dos confrontos
morrem quatro pessoas, quando elementos da polícia política
(PIDE/DGS) disparam sobre um
grupo que se manifesta à porta das
suas instalações na Rua António
Maria Cardoso, em Lisboa.[46]
No dia 26 de Abril, forma-se a Junta de Salvação Nacional, constituída por militares,
que dará início a um governo
de transição.O essencial do
programa do MFA é, em síntese, resumido no programa
dos três Ds: Democratizar,
Descolonizar,
Desenvolver.
Entre as medidas imediatas
da revolução conta-se a extinção da polícia política (PIDE/
DGS) e da Censura.Os sindicatos livres e os partidos são legalizados. No dia seguinte, a 26 de

Abril, são libertados os presos
políticos da Prisão de Caxias e
de Peniche.[Os líderes políticos
da oposição no exílio voltam ao
país nos dias seguintes. Passada uma semana, o 1.º de Maio
é celebrado em plena liberdade
nas ruas, pela primeira vez em
muitos anos. Em Lisboa junta-se
cerca de um milhão de pessoas.
Portugal passará por um período conturbado de cerca de dois
anos, comummente designado
por PREC (Processo Revolucionário Em Curso), em que se
confrontam facções de esquerda
e direita, por vezes com alguma
violência, sobretudo em acções
organizadas no Norte. São nacionalizadas grandes empresas, “saneados” quadros importantes e
levadas ao exílio personalidades
identificadas com o Estado Novo,
gente que não partilha da visão
política que a revolução prescreve. Consumam-se várias conquistas da revolução”. Acabada a
guerra colonial e durante o PREC,
as colónias africanas e de Timor-Leste tornam-se independentes.
Finalmente, no dia 25 de
Abril de 1975, têm lugar as primeiras eleições livres para a
Assembleia Constituinte, ganhas pelo PS. Na sequência dos
trabalhos desta assembleia é
elaborada uma nova Constituição, de forte pendor socialista,
e estabelecida uma democracia
parlamentar de tipo ocidental.A
constituição é aprovada em
1976 pela maioria dos deputados, abstendo-se apenas o CDS.
Forma-se o I Governo Constitucional de Portugal, chefiado por
Mário Soares (23 de Setembro
de 1976). Ramalho Eanes, militar em Angola no 25 de Abril, o
sisudo oficial que adere ao MFA
fora de horas, o extemporâneo
general que na televisão se esconde por trás de uns óculos de
sol, ganha as presidenciais de 27
de Junho de 1976. Segue-se o fim
do PREC e um período de estabilização política. Eanes impõe-se como chefe militar e Mário
Soares, desvinculado dos fundamentos marxistas do ideário socialista, proclama as virtudes do
pluralismo, a inevitabilidade do
liberalismo, e lidera, dominando
o partido e o país. Com o seu talento, ergue a voz e faz-se ouvir:
com ele, a democracia em Portugal está garantida e o país livre da
“ameaça comunista”. Com a sua
habitual persistência, mantendo
durante anos o mesmo discurso
sempre que fala, acaba por ganhar terreno e isolar a esquerda.
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INSS garante pagamento de pensões

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) garante que a actual situação de emergência de saúde pública, criada pelo novo Coronavírus, não vai afectar o pagamento de pensões a mais de 90 mil pensionistas, bem como
o cumprimento de demais compromissos da instituição.

C

om efeito, a instituição
continuará a atribuir
normalmente as
prestações,
nomeadamente os subsídios por
doença, por internamento hospitalar e por maternidade e as
pensões por invalidez e por velhice. Por outro lado, em caso

de morte, o INSS atribui os
subsídios por morte e de funeral e a pensão de sobrevivência aos familiares com direito.
Numa conferência de imprensa, ocorrida, esta segunda-feira, 20 de Abril, em Maputo, o director geral do INSS,
Alfredo Mauaie, referiu que
nos casos de trabalhadores in-

fectados pelo covid-19, a instituição vai atribuir prestações
por doença, mediante a apresentação do atestado médico.
Nas situações mais graves,
em que se registe a perda de vida
do trabalhador, conforme enfatizou o director geral do INSS,
os familiares sobreviventes com
direito, receberão prestações por
morte, através da atribuição dos
subsídios por morte e funeral
e da pensão de sobrevivência.
“Na sequência das recomendações do Governo e da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), o INSS tomou medidas
preventivas como a suspensão
temporária da Prova Anual de
Vida aos pensionistas do Sistema, sem, no entanto, implicar
a suspensão da pensão”, frisou.
O INSS é a instituição gestora do regime Sistema de Segurança Social, dotada de personalidade jurídica, de autonomia
administrativa, financeira e de
património próprio, com o objectivo de garantir a subsistência
dos trabalhadores nas situações
de falta ou diminuição de capacidade para o trabalho, bem como
dos familiares sobreviventes em
caso de morte dos referidos trabalhadores e conferir condições
suplementares de sobrevivência.

Vitória Diogo entrega meios
para mineração artesanal

V

itória
Diogo, Secretária
de Estado na
província de
Maputo, entregou, esta terça-feira, meios
circulantes aos distritos, no
âmbito da implementação
da Estratégia de Desenvolvimento da Mineração Artesanal de Pequena Escala.
Os
distritos
beneficiários
das
motorizadas
são
Manhiça,
Moamba,
Matutuine e Namaacha.
Os meios circulantes serão usados para acompanhar
e monitorar o cumprimento
de boas práticas na mineração artesanal e de pequena
escala, efectuar o registo e
propor a criação ou extinção

de áreas designadas de senha mineira, avaliar e emitir
parecer sobre a declaração,
alteração e extinção de áreas
designadas de senha mineira,
bem como disseminar tecnologias apropriadas de extracção e processamento mineiro
para exploração mineira artesanal e de pequena escala e
ainda fiscalizar as operações
ilegais de mineração e informar a autoridade competente, entre outros objectivos.
Na província de Maputo,
estão licenciados 192 títulos em vigor, dos quais treze licenças de prospecção
e pesquisa, 48 concessões
mineiras, 131 certificados
mineiros e três áreas designadas para a senha mineira.

Quinta-feira, 23 de Abril de 2020

| nacional |

zambeze

| 15

Violação do estado de emergência

INAE encerra bares e barracas em Manica
Kelly Mwenda
Inspecção Nacional das Actividades Económicas – INAE,
em Manica, fiscalizou, durante as três semanas da vigência
do estado de emergência, que visa a prevenção da Covid-19
no país, 1869 estabelecimentos comerciais ao nível da província, dos quais encerrou com mais incidência, na cidade de
Chimoio, um número grosso dos bares e barracas que ainda
mantinham o funcionamento com aglomerado de pessoas.

A
nica,

informação
foi
revelada
pelo delegado
provincial
da
INAE em MaLourenço
Jaime.

