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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.

Dívidas ilegais

Lesa-pátria em
risco de escaparem
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Beatriz Buchilli na Assembleia da República

Informe em branco

CONSTANTINO NOVELA
A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchilli, apresentou, esta quarta-feira, no Parlamento, o seu informe anual, sobre o Estado da Justiça e Legalidade no país. Mais uma
vez, choramingou, por um lado, o facto de a justiça sul-africana não aceitar extraditar Manuel Chang para Moçambique
e, por outro, a justiça norte-americana continuar sem responder aos pedidos de informação, mesmo depois de terem julgado Jean Boustani. Segundo Buchilli, a ausência de Manuel
Chang está a prejudicar a celeridade dos processos relativos
ao esclarecimento cabal dos contornos do processo das dívidas ocultas, assim como o esclarecimento integral dos factos.

N

um documento
de 83 páginas, a
PGR limitou-se
a descrever os
casos mediáticos
sobre a justiça, desde crimes financeiros e de branqueamento
de capitais, violência doméstica, raptos, crimes informáticos,
tráfico de pessoas e de órgãos,
linchamentos, até a corrupção,
porém, deixou de dizer com profundeza o desfecho de cada caso.

Criminalidade
Relativamente à situação
e evolução dos índices de criminalidade, a Procuradora Beatriz Buchilli sublinhou que
em 2019 registou-se 68.021
processos contra 61.605, do
ano anterior, o que constitui
um aumento de 6.416 processos, correspondente a 10,4%.
Os casos mais frequentes

foram os de furto qualificado,
com 11.767 processos, roubo,
com 5.156, e ofensas corporais
voluntarias de que resulta doença ou impossibilidade para o
trabalho, com 4.601 processos.
Destes crimes destaca-se o
caso dos 5 agentes da PRM, na
cidade de Xai-Xai, província de
Gaza, que, no dia 7 de Outubro
de 2019, num acto planificado,
interceptaram e dispararam contra a viatura de Anastácio Matavele, dirigente da FONGA, em
pleno período eleitoral. Este é
um dos casos mediáticos, cujo
julgamento ainda está a decorrer.
Sobre este crime hediondo,
a Procuradora-Geral da República disse que 4 arguidos se
encontram em prisão preventiva e 4 em liberdade (incluindo
outros agentes envolvidos no
crime), onde foi deduzido o despacho de acusação contra 7 e remetido ao tribunal. Em 1 recaiu

despacho de abstenção. Segundo a PGR, foi ainda instaurado
um processo autónomo, que se
encontra em instrução preparatória, com um arguido a monte.

Tráfico de pessoas e de órgãos
humanos
Neste item a PGR disse
que Moçambique é um país
de origem do tráfico e as rotas
de destaque são as províncias
da Zambézia, Manica, Gaza
e Maputo, com ramificações
para países da região, em particular, a República da África
do Sul e o Reino de e-Swatini,
figurando como principais finalidades a exploração sexual de
mulheres e crianças, trabalho
forçado ou exploração laboral,
para além de serem submetidos
a uniões prematuras. Em 2019,
a PGR registou um total de 10
casos de tráfico de pessoas.
“No que tange ao tráfico de
órgãos, registamos 2 processos
contra 1, em igual período do ano
anterior, nas províncias de Niassa e de Nampula, cujas vítimas
eram cidadãos albinos”, destaca.

Rapto
Sobre os crimes de rapto,
no seu informe anual a PGR
destacou ter-se registado em
2019, em todo o país 15 processos, contra 14, de igual
período anterior e foram despachados 6, tendo sido dedu-

zidos despachos de acusação
em 6 processos e 10 encontra-se em instrução preparatória.
“O impacto deste tipo de
criminalidade na segurança das
pessoas e no desenvolvimento
económico exige uma intervenção enérgica, não só das instituições judiciárias, mas também a
colaboração dos familiares das
vítimas, das estruturas administrativas de base, dos agentes
económicos e da sociedade em
geral, na denúncia de suspeitas
de raptos, pois os locais que,
normalmente, são usados como
cativeiro, situam-se nos bairros
e a angariação dos valores para o
pagamento do resgate conta, algumas vezes, com o apoio de familiares, amigos ou agentes económicos mais próximos”, disse.