Jaime disse que o trabalho de monitoria dos estabelecimentos
comerciais
envolve equipas multissectoriais compostas por cerca
de setenta indivíduos que envolvem membros da PRM,
Direcção Provincial da Indústria e comércio, Turismo,
Saúde, BAU, entre outras
que fazem a fiscalização nos
períodos diurno e nocturno.
No processo de encerramento dos duzentos e sessenta
estabelecimentos comerciais,
foram levantados não só dez
processos-crime por desacatos
as autoridades, especulação de
preços e açambarcamento de
produtos e a inobservância das
medidas de prevenção do novo
Coronavírus, como também
apreensão de setenta e sete
sacos de batata reno e vinte e
nove sacos de cebola que eram
comercializados sem a afixação de preços, como afirma
Lourenço Jaime. “A não afixação de preços dos produtos,
por lei, mostra indício directo
de especulação de preços, então para desmotivar tivemos
que recolher esses produtos e
tiveram como destinos Hospitais e Direcção provincial
da Acção Social e antes dessa
operação, vínhamos constatando também porque alguns não
conseguiam explicar, provar
e mostrar o documento comprovativo que mostra a origem
dos produtos com respectivo
preço, para valer o preço estipulado e a referida margem,
então quando não conseguiam
explicar apenas optávamos
em encerrar”, sublinhou Delegado da INAE em Manica.
A INAE apreendeu de igual
modo no seu trabalho de monitoria quantidades significativas de Açúcar, Máscaras, Óleo
e água calorificada vulgarmente conhecida como “Certeza” e

outros produtos de higiene que
se comercializava em preços
alterados. De acordo com o
Delegado da INAE, a medida
visa desencorajar os agentes
económicos que se aproveitam
do estado de emergência para
especular valores monetários.
No quadro de prevenção
da Covid-19, na província
central de Manica, o Serviço
Nacional de Salvação Pública
- SENSAP em parceria com
o Fundo de Investimento e
Património de Abastecimento
de Água – FIPAG procedem
a campanha de distribuição de
água potável em cinco bairros com problemas crónicos
de aquisição do líquido, uma
medida que visa disponibilizar o ingrediente chave para a
higiene com vista a prevenção
e combate ao Coronavírus.
Trata-se dos bairros Sete de
Setembro, Vila Nova, Josina
Machel, Sete de Abril e Témbwe na cidade de Chimoio, que
registam uma distribuição deficitária de água potável numa altura em que as autoridades Sanitárias recomendam o reforço
da higiene individual e colectiva para prevenir a propagação
da pneumonia viral dos cidadãos da província de Manica.
O porta-voz da SENSAP
em Manica, José Jone, disse
que a água é um líquido precioso e indispensável na higienização das mãos e utensílios
domésticos, daí que este sector
no âmbito da ajuda humanitária
como um dos objectivos, decidiu distribuir diariamente e gratuitamente o líquido aos populares para reforçar as medidas
de prevenção do Coronavírus.
“Esta actividade insere-se
naquilo que é a prevenção da
Covid-19, pois a SENSAP junto a FIPAG tem fornecido água
nos bairros que tem dificuldade
de receber o precioso líquido.
A SENSAP tem actividade primordial a prevenção e combate a incêndios, salvamento de
pessoas em casos de acidentes,
calamidades naturais e falando
da pandemia estamos inserido nesta actividade como uma

João Ferreira, presidente do Concelho M. Chimoio

calamidade que afecta a sociedade e é mais uma responsabilidade do serviço de salvação
pública em fazer parte dessa
actividade”, afirmou o porta-voz da SENSAP em Manica.
Outrossim, o Conselho
Autárquico da cidade de Chimoio coloca a disposição dos
munícipes fronte ao edifício
da edilidade, o primeiro dos
cinco túneis para desinfecção
na avenida 25 de Setembro, no
âmbito das acções que visam
combater à pandemia do Coronavírus, nesta parcela do país,
este que foi equipado com um
sensor que projecta gotículas
de água clorada quando recebe o calor do corpo humano.
Em conversa com a nossa reportagem, o presidente
do Conselho Autárquico de
Chimoio, João Ferreira afirmou que se trata da fase piloto da iniciativa pois dentro de
duas semanas serão montados
mais quatro túneis em pontos
focais da urbe com perspectivas de que o vírus não chegue
neste ponto da província de
Manica, não obstante, Ferreira disse que a prevenção da
nova pandemia requer envolvimento de todos munícipes.
“Nós criamos este túnel de
desinfecção que é para qualquer pessoa que passe por aqui
na Avenida 25 de Setembro
e ter a oportunidade de passar no túnel e se desinfectar,
e vamos aplicar mais três ou
quatro nas entradas e saídas
da cidade de Chimoio, do lado
de Nhauriri e também do lado
da coca-cola onde estamos a
fazer o “roadblock”, com as
máquinas de pulverizar e está
correr bem mas demoramos

muito tempo a fazer a pulverização dos nossos queridos munícipes, então vamos fazer os túneis
nesses sítios para que seja mais
rápido, as pessoas saem do autocarro em dois ou três minutos
já podem continuar com as sua
viagens”, realçou João Ferreira.
Nota-se que na província

central de Manica, a inobservância das medidas restritivas,
no âmbito da prevenção do novo
coronavírus, pois a nossa reportagem constatou que as viaturas
de transportes de passageiros e
moto-táxis continuam a lotação
acima do normal e circulam com
utentes que não portam máscaras.

Sofala

Reforçada capacidade
de prevenção e tratamento
da Covid-19
A Cornelder de Moçambique SA (CdM), no quadro
dos esforços em curso visando prevenir a propagação da
Covid-19 no país, procedeu
na manhã de segunda-feira,
20 de Abril, a entrega de 4
ventiladores e equipamento
hospitalar diverso ao Governo da Província de Sofala.
Na ocasião, a CdM assinou um memorando de entendimento com a Direcção
Provincial de Saúde, visando a
reabilitação do Centro de Epidemias da Beira e instalação
de um sistema de alimentação
de oxigénio e ar comprimido no Centro de Saúde 24 de
Julho, de modo a que ambas
unidades sanitárias possam
ser, eventualmente num cenário de eclosão da pandemia a nível da província de
Sofala, utilizadas para isolar
pacientes testados positivos
para o novo Coronavírus.
Estas acções enquadram-se na campanha “Juntos
Contra a Covid -19” pro-

movida pela CdM que, para
além da concessão de apoios
ao Hospital Central da Beira,
contempla a produção e distribuição de 30 mil máscaras
artesanais para distribuição a
vendedores de mercados, motoristas e cobradores de transporte colectivo de passageiros
e comunidades carenciadas.
Importa realçar que as referidas máscaras são produzidas por um total de 7 associações que se beneficiaram do
apoio concedido pela CdM em
máquinas de costura e tecidos.
A CdM está igualmente a
apoiar iniciativas da sociedade civil na Beira, financiando
a desinfecção dos principais
mercados e aglomerados populacionais, bem como instalação de tanques de abastecimento de água em mercados e
postos de controlo de camiões
na Cidade da Beira. Todas estas acções enquadram-se no
programa de Responsabilidade
Social Empresarial da CdM.
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Sem recursos e ocupação na Manhiça

Famílias recebem apoio alimentar
Elton da Graça
A falta de uma condição financeira sólida, associada ao depósito de alguns recursos para os momentos
de crise, tem estado na origem dos altos números de famílias que ainda enfrentam a problemática da fome no
mundo, no geral, e, em particular, em Moçambique.