Prevenção e Combate à
Corrupção
Na componente repressiva, no período em análise,
de acordo com o informe da
PGR, foi registado nos gabinetes de Combate à Corrupção e
Procuradorias Provinciais da
República, um total de 911 processos, contra 1.121, do ano
anterior, verificando-se uma redução de 210 processos entrados, correspondente a 18.7%.
“Comparativamente ao período anterior, os dados indicam
que, em 2019, registou-se uma
redução de 60 processos findos,
correspondente a 5,8%”, destaca.

No que se refere aos tipos legais de crime, a corrupção activa
é a que registou o maior número, com 332 processos entrados,
seguidas da corrupção passiva
para acto ilícito, com 222, peculato, com 140, abuso de cargo
ou função, com 76, corrupção
passiva para acto ilícito, com 54,
simulação de competências, com
33, concussão, com 19, recebimento ilegal de emolumentos,
com 7, imposição arbitrária de
contribuições, com 6 e desvio
de aplicação com 4. Nestes processos de corrupção a Cidade de
Maputo continua a apresentar o
maior número de processos, com
155, seguida das Províncias de
Nampula e Sofala, com 116 e
89 processos respectivamente.
Nos casos de corrupção
destacou os processos envolvendo funcionários da Direcção Nacional do Tesouro que
por via e-SISTAFE desviaram para os seus bolsos mais
de 101 milhões de meticais.
Destacou igualmente o caso
mediático do desvio de fundos
no INSS onde quadros daquela
instituição desfalcaram o erário público no valor de mais
de 370 milhões de meticais.

Dívidas Ocultas
Sobre o processo das dívidas ocultas onde a PGR lamentou o facto de a justiça norte-americana e sul-africana não
estarem a colaborar na disponibilização de informação, disse
que o objectivo da acção penal
não é, apenas, a responsabilização dos agentes do crime, mas
também, a recuperação de bens
resultantes da actividade criminosa, bem como ressarcir o Estado pelos prejuízos causados.
Daí que, segundo Buchilli,
no âmbito da instrução preparatória destes processos, foram
apreendidos diversos bens, nomeadamente, 29 imóveis, 25 viaturas de várias marcas e modelos,
valores monetários na ordem de
53.101.166,54 (cinquenta e três
milhões, cento e um meticais,
cento e sessenta e seis meticais
e cinquenta e quatro centavos);
15.504,52 (quinze mil, quinhentos e quarenta Euros e cinquenta e dois cêntimos); 110.132,53
(cento e dez mil, cento e trinta
e dois Dólares Americanos e
cinquenta e três cêntimos). Foram igualmente apreendidas
845 cabeças de gado bovino.
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Rasto de comissões das
“Dívidas Ocultas” em risco

A proposta da Procuradoria-geral da República (PGR) no
sentido da liquidação das 3 empresas responsáveis pelas “dívidas ocultas” - Proindicus, Ematum e MAM - totalizando
USD 2,2 mil milhões com o aval do Estado do ex-PR Armando Guebuza e sem aprovação parlamentar e visto do Tribunal
Administrativo – foi exclusivamente baseada na análise dos
relatórios de contas das empresas. A argumentação apresentada no Tribunal de Maputo é técnica: a liquidez das empresas é inferior a metade do valor do capital social, constituindo assim razão para a respectiva liquidação das empresas,
que se encontram com actividade suspensa há mais de 3 anos.

O

s empréstimos
foram avalizados pelo Estado
sem inclusão ou
informação na
Conta Geral do Estado de 20132014. A Proindicus contraiu
um empréstimo de USD 622
milhões junto do banco Credit
Suisse alegadamente destinado
à implementação de um sistema
integrado de segurança; a Mozambique Asset Management
(MAM) endividou-se em USD
535 milhões junto do VTB para
a construção de um estaleiro naval em Pemba, Cabo Delgado e
em Maputo, incluindo construção de doca flutuante; a EMATUM contraiu um empréstimo
de USD 850 milhões através
da emissão de títulos (‘eurobonds’) junto do banco Credit
Suisse para importação de embarcações, equipamentos de
pesca e para protecção costeira.
O PR moçambicano, Filipe
Nyusi, ordenou à PGR em Fevereiro 2019, a apresentação
de uma queixa, junto do High
Court of Justice de Londres,
contra a Privinvest, o Credit
Suisse e os 3 antigos colaboradores deste banco directamente envolvidos na contratação das “dívidas ocultas”.
O processo judicial visou
demonstrar comprometimento
com os esforços internos da PGR