S

e por um lado a
agricultura
tem
sido aposta para
a redução dos índices de fome e
o aumento da soberania alimentar, a seca e a estiagem
tem desafiado estas acções
colocando inúmeras famílias
em situação de vulnerabilidade alimentar. Muitas instituições vêm alertando, há
dias, sobre o risco de uma
iminência de fome na África
Austral devido as medidas
que os governos vêm implementando para a redução
da propagação da Covid-19.
Deprose Muchena, director para África Oriental e
Austral, referiu que a maioria das pessoas vive em precariedade o que significa
que não pode ficar uma semana muito menos um mês
em confinamento. A dependência do comércio informal faz com que qualquer
acção do Governo coloque
em risco esta camada social.
“Muitas famílias para
terem um prato de comida dependem da sua ida aos
campos e, se ficam um dia
sem se fazer à rua, é motivo
para alterar a dieta”, disse
um sociólogo que não quis
se identificar, acrescentando que subsistem situações
de famílias que ainda vivem
abaixo de um dólar diário
e com a situação da Covid-19 vai se agravar dado
que muitos cidadãos estão
a entrar para o desemprego.
No município da Manhiça
por exemplo, o autarca Luís

Munguambe já havia alertado
sobre o risco da fome que a
vila poderia enfrentar, aliado
ao facto de inúmeras culturas
estarem submersas às águas
devido a chuva que fustigou
a província de Maputo há
meses. “Para esta campanha
estava tudo aposto para os
agricultores quer familiares
e aqueles de grande escala.

Todavia, a chuva coarctou as
expectativas “disse o autarca, tendo acrescentando que
em virtude da situação da
chuva, o município poderia
enfrentar situações de falta
de comida, porque inúmeras famílias têm na agricultura a sua base de sustento.

no período de emergência em
que tudo está parado devido a pandemia da Covid-19,
que, segundo as autoridades
de saúde, conta com um total de 39 casos. Segundo o
autarca de Manhiça, Luís
Munguambe, os produtos
disponibilizados pela comu-

Ora, na última semana,
a comunidade muçulmana,
movida pelo seu espírito de
ajuda humanitária, mobilizou
toneladas de alimentos para
disponibilizar a um total de
540 famílias, que vivem em
situação de vulnerabilidade
de modo a aliviar o sofrimento que as mesmas enfrentam

nidade muçulmana vem a calhar com o momento em que
muitas famílias enfrentam
dificuldades de aquisição de
alimentos por não disporem
de reservas para o efeito.
Luís Munguambe recordou
que inúmeras famílias vivem
de alguma actividade diária
para aquisição de alimentos

e, estando em casa sem produzir, não haverá nenhum
recurso para adquirir os stocks de alimentos que há cada
dia vão aumentando, daí que
se visou mais por pessoas
extremamente vulneráveis.
“Se notarmos o semblante das pessoas é de alguma satisfação, porque mais
vale ter pouco do que nada.
Precisamos de mais apoios
para, no contexto da Covid-19, estabilizarmos mais
munícipes”, disse o autarca,
acrescentando que o Município também tem feito a sua
parte, todas as sextas-feiras
disponibiliza alimentos aos
centros de apoios. A fonte
reconhece que o município
da Manhiça enfrentou, nos
últimos anos, problemas relacionados com a seca e chuva que se abateu sobre na
província, culminando com
a perda de inúmeras culturas.
O forte desta zona é a agricultura. Contudo, um total de
30000 (trinta mil) famílias
pode estar em dificuldades de
aquisição de alimentos devido a situação de emergência.
Entretanto, o representante da Comunidade Muçulmana, Hassan Osman explicou que a sua instituição
sempre esteve envolvida em
acções de caridade tendo já
respondido há inúmeras situações que o país enfrenta. O suporte em alimentos,
segundo Osman, vai aliviar
o sofrimento a que muitas
famílias estão sujeitas, actualmente, devido a pandemia da Covid-19, que tem
colocado inúmeros cidadãos
em situação de desemprego.
“Há famílias que vivem
sem saber o que comer,
porque está tudo parado
e o pouco que nos demos
não é muito. Mas dá algum
sentido”, referiu Osman.
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Presidentes dos clubes do Moçambola querem
regulamento que estipula tecto salarial dos jogadores

Alfredo Júnior/Lance
Presidentes dos Clubes do Moçambola querem que se
adopte um regulamento que fixe salários mínimos e máximos a pagar aos jogadores de futebol. A posição foi apresentada pelo Presidente da Associação Black Bulls, Juneid
Lalgy, que acusou a Rafique Sidat, Presidente da Liga Desportiva de Maputo, de ter inflacionado o mercado do futebol.

A

pós
concluir-se o debate
sobre os valores a pagar
aos jogadores
e treinadores durante o perí-

odo em que durar a pandemia
da Covid-19, Juneid Lalgy
apresentou a preocupação dos
clubes em relação ao valores a
pagar aos jogadores, que neste
momento estão inflacionados

e não correspondem a realidade do futebol moçambicano.
“O meu brother Rafique
Sidat incendiou o mercado
em relação aos salários”, disse a começar Juneid Lalgy,
que mais adiante afirmou que
a Liga Desportiva de Maputo posteriormente abandonou a prática depois de
ter inflacionado os salários.
“Mesmo os clubes que têm
orçamentos das empresas públicas também tem essas dificuldades (de pagar salários

altos) e uma proposta que gostaríamos de deixar ficar é que
se criassem balizas com valores mínimos e máximos de salários, isto temos este mercado
super inflacionado e por vezes
quem pode pagar são alguns
clubes, visto que nem todos
podem acompanhar. Sei que é
uma questão muito sensível e
vão dizer que depende da capacidade de cada clube de poder negociar, mas se nós queremos o bem do nosso futebol
de acordo com aquilo que é a

nossa realidade (ninguém ganha dinheiro no futebol) já que
não é uma actividade profissional mas sim social, daí que
temos regulamentar criando
balizas com mínimos e máximos”, disse Juneid Lalgy.
Outra preocupação prende-se com o número de meses
a pagar aos jogadores. Lalgy
deu conta que há uma disparidade, sendo que alguns
clubes pagam salários ao
longo de 10 meses e outros
11 meses, mais um de férias.
“Há aqui uma confusão,
não sabemos se são os contratos anuais ou por época desportiva e para evitar está confusão
de interpretação de acordo com
a conveniência de cada um a
nossa proposta indica que os
salários fossem pagos de acordo
com a época desportiva que é e
de dez meses e mais um que seria o mês de férias, peque clubes
funcionam por dez meses e os
restantes dois meses estão inactivos, o mesmo se diz em relação ao atleta que trabalha durante dez meses”, disse Lalgy.
Estas preocupações foram
registadas pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF)
e pela Liga Moçambicana
de Futebol (LMF) que prometeram na ocasião analisar
como regulamentar a questão do pagamento dos salários ao jogadores e treinadores de futebol. (LANCEMZ)

Em 2019

Portugal foi o 13.º país com mais
futebolistas a jogar no estrangeiro
Portugal foi o 13.º país com mais futebolistas a jogar no estrangeiro em 2019, com 362 atletas, de acordo com dados divulgados pelo Observatório do Futebol
do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES).