- geralmente desvalorizados em
meios diplomáticos ocidentais
como um artifício para impedir a extradição do ex-ministro
Manuel Chang para os EUA
- para além de abrir caminho à
recusa do pagamento das dívidas, opção que tem vindo a ganhar adeptos dentro da Frelimo.
Em Março de 2019, a Privinvest Shipbuilding Investments LLC avançou com um
processo contra o Estado de
Moçambique e a MAM, junto
do tribunal arbitral da Swiss
Chambers´ Arbitration Institution (SCAI). O processo elaborado pelo escritório de Paris
da sociedade de advogados
Quinn, Emanuel, Urquhart &
Sullivan refere que o incumprimento contratual pelo Estado
moçambicano e MAM afectou
a viabilidade do projecto, o
que desacreditou a Privinvest e
o seu “modelo comercial”. As
cláusulas de confidencialidade
do contrato refere a Privinvest
terão também sido violadas pela
parte moçambicana. O prejuízo
causado é estimado pela Privinvest em USD 200 milhões, sendo exigida uma indemnização.
A admissão de culpa de 3
banqueiros do Credit Suisse, no
julgamento concluído nos EUA
em Dezembro de 2019, com a
absolvição do arguido principal, Jean Boustani (Privinvest),

deverá abrir caminho a que o
banco seja responsabilizado
criminalmente pela actuação
dos seus funcionários, no âmbito das suas funções, e de que o
banco beneficiou directamente.
Moçambique reclama em
tribunal que o então ministro das
Finanças, Manuel Chang, não
tinha autorização para assinar
garantias em nome do Estado e
que as garantias do Estado são
inexequíveis, porque a Privinvest subornou altos funcionários
moçambicanos, incluindo Manuel Chang. Moçambique alega
que os bancos estavam cientes das ilegalidades em torno
da concessão de empréstimos.
Em 2019, num processo
interposto pelo Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO)
e Plataforma das Organizações
da Sociedade Civil com 2.000
subscritores, o Conselho Constitucional (CC) já havia declarado a nulidade do empréstimo
contraído pela Ematum e a respectiva garantia soberana conferida do Governo em 2013. O
CC considerou então que o executivo actuou com usurpação
do poder e praticou actos nulos.
A 08 Maio, o CC voltou a
pronunciar-se no mesmo sentido em relação aos empréstimos
da Proindicus e MAM, num processo interposto pela Associação N’Weti Comunicação para a
Saúde, representada pela advogada Stela Santos, com ligações
à Frelimo. O principal factor do
qual resulta a nulidade das garantias do Estado é considerado
a violação dos limites impostos
pelas leis orçamentais de 2013
e 2014, não submetendo as garantias públicas ao parlamento
para autorização legislativa,
actuando à margem da Constituição, recorrendo de novo na

prática de usurpação do poder.
A eventual decisão judicial dando cobertura à proposta da PGR e dos pareceres
do CC, não altera o facto do
Estado moçambicano ter assumido como definitiva a garantia soberana, confirmando essa posição desde 2015.
A decisão do CC de 2019
não foi acatada pelo Governo
em relação à EMATUM e não
é previsível que o faça em relação ao parecer de 09 de Maio,
podendo, no entanto, e segundo
fontes consultadas, funcionar
como argumento negocial com
os credores em Londres, sobretudo pelo “timing” do parecer,
coincidindo com a escassez de
recursos do Estado para suportar os prejuízos das empresas.
Ambos os acórdãos pretendem,
segundo juristas locais, criar a
ilusão de que o Estado e a própria Frelimo não têm de responder politicamente perante a
fraude, tendo sido da responsabilidade de um grupo privado.
Permanece por esclarecer
quem controla o balanço das empresas que não terá sido gasto. O
relatório da Kroll apontou fortes indícios de sobre-facturação
num montante de USD 713 milhões, envolvendo o cliente Privinvest, montante sobre o qual
não há rasto e que terá “desaparecido” entre intermediários e
comissões. O encerramento das
empresas poderá comprometer
em definitivo este apuramento.
O hipotético encerramento
das empresas será uma questão
interna, ao contrário das dívidas, já que os credores nada têm
que ver com o encerramento
das empresas, mas apenas com
o avalista Estado. As posições
dos credores da EMATUM
têm sido no sentido de aceitar a renegociação dos termos
do empréstimo, mas mantêm
que a operação cai sob a jurisdição da lei britânica e que
Moçambique está, à luz da lei,
em “default”. Alguns dos bancos credores, como o VTB e o
Millennium BCP avançaram
já com processos autónomos
com vista à recuperação dos
créditos concedidos à MAM.
A inviabilidade das empresas tem vindo a acentuar-se devido a questões de natureza técnica, de mercado e de recursos
humanos que não permitem, tal
como o negócio está concebido,
a sua continuidade, nem sequer
por via do interesse público.
Segundo apurado, a questão