D

e acordo com
este
estudo,
houve, em 2019,
362 jogadores
lusos a jogar
em campeonatos estrangeiros,
bem longe do número do Brasil, que lidera esta tabela e que
teve no último ano 1600 futebolistas a actuar fora do país.
A França foi o segundo país com mais expatria-

dos em 2019, com a Argentina a ser terceira, com 972.
Entre os países africanos
de língua oficial portuguesa,
Cabo Verde foi o que mais futebolistas exportou, com 27,
seguido de Guiné-Bissau (16),
Moçambique (11), Angola (7)
e São Tomé e Príncipe (1).
No seu comunicado, o Observatório do Futebol apresenta
o Atlas do Futebol, actualiza-

do em Fevereiro de 2020, revelando que, nesse momento,
já após o fecho do mercado
de transferências de inverno, Portugal tinha 292 jogadores a jogar no estrangeiro.
Destes, 25 jogam em Inglaterra, o principal destino
dos portugueses, seguido de
Espanha (29) e Grécia (25).
O Brasil tinha em Fevereiro 1.262 jogadores a jogar no
estrangeiro, com Portugal a ser
o principal destino, com 260
atletas ‘canarinhos’, bem longe
dos 69 que actuam em Itália.

18 |

| Economia|

zambeze

Quinta-feira, 23 de Abril de 2020

Grupo Mondego passa
controlar CETA e RIBEMOZ
com o selo ISO 9001:2008,
tendo nos últimos anos investindo nos seus processos produtivos e organizativos, através
da sistematização de processos

de trabalho, com a introdução
de sistema SAP e com a sua
descentralização operacional.
Segundo afiançaram ainda os gestores do Grupo, esta

agregação de competências
oferecerá ao mercado capacidade de resposta aos desafios
de infra-estruturação do país.

Para salvar as PME’s da Covid-19

O grupo empresarial moçambicano C. Mondego, SA, acaba de adquirir 67% das acções do grupo nacional NEF-Investimentos e Gestão de Participações Sociais, SA, do qual fazem
parte a construtora de obras públicas CETA e a produtora de
betão e inertes RIBEMOZ. A gestão de topo dos dois grupos
passa a ser liderada por Manuel Pereira e Nelson Muianga.

S

obre esta junção de
forças empresariais,
Manuel Pereira afirma que “Moçambique precisa de ter
um grupo nacional forte e capacitado na indústria de construção civil e obras públicas que
responda às necessidades presentes e futuras do País. Serão
precisas entidades nacionais
fortes e habilitadas para participar nos grandes desafios do desenvolvimento do País”. Ainda
sobre a entrada no Grupo NEF,
Pereira refere que a mesma é
consequência da “estratégia do
Grupo C. Mondego em se expandir, diversificar o portfólio
de negócio, internacionalizar-se e posicionar-se ao lado dos
mais altos desígnios nacionais”.
A respeito da aquisição,
Pereira afirma que esta vai “potenciar as operações de dois
grandes grupos, assim como vai
conferir maior robustez às empresas, possibilitando assegurar
a continuidade das suas operações e a manutenção da valiosa
experiência e força de trabalho
existente e com larga experiência de mais de 40 anos”.
Por sua vez, Nelson Muianga diz que “o futuro constrói-se
hoje. Esta é a hora de todos,
e cada um de nós, saber estar
à altura dos seus desafios. Os
empresários devem se preparar
para poderem ser capazes de
responder às oportunidades e às
dificuldades que surgem. Não

podemos estar à espera que o
futuro seja feito pelos outros. O
mercado traz as oportunidades e
as empresas nacionais devem se
agregar, coexistir, ganhar músculo e força para estar à altura”.
Os dois gestores de topo
sustentam que “com a crescente
necessidade de desenvolvimento das infra-estruturas económicas e sociais, a nível nacional e internacional, aliada aos
grandes projectos de Oil & Gas,
torna-se essencial a existência de um veículo empresarial
nacional no sector de construção civil e obras públicas para
participar nestes projectos”.
O Grupo C. Mondego, SA,
fundado em 1998, é uma empresa de construção civil que
opera em todo o território nacional e internacional, dedicando-se à execução de trabalhos
de obras públicas, construção
civil e projectos imobiliários.
O Grupo NEF, criado em
2016 é, por sua vez, uma «holding», gestora de participações
sociais do cluster de construção
que integra a CETA e a Ribemoz.
A CETA foi criada em 1980
com a missão de construir o
novo Moçambique independente, tornando-se na maior empresa de engenharia e construção
no período pós independência.
Em Maio de 2014, tornou-se
uma das primeiras empresas
nacionais da área de construção
a ser certificada em Qualidade,
por entidades internacionais,

Empresário sugere
implementação das modalidades
de pagamento do IVA

O

empresário
José Chicurane não tem
dúvidas
de
que a pandemia da Covid-19 está a
asfixiar cada vez mais as
empresas que dependem
da receita do dia-a-dia para
honrar aos diversos encargos. Por via disso, propõe
a reestruturação do imposto do valor acrescentado
(IVA) e a implementação de
várias modalidades de seu
pagamento como forma de
garantir que haja cumprimentos de operações e outros encargos que se impõem
a actividade comercial.
José Chicurane admite
que o comércio, nos dias que
correm, acumulam inúmeros
prejuízos devido ao surto da
Covid-19, que já conta com
39 casos confirmados no país
e 126 .681(cento e vinte seis
mil e seiscentos e oitenta e
um) óbitos ao nível mundial,
até ao fecho desta edição.
Este cenário, ainda de acordo com o empresário, poderá
comprometer ao pagamento
do IVA deste mês, bem como
os salários da massa laboral.
“Não sei se o Governo moçambicano terá pensando em
como vai ser o pagamento do
IVA para este mês, a considerar os prejuízos que vimos
a acumular” elabora Chicurane, pressagiando que será
um sacrifício a canalização

aos cofres do Estado do imposto do valor acrescentando, pois há dificuldades na
produção de receita devido
a pandemia da Covid-19.
O empresário moçambicano vive arrastando-se
com inúmeros encargos e
esses encargos são cumpridos em função das vendas
de bens e serviços diários.
“Pode ser absurdo, não sei
como vai ser isso”, disse.
Segundo Chicurane, “o
dia-a-dia do empresário moçambicano é caracterizado
por inúmeros impostos e
taxas a pagar desde o IVA,
INSS, IRPC, entre outros.
Esses impostos são colectados quando há trabalho. As
empresas não são estáveis,
daí a necessidade da reestruturação do modelo do pagamento do IVA, pois não há
capacidade de receitas fixas
para honrar com o Estado”.
Um outro factor tem a
ver com o endividamento
que as empresas se debatem
com os bancos comerciais e
a não haver um adiamento
das letras por um período a
ser negociado pelas partes
credor e devedor, poderá assistir-se a um cenário de falência das pequenas e medias
empresas, dado que as mesmas não dispõem de outras
fontes de receitas para cumprir com os compromissos
bancários. É preciso mecanismo de fraccionar as letras