da dissolução esteve em cima da
mesa do ministro da Economia
e Finanças Adriano Maleiane
em 2018, tendo este decidido
não avançar, alegando os compromissos pendentes com os
credores. Na altura, havia ainda expectativa no Governo da
viabilização da totalidade ou
de parte das empresas em causa através da entrada de sócios
e capitais estrangeiros, tendo
sido essa a razão pela qual o
governo decidiu ganhar tempo.
A entrada da Frontier Services Group (FSG) na EMATUM, confirmada pela criação
da TUNAMAR, onde Erik
Prince detinha 49% e a EMATUM 51%, foi incentivada pelo
Governo como forma de reabilitar a empresa. O próprio PM
Carlos Agostinho do Rosário
anunciou a operação no parlamento em Abril de 2018. A
TUNAMAR chegou a investir
USD 2,5 milhões para reconverter 5 das 24 embarcações
atracadas no porto de Maputo.
Contudo, a operação foi
abortada, devido a exigências
colocadas pela TUNAMAR
quanto à concessão exclusiva de
parte da doca do porto de pesca, instalações e construção de
fábrica de gelo. A exigência de
concurso público por parte do
Ministério das Pescas veio bloquear o processo, comprometendo a viabilização da empresa.
A decisão terá sido imposta pelo
próprio PR, num período em
que a criminalização dos envolvidos estava prestes a acontecer
– como se confirmou com a detenção de diversos dos envolvidos, incluindo o ex-ministro das
finanças, MC, na África do Sul .
A decisão da FSG de EP
constituía apenas uma porta de
entrada para o objectivo de se
tornar no principal actor da segurança militar privada no país,
com o “Mngwa Program – Special Operations Fire Force”, utilizando a empresa registada em
2018 , a PRO6 , na qual detinha
também 49% do capital, juntamente com a Proindicus (51%).
Os projectos tinham sido promovidos por António Carlos do
Rosário, homem de confiança no
SISE do ex-PR, posteriormente
detido juntamente com o filho
deste, Ndambi Guebuza. A criminalização de António Carlos
Do Rosário retirou espaço para
o Governo viabilizar as empresas, sendo o processo suspenso.
África Monitor
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Governo incapaz de
resolver os desafios do país
- indicia Yá-qub Sibindy ao mesmo tempo que aponta para a
detoriação da situação
para dar, o próprio Presidente da República também chora, quando vem a público”
“É preciso repensar um Novo
Mocambique”
Com vista a evitar que a situação se detriore ainda mais,
Sibindy sugere um plano que
apelida de “Novo Moçambique”, inclusivo, que permite
que os moçambicanos tenham
sentido de pertença e sublinha
que seja fundamental a inserção
da sociedade no bem comum.
Sibindy defende soluções
efectivas para o desemprego, a
fome, habitação, a saúde, o anti-

LUÍS CUMBE
O líder do Partido Independente de Moçambique
– PIMO, Yá-qub Sibindy, considera que a incapacidade das Forças de Defesa e Segurança (FDS) no combate aos terroristas que teimam em semear terror na
província de Cabo Delgado, a precária protecção às
comunidades que traumatizadas tendem a abandonar as aldeias perante ameaça permanente em alguns
pontos naquela província, para além do risco do impacto da Covid-19 sair do controlo do Governo, denunciam em si um Estado a caminho de falência soberana.

P

ara Sibindy, que
falava ao Zambeze, há muito que
os moçambicanos
em Cabo Delgado clamam pela segurança, no
entanto, as Forças de Defesa
e Segurança queixam-se de
falta de meios para fazer frente aos insurgentes, para além
do Serviço de Inteligência
do Estado (SISE) que continua sem informação concreta
da identidade dos atacantes.
“Quem
devia
impedir massacres que ocorrem
dia e noite naqueles pontos
não são as comunidades, e
sim as FDS, mas questiona-se se estas têm capacidade
de resposta, isso é falência de
um Estado”, disse Yá-qub.
Sibindy recorda que antes
do surgimento da pandemia do

novo coronavírus, o país estava
mergulhado na crise das dívidas
ocultas, no processo encalhado
de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração dos
homens residuais da Renamo
(DDR), para além da Descentralização que a sua implementação mostra-se deficitária..
Num outro desenvolvimento Sibindy acusa a direcção
máxima de tirar benefício no
teatro de operações em Cabo
Delgado, o envolvimento no
escândalo das dívidas secretas,
como o que também agrava a
incapacidade do Governo responder aos desafios do país.
“Quantos não são os empresários a ser raptados, sem
que os seus autores sejam detidos, portanto, são diferentes extractos socias a chorar
e o Estado não tem resposta

-terrorismo e a paz que tanto é
almejada pelos moçambicanos.
Sibindy considera que o
combate ao terrorismo deve incluir, acima de tudo, as famílias
moçambicanas e diz que os ataques em Cabo Delgado não perpetrados apenas por indivíduos
de outros países mas de nativos
que pervertidos pela ideologia
radicalista islámica assassinam
as suas próprias comunidades.
“No dia que a população
de Cabo Delgado sentir que o
património, a riqueza que existe naquela província pertence
aquelas famílias, quem é que
vai abrigar o terrorista para des-

truir as suas riquezas, ninguém”.
Para Sibindy, considera ser
fundamental que o Estado concentre-se na arrecadação de impostos de exploração dos recursos,
tal como plasmado na regislação
nacional, e que o povo beneficie
dos lucros dos mesmos recursos.
“Ninguém sabe para onde
vão os lucros de Cabo Delgado,
daí vem o problema, e na nossa
gíria popular, não há feiticeiro
que entra na casa sem alguém
abrir a porta. Portanto, a soluçào
está na partilha de riqueza entre os nativos de Cabo Delgado
pelo Estado como regulador da
economia”, sublinhou Sibindy.

Segundo líder da Nova Democracia, Salomão Muchanga

O futuro depende da
solidariedade de todos
Numa altura em que mundo trava uma guerra
contra a propagação do novo coronavírus, que infectou mais de quatro milhões, o presidente do partido Nova Democracia, Salomão Muchanga, diz que só
com solidariedade entre as pessoas e inclusão social
pode augurar o futuro melhor para a humanidade.
Salomão Muchanga falava durante o acto de distribuição de máscaras e outros
meios de protecção contra o
novo coronavírus, responsável pela Covid-19. A acção foi
acompanhada por mensagens
de sensibilização das comunidades para o cumprimento de
medidas de prevenção do novo
coronavírus divulgadas pelas
autoridades de saúde com vista a redução da propagação da
doença nas zonas suburbanas.
O líder da ND indicou ser
preciso que se perceba que o
futuro do país dependerá da
solidariedade e inclusão social que deve caracterizar os
moçambicanos. Muchanga diz
ainda que se trata de acções levadas a cabo pelo partido na fé

de que mais uma mais vez os
moçambicanos poderão vencer a pandemia da covid-19.
Muchanga não tem dúvida de que se esteja atravessar um momento que a união

deve prevalecer, colocar-se os
interesses nacionais acima de
qualquer pretensão, contribuir
para o estabelecimento de um
sentido de pertença a nação.
“A responsabilidade das
lideranças políticas é maior
ainda de toda esta anormalidade que assola o país, onde
as
desigualdades
sociais
agravam a harmonia social,
numa situação em que os direitos humanos são uma miragem”, disse Muchanga.
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EUA antecipam-se a China e
Rússia no Gás moçambicano

A decisão do Export-Import Bank (EXIM US) dos EUA de
alargar o financiamento da operação do consórcio Mozambique
LNG/ Área 1 em Cabo Delgado, antecipando-se a China e Rússia, confere ao projecto um estatuto central no esforço da administração de Donald Trump para inverter a tendência crescente de perda de influência dos EUA em África face às intenções
“predatórias” chinesas e russas no continente - como descrito
em 2018 pelo ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton.