com os devedores dado que a
nossa economia é deficitária.
“Vivemos do dia-a-dia e
para colectar a receita deve
ser do mesmo mês no qual
se trabalha e, sendo assim,
não há como suportar vários
encargos nestas condições”,
disse Chicurane, acrescentando que “o empresário não
propõe a eliminação do IVA
uma vez que o Governo precisa desse mesmo valor para
aplicar noutras áreas sociais.
Os empresários pretendem
neste momento uma modalidade de pagamento a ser
proposto por eles, isto é, o
empresário vai declarar a receita produzida neste mesmo
mês e, por sua vez, propõe
qual é a percentagem que ele
tem a capacidade para pagar,
ficando com uma dívida sem
juros moratórios. Essa modalidade de pagamento poderá, de certa forma, deixar
o empresário arrancar com
algum residual, quando as
condições estiverem bem.
Isso é uma calamidade e não
simples desleixo”, referiu.
Questionado sobre o seguro face a pandemia, José
Chicurane afirmou que o sistema de seguro em Moçambique ainda não atingiu uma
robustez que possa fazer face
a essas questões. A fonte afirma que vários empresários
questionam sobre a capacidade financeira das seguradoras em caso das pandemias.
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Gás a arrancar até 2024 mantém
perspectiva de forte crescimento económico

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) considerou que os projectos de exploração de gás em Moçambique a arrancar até 2024
ainda chegam para promover um forte crescimento económico, apesar de adiado o investimento Mamba da Área 4.

“N

ão tem o s
dúvid a s ,
M o çambique tem uma enorme
quantidade de gás e, falando
da Área 1, só as duas unidades
de processamento de LNG (gás
natural liquefeito, sigla inglesa) valem oito mil milhões de
dólares [7,3 mil milhões de
euros]”, refere Simone Santi,
presidente do pelouro dos Recursos Minerais, Hidrocarbonetos e Energia da CTA, à Lusa.
Associado só àquele investimento há “um plano de conte-

údo local negociado e acordado
no valor de 2,4 mil milhões de
dólares para criar valor com
empresas
moçambicanas”,
acrescenta - e um dos eixos fundamentais do desenvolvimento
passa por “manter transparência e oportunidades para empresas residentes no país e empresas moçambicanas”, realça.
“É importante continuar
a criar confiança, condições
e oportunidades para o sector
privado moçambicano prestar
serviços não só na construção, mas também no projecto
‘offshore’, nas áreas de manutenção, ‘catering’, apoio a na-

vegação e logística”, descreve.
Santi está confiante:que
“não haverá atrasos na execução do projecto da Total,
na Área 1 da bacia do Rovuma e a entrega da primeira
carga de LNG para 2024 não
será comprometida” - alinhando com aquilo que a própria
petrolífera francesa tem dito.
Um sinal importante, refere,
é que o consórcio CCS JV (que
junta Saipem, Mc Dermott e
Chiyoda) responsável pela engenharia, aprovisionamento e
construção “continua a trabalhar.
A engenharia do projecto está a
respeitar o ‘timing’”, sublinha.
Além da Área 1, a plataforma
flutuante Coral Sul da Área 4 (liderada pela Exxon Mobil e ENI)
vai começar a produzir daqui a
dois anos: “mantém-se a perspectiva do ‘first gas’ em 2022”.

Apesar de ser o menor dos
três projectos de gás da bacia do Rovuma, é quanto basta para “trazer um benefício
em ‘royalties’ para o Governo que vai crescer ao longo
dos anos até ultrapassar 1.000
milhões de dólares por ano”.
A confederação patronal
continua a acreditar na contratação de 15 mil trabalhadores
em todo o país graças ao impulso do LNG, além de benefícios para estudantes, universidades e institutos técnicos.
“O CTA e o sector privado
continuarão a dialogar de maneira transparente como parceiros das empresas operacionais
para que o ambiente de negócios
seja o mais viável possível e seja
um factor positivo na avaliação
de investimentos”, acrescenta.
Do lado do Governo, a CTA
pede “flexibilidade” ligada a
necessidades pontuais do sector, como sejam a rotatividade
da mão-de-obra, a necessidade
de ter técnicos altamente especializados e formadores, bem
como soluções para questões
de logística e fiscalização para
evitar especulação de preços”.
Mesmo sem uma data prevista para a decisão final de
investimento, não se pode “excluir completamente o projecto
da Área 4 Mamba”, mas é preciso “ter em conta que a indústria de gás e petróleo depende
muito da flutuação de preços no
mercado internacional e da necessidade de ser competitiva”.

Todas estas equações foram
viradas do avesso com a queda
da demanda mundial provocada pela pandemia de covid-19.
“Nesta fase, é também importante considerar o sector
da energia, hidrocarbonetos
e minas como um sector essencial para a economia moçambicana, assim como outros
sectores que vão atrair capital
e moeda estrangeira de modo a
estabilizar o metical”, sublinha.
Por outro lado, este será
o sector que dará um impulso
para outros como as energias
renováveis, agricultura (fertilizantes) e turismo, nomeadamente através de viagens
de negócios e conferências.
“Moçambique continua a
ser um dos países mais ‘sexy’
no sector de hidrocarbonetos e a
próxima ronda [de licenciamento para prospecção] vai demonstrar um alto interesse por parte
de novos operadores”, conclui.
A petrolífera norte-americana ExxonMobil anunciou
oficialmente no início do mês o
adiamento, sem prazo, da decisão final de investimento para o
seu megaprojecto de gás natural
nas jazidas Mamba da Área 4
no Norte de Moçambique, onde
a portuguesa Galp é parceira.
Está previsto que o megaprojecto produza 15 milhões
de toneladas por ano (mtpa)
de LNG, um valor superior
aos 12,88 mtpa que a Área
1, liderada pela Total, prevê fornecer a partir de 2024.

Standard Bank

Adiamento da ExxonMobil em Moçambique
dificulta acesso a financiamento

O

gabinete
de
estudos
económicos
do
Standard Bank
considera que
o adiamento da Decisão Final
de Investimento da ExxonMobil no projecto da bacia
do Rovuma, em Moçambique, vai dificultar o acesso a
financiamento externo do país.
“O adiamento da Decisão
Final de Investimento no projecto de Gás Natural Liquefeito na bacia do Rovuma é
outro revés para Moçambique,
já que prejudica a balança de

pagamentos, o crescimento
do Produto Interno Bruto e a
perspectiva de cumprimento
do orçamento”, escrevem os
analistas na mais recente nota
sobre as economias africanas.
No documento, enviado
aos investidores e a que a Lusa
teve acesso, os economistas
do gabinete de estudos deste
banco sul-africano dizem que
o adiamento “reduz materialmente o montante de entrada
de capitais e o investimento
directo estrangeiro que Moçambique deverá receber, e
também prejudica a capaci-

dade de acesso aos mercados internacionais por parte
do sector público do país”.
De acordo com o Standard Bank, a questão da
sustentabilidade da dívida
ficará mais clara quando o
Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgar a análise sobre a sustentabilidade
da dívida de Moçambique,
“nas próximas semanas,
definindo o montante de
apoio financeiro que pode
ser disponibilizado ao país”.
O projecto do Rovuma, liderado pela petrolífera norte-

-americana ExxonMobil, é o
maior dos três grandes projectos de gás natural liquefeito em desenvolvimento em
Moçambique, e era previsível que as operações começassem em 2025, mas parece
agora cada vez mais provável que haja um adiamento.
Já este mês, a petrolífera anunciou oficialmente o
adiamento da Decisão Final
de Investimento, citando as
difíceis condições de operação decorrentes do abrandamento da economia a nível
mundial e a redução do preço

das matérias-primas devido à
descida da procura, no seguimento das medidas decretadas para conter a propagação
da pandemia da covid-19.
Segundo
o
Standard
Bank, a previsão de crescimento de 2,2% apontada
pelo FMI, em linha com a
estimativa do Governo, é optimista: “Vemos riscos acrescidos devido aos desafios de
segurança e à materialização
do cenário de menos investimento, especialmente considerando o adiamento do projecto da bacia do Rovuma”.
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Morreu o humorista
com espírito de cantor

Morreu Nelson Coutinho de Sousa ou simplesmente o
ChaguaticaDzero. Figura influente no mundo humorista e
não só, partiu para o além aquele que poderá ser o melhor
cultor do riso no país. Igual a outros tantos. Apenas com
uma diferença. A diferença da arte de saber contar piadas.
O texto que se segue foi retirado com toda a vénia do jornal Verdade, tinha ele na altura 50 anos de idade. Em 2011.

A

os 50 anos já é o
maior humorista
moçambicano e
na infância tudo
o que queria era
ser músico. Nelson Coutinho
de Sousa é natural de Chimoio e chegou a Maputo para
gravar um disco, mas cinco
minutos a contar piadas numa
festa radiofónica abriram-lhe
as portas da Rádio Moçambique. Ainda é do tempo em que
se podia chamar o PR de Mariazinha. Hoje, nem pensar…
ChaguaticaDzero continua
a ser uma das mentes mais criativas do humor nacional. Aos
50 anos de idade, o seu virtuosismo está longe de se esgotar
apenas na arte de contar piadas
e fazer sátira. A música é a sua
outra paixão e acompanha-o
desde miúdo mas o humor é o
dom que se lhe cola à pele quando o seu nome vem a terreiro.
Nelson Coutinho de Sousa,

ou simplesmente Chaguatica, é
mais do que um simples humorista. Despertou para o mundo
das artes ainda cedo, quando
frequentava uma escola primária na cidade de Chimoio. Mas
foi aos 10 anos de idade que começou a dar os primeiros passos no universo da música no
agrupamento Oliveira Muge.
“Era um grupo constituído por pessoas adultas e era
uma das melhores bandas de
música que existia na época”,
comenta. Iniciou- se a tocar
bateria e, mais tarde, passou
a dedilhar guitarra. A paixão
pela música ainda se mantém,
embora não de forma intensa.
Ainda na infância, fez parte
de pequenos grupos teatrais que
se apresentavam em datas importantes como as de festas de
Natal e do fim do ano. “Sempre
fazia papéis cómicos nas peças
teatrais. Numa das nossas apresentações, um professor pres-

tou atenção à minha actuação
e viu que tinha talento”, conta.
Não deve a sua fama ao escrutínio público e tão-pouco a
um mero golpe de sorte, mas
graças a uma rara qualidade
inata em contar piadas e satirizar a realidade tornou-se
o melhor humorista nacional
de todos os tempos. Diga-se,
Chaguatica é um de poucos
artistas capazes de galvanizar a atenção do público sem
ter de mostrar o seu rosto.
“Há humoristas cujas piadas só têm graça quando os
vemos. Eu, particularmente,
nunca precisei de dar a cara
para que as pessoas se riam das
minhas piadas”, orgulha- se.
Mas fazer humor nunca
foi a sua prioridade, até porque o sonho de menino sempre foi tornar-se um grande
músico. “Cresci num ambiente
no qual os meus pais incentivavam- nos a estudar. Eu estava inclinado para a música
e dediquei-me muito a ela”.
A sua entrada no mundo de
humor não foi algo pensado.
Tudo inicia quando o mercado de música começou a registar momentos difíceis em

termos de espectáculos. Com
mais de 25 anos de trabalho e
uma legião de admiradores, o
músico viu-se na desconfortável situação de reinventar a
sua carreira porque “a música já não estava a dar”, visto
que, por um lado, não havia
instrumentos musicais e, por
outro, as casas de pasto começaram a apostar nos DJ’s.
Nelson de Sousa deixou
de fazer música e passou a
trabalhar numa Organização
Não Governamental. Aliás,
quando podia, fazia algumas
actuações mas não passava
de hobby. Com o músico Célio Figueiredo, o artista lançou o trabalho discográfico
denominado “Haja Amor”.
Mas foi na altura em que
veio à cidade de Maputo para
gravar o disco que viu as portas do universo das piadas
abrirem-se. Chaguatica aproveitou-se duma pausa para,
em cinco minutos, numa festa
da Rádio Moçambique (RM),
onde haviam sido convidados
para apresentar as suas músicas, contar algumas anedotas.
E o resultado: caiu na graça
do público presente. “O humor

fez sempre parte de mim, mas
nunca o levei a sério”, afirma.
Momentos depois, o artista
recebeu um convite do antigo presidente do Conselho de
Administração da RM, Manuel
Veterano, para fazer um programa radiofónico de humor. Chaguatica não se fez de rogado e
aceitou logo o repto, perto de
celebrar o seu 30º aniversário.
“Nunca pensei que faria do
humor a minha profissão. Sempre achei que seria da música
que viveria, embora tenha crescido numa época em que havia
muito preconceito à volta da
figura de músico. Na altura, ser
músico era sinónimo de marginal ou de indivíduo ‘sorumático’ e de vida desregrada. Hoje,
a concepção é outra”, comenta.
Porém, antes de levar ao
ar o seu próprio projecto, o
humorista dava o ar da sua
graça num espaço de pouco mais de cinco minutos no
programa de Luísa Menezes
denominado “30 Por Uma Linha”. Mais tarde, viria a assinar
um contrato de exclusividade, que perdura há mais de 12
anos, com a emissora pública.
“Hoje o humor é bastante
filtrado”
Quando começou a dar os
primeiros passos como humorista, Chaguatica não acreditava
no sucesso do seu trabalho, que
foi ganhando alento à medida
que o tempo ia passando. Com
um assaz e peculiar sentido de
humor mesclado de grandeza
criativa, fez – e continua a fazê-lo – o país inteiro soltar gargalhadas com a realidade da sociedade moçambicana que ele,
como ninguém, sabe ficcionar.
Os pequenos insólitos do
quotidiano dos moçambicanos e
as questões ou figuras ligadas à
política nacional eram os temas
que dominavam o programa. Se
no passado podia fazer sátira de
assuntos políticos e sociais do
país sem ter de se preocupar,
actualmente a situação é “um
bocado difícil pois nem tudo
o que fazemos chega ao público”, acrescenta: “Hoje, o tipo
de humor é bastante filtrado”.
Mas o que preocupa o humorista não é apenas o controlo do tipo de anedotas que se
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devem fazer, mas a falta de senso
de humor dos governantes. “Os
políticos de hoje não têm senso de
humor e sentem-se ofendidos com
qualquer tipo de piada. Antigamente, isto é, no governo de Chissano
podia-se fazer graça com qualquer
dirigente e ninguém se ofendia. Já
apelidei o presidente Chissano de
Mariazinha por várias vezes, hoje
nem sequer se deve pensar em fazer uma coisa idêntica”, lamenta.
Agora, a situação resume-se apenas em fazer sátiras de pequenos assuntos sociais. “É preciso rirmos de nós mesmos. Rir
é uma terapia, é saudável”, diz.
Riso Não Paga Imposto
O “Riso Não Paga Imposto”
é o primeiro programa radiofónico dedicado ao humor. Desenhado por Luísa Menezes, o
programa tem um perfil que vai
mudando de acordo com as situações ou a realidade. “Nem sempre
aquilo que chega ao público é tudo
aquilo que queremos”, lamenta.
Chaguatica convidou diversos
jovens emergentes no mundo de
humor, como, por exemplo, Ring
Ring, Búfalo, Watsongo e Mito
Munguambe, para fazerem parte do programa e ajudou grande
parte deles a chegar à ribalta. “No
início, o programa era feito por
um locutor e, mais tarde, nós passamos a fazê-lo. Com o tempo, a

rádio dispensou outros e ficámos
apenas eu e o Ring Ring”, conta.
Conduzido por ChaguaticaDzero, o “Riso Não Paga Imposto” começou por ter cinco minutos diários de duração, passou
por trinta por semana e, depressa, chegou a uma hora semanal.
Tempos depois, voltou aos trinta
minutos semanais e, presentemente, dispõe de apenas 15 minutos.
Os temas do programa são de-

zambeze

finidos durante a semana, ou seja,
os humoristas procuram os assuntos e fazem uma concentração para
de - finir o conteúdo. Nas terças-feiras, é gravado, de seguida passa
pelo director do programa que edita
o teor, e só depois disso vai ao ar
todos os domingos de manhã. “A
audiência caiu porque o programa
esteve durante um ano fora do ar e
também a hora e o dia de semana
de emissão não é ideal, pois sabe-se que aos domingos grande parte
das pessoas está na igreja”, afirma.
Ao longo da sua carreira como
humorista, Chaguatica diz já ter
passado por momentos nada agradáveis por causa das graças que
fez. “Muitos ouvintes ligavam para
a Rádio para repudiar algumas anedotas ou sátira que fazíamos de certas pessoas. Já fui punido com 10
dias sem salário”. Mas o mais desagradável é o facto de “muita gente
não levar a sério o Nelson de Sousa por causa de ChaguaticaDzero”
– expressão nhungué que literalmente significa “juízo quebrado”.
Nascido a 21 de Janeiro de
1961 em Ribáuè, província de
Nampula, Chaguatica cresceu entre Sofala e Manica. Olha para
o futuro da arte de fazer rir com
optimismo, pois, segundo ele,
“existem jovens humoristas com
muito talento e força de vontade”.
O humorista colecciona duas
distinções – Melhor Humorista de
Ano 2002 e 2003 –, sete álbuns

lançados e pretende editar uma colectânea com
as suas melhores piadas e sátiras. “Durante
cinco anos não lancei
nenhum álbum e tenho
muito material. Estou a
estudar uma forma de
fazer um CD”, revela.
Pai de três filhos, um
dos quais puxou o lado de
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músico do seu progenitor,
diz que, apesar de ser difícil, é “possível viver”
fazendo humor. Mas não
é só de humor que Chaguatica vive, nos tempos
livres o também músico
toca em casas de pasto.
Texto retirado do
(Verdade)

Max Macave (Lacraia)

ESPERANÇAS
Lacrimejam os meus filtrados olhos,
Ensoberbecidos de tanta fome
De desejos traçados e não concretizados,
De sorrisos e festejos anulados.
São tantas, raras e amargas as razões,
de tantas esperanças enaltecidas,
De várias derrotas não convincentes.
Nas dores do meu passado
ainda floresce um sentimento amargo,
que me embatuca paulatinamente,
Retirando-me do meu mundo consciente.
Já não é de admirar o pesar da consciência.
Das lágrimas ferventes e persistentes
Mas é de acarinhar o presente descontente,
na esperança de atravessá-lo brevemente!

ISCTAC produz álcool gel
com padrões internacionais

O

Instituto de Ciência e Tecnologia
Alberto
Chipande, ISCTAC, convocou
a imprensa, domingo último,
para anunciar que uma equipa desta instituição de ensino
superior, com sede na Beira,
composta por especialistas em
saúde pública e Química geral, está a produzir álcool-gel
no seu laboratório multi-uso,
com níveis exigidos pela Organização Mundial da Saúde.
Com esta iniciativa o ISCTAC pretende ajudar a colmatar a escassez deste produto
no mercado nacional, que está
sendo muito procurado para a
prevenção da COVID-19. Os
primeiros litros serão entregues as comunidades da cidade da Beira e do distrito do
Búzi, uma acção que contará

com a supervisão do governo.
“O álcool gel que estamos a produzir deverá beneficiar em primeiro plano as
comunidades e as unidades
de saúde mais carenciadas,
da cidade da Beira e do distrito do Búzi, numa acção que
será coordenada pelo governo
através do sector de saúde.
Escolhemos Beira e Búzi
porque foram as zonas que
mais sofreram, há cerca de um
ano, com os efeitos combinados de ventos fortes e chuvas,
relacionados com o ciclone
Idai. Muitas das comunidades que residem nestas áreas
continuam muito carenciadas”. – explicou Júlio Taimira, vice-reitor do ISCTAC.
O ISCTAC indicou que
numa primeira fase, serão produzidas duas mil unidades de
50 mililitros cada em 30 dias,

que não serão comercializados.
“O nosso objectivo neste
momento é ajudar as pessoas a
se prevenirem desta doença que

infelizmente ainda não há medicamentos para trata-la. O nosso
foco não é comercial. É assumir
aquilo que é a nossa responsa-

bilidade social e dar apoio neste
momento difícil. Queremos dar
“mão” àqueles que precisam
efectivamente de apoio”- referiu.
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NAS MORDOMIAS
Entendimento dos ilustres deputados
1. Quando a lei foi decidida, não havia a pandemia
2. Vão ver os salários dos governantes e magistrados
3. Há deputados que vieram da machamba e vivem
nas dependências

Revisão ao salário mínimo?
Vocês são insensíveis ao Covid/19...
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20 milhões
de infectados
Consultores

Previsões do Governo

Quando me disseram
que 2020 seria um ano
com muitos feriados
eu não imaginava
que seriam todos
juntos...
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Falsos agentes da PRM detidos em Chimoio
Kelly Mwenda
Três cidadãos nacionais de idades compreendidas entre 19 e 20 anos estão a contas com a Polícia da República
de Moçambique no comando provincial de Manica, indiciados de se fazerem passar por membros da PRM e perpetrar
assaltos a residências na calada da noite com recurso a uma
arma de fogo de marca Makarov e com origem KWC pertencente a uma empresa de segurança na cidade de Chimoio.

A

detenção
da
quadrilha ocorreu, este domingo, graças
a denúncia popular. Para além da pistola, a
polícia apreendeu igualmente
electrodomésticos que se encontravam na sua posse, compostos por uma geleira, dois
televisores, um ar condicionado, cinco colunas de som e
três ventiladores supostamente subtraídos em residências
dos bairros cinco, Nhamadjessa e centro hípico nas cercanias da cidade de Chimoio.
De acordo com a polícia
em Manica, o cabecilha do
grupo que se encontra detido
nas celas da quarta esquadra
na cidade de Chimoio, chama-se Mateus Jone António de
20 anos de idade, foi trabalhador da empresa de segurança
MBV, onde trabalhava com
arma que continha doze munições, mas usava a pistola
nas madrugadas para assaltar
e semear medo no seio da população fardado de algumas
peças do uniforme da Polícia
da República de Moçambique.
Os detidos confessam todas
as acusações que lhes pesam,
pois admitem terem subtraído bens alheios várias vezes
no período entre duas horas e
as quatro da madrugada. Mateus Jone António disse que o
grupo usou apenas uma vez a
arma, mas que apenas era para
amedrontar os assaltados para
melhor lograr os seus intentos.
“Eu estou aqui por conta do
roubo, essas coisas que estão
aqui fomos nós três que roubamos, eu, Machio mais Chone, que fugiu para machamba.
Eu só trabalho na segurança

MBV, desde Janeiro deste ano,
por isso consegui essa arma
para ameaçar e conseguir tudo
que queríamos, mas nós só
roubamos com essa arma só
uma vez. Quando localizávamos uma casa abandonada nós
entravamos, só que eu ficava
fora com essa arma para controlar, mas ameaçar só, não
atirar, nunca cheguei a disparar”, confessou Mateus Jone.
Outro detido chamado
Naison, de 19 anos de idade,
também confessa ter perpetrado assaltos a residências do
bairro Nhamadjessa vestido de
algumas peças de uniforme da
PRM, mas justifica ter cometido os actos porque está possuído por espíritos malignos, “nós
roubamos televisores, geleira,
colunas e tudo que está aqui.
Um belo dia eu estava em casa,
e esse meu amigo Mateus saiu
do job e veio me levar tipo vamos passear e fomos em casa
de uma dona e disse porá! Quero dinheiro, logo empurramos a
porta, entramos aí dentro sorte
não tinha pessoa e tirou pistola
numa de que era para assustar
pessoa, então tiramos isso que
está aqui, só que quando foi
vender essa coluna, o comprador girou com essa coluna
no bairro sem saber que a coluna saiu de perto é quando
fui pego pela polícia”, admite.
A população do Bairro
Nhamadjessa clama por patrulha policial naquele ponto da
cidade de Chimoio, pois, nos
últimos tempos, o índice de assaltos com recurso a instrumentos contundentes tem aumentado, um dos residentes daquele
bairro chamado Tomás Manuel
afirma a nossa reportagem que
foi vítima desta quadrilha, esta

que subtraiu cinco mil meticais, dois computadores e cinco celulares em sua residência.
“Eles chegaram na minha
casa, arrombaram a porta. Um
deles, tinha um boné da polícia
daqueles que são dados mancebos e perguntei o que estava
a se passar, eles responderam
somos polícias, minha esposa
perguntou, polícia uma hora
de madrugada? Responderam,
vão perguntar isso na esquadra só, estamos a trabalhar,
por enquanto um estava a fazer
isso, outro estava a vigiar nas
casas, a tirar coisas nas casas,
então este que trazia arma de
fogo apontou para mim, mas
eu tinha por perto uma canivete consegui-lhe bater e fugi
para fora deixei eles aí dentro,
na verdade, no nosso bairro
estamos mal mesmo, pedimos
ajuda”, clamou Tomás Manuel.
O porta-voz do comando
provincial da PRM em Manica,
Mateus Avelino Mindú, disse
que correm processos-crime
que visam a responsabilização
dos detidos por assaltos a mão
armada. “Estão detidos esses
três cidadãos indiciados no
crime de roubo com recurso
a arma de fogo e da operação
policial feita, foi possível recuperar a respectiva arma, não
só, como também foi possível
apreender vários bens por eles

subtraídos em várias residências, e nesse momento já foi lavrada a respectiva peça de expediente e já foi encaminhada
a instâncias competentes para
posterior seguimentos legais,
não só como também aguardamos os legítimos proprietários dos bens para que se faça
a respectiva entrega”, afirmou.
A PRM diz estar a trabalhar afincadamente de modo a
acabar com a onda de criminalidade na província central
de Manica, mantendo assim a
ordem e tranquilidade públicas.
O porta-voz da unidade policial de Manica, Mateus Avelino Mindú revelou ser preocupante o facto de uns cidadãos
gozarem a liberdade fruto do
perdão presidencial para descongestionar os estabelecimentos penitenciários para redução
de riscos de propagação da Covid-19, outros optam em continuar perpetrar actos criminais.
Ainda na subunidade da
quarta esquadra da PRM na cidade de Chimoio, está sob custódia policial um cidadão de
47 anos de idade, suspeito de
roubo a residências e estabelecimentos comerciais e violação
de mulheres com recurso a ferros e catanas, fazendo incursões
no bairro Centro Hípico onde
escapou linchamento da população por volta das quatro horas

de madrugada deste domingo.
Segundo a polícia, trata-se de uma quadrilha que tem
semeado terror no seio da comunidade, composta por dois
homens e duas mulheres, estas
que guardavam em suas residências vários electrodomésticos roubados. Mas os populares quando se aperceberam
do facto lincharam o grupo,
tendo escapado graça a intervenção da Polícia no local.
O porta-voz da PRM em
Manica, Mateus Avelino Mindú disse que um dos supostos
ladrões perdeu a vida no hospital, quando recebia cuidados médicos, por essa razão
Mindú apela a população da
província de Manica para colaborar coma polícia na denúncia dos criminosos, pois
a justiça privada não acaba
com a onda de criminalidade.
“Um grupo de cidadãos
ainda por identificar, enfurecido pela onda de criminalidade
identificaram esse jovem na
companhia dos seus amigos que
neste momento estão em parte
incerta tendo de seguida pautado pela justiça privada, mas foi
possível abortar esta acção. O
apelo é para todos para que distancie da justiça privada, sempre que se apercebem de actos
criminais devem denunciar imediatamente a polícia”, frisou.