O

peso do continente africano
no
comércio
externo
dos
EUA
(1,6%)
caiu para metade entre 20102018 tal como o investimento
externo (0,8% ). Em finais de
2019, o EXIM US lançou o
Program on China and Transformational Exports, com o
objectivo de implementar condições de crédito e garantias
bancárias num conjunto de
sectores em condições mais
benéficas do que as praticadas
pela China, reservando para o
efeito 20% dos recursos financeiros disponíveis no EXIM
US por um período de 7 anos.
O lançamento pela administração dos EUA em Dezembro de 2018 da Prosper
Africa Initiative, por ocasião
do Conselho Empresarial
EUA-África em Maputo, visa
duplicar as trocas comerciais
com o continente africano,
envolvendo 15 departamentos e instituições financeiras
públicas, incluindo o EXIM,
USAID e U.S. African Development Foundation (USADF).
A iniciativa complementa
o projecto da Zona de Comércio Livre da África Continental (AfCFTAA). A Rússia vem
revelando um interesse crescente pelo sector do gás em
Moçambique, tendo perdoado
95% da dívida bilateral moçambicana em Agosto de 2019
com contrapartidas implícitas
na entrada no sector do gás
através da concessão de novos
blocos e/ou aquisição de partes em consórcios já formados.

Foram identificadas reuniões em Moscovo, por ocasião
da visita oficial do PR Filipe Nyusi em 2019, com Igor
Sechin , CEO da Rosneft Oil
Company, tendo sido assinados
dois MoU entre esta empresa e
o Instituto Nacional do Petróleo
(INP) e a Empresa Nacional de
Hidrocarbonetos (ENH) com
vista à expansão da cooperação
e acesso ao território de Moçambique para levantamentos
geológicos. A Rosneft está presente em 4 blocos em Moçambique, sempre em parceria com
a ExxonMobil : Z5C e Z5D
no delta do Zambeze; A5-A e
A5-B no Angoche , em parceria
com a ExxonMobil, ENI, Sasol,
Statoil, Total e Sonangol entre
outras empresas russas envolvidas em projectos na área da
Energia no continente constam a Alrosa, UAZ, Kamaz,
Inter-RAO, Rosgeo, Lukoil.
O Gazprombank foi dado
como potencial financiador da
empresa pública moçambicana
ENH nos consórcios da Área
1 e Área 4. O endividamento
da ENH junto de bancos russos ou chineses era apontado
como crescentemente provável
na sequência da saída de Omar
Mithá da presidência da empresa pública, contra o conselho
das principais multinacionais
nos projectos de GNL em Cabo
Delgado. O endividamento
da empresa pública junto dos
parceiros é outra das hipóteses
consideradas. A possibilidade
de crédito por bancos russos ou
chineses foi sempre objecto de
resistência por parte de Omar
Mithá. Com experiência ante-

rior no sector financeiro, Omar
Mithá manteve uma postura
de inflexibilidade em relação a
certos financiadores, susceptível de complicar a difícil situação da ENH. As diversas reuniões com fundos internacionais,
alguns dos quais árabes, nunca
alcançaram resultados devido
à renitência de Omar Mithá ou
à falta de garantias do Estado.
A competição entre os EUA
e a China e Rússia estende-se
ao plano da segurança militar
privada, tendo a situação em
Cabo Delgado colocado já em
concorrência a Wagner russa e a L6G de ERIK PRINCE
(EP), aliada aos sul-africanos
(AM 1211). EP, cuja Frontier
Services tem como parceiros
o grupo estatal chinês CITIC
, é visto como pária entre as
forças de segurança dos EUA.
O consórcio Mozambique
LNG/ Área 1 é composto pela

Total (operador, 26,5% ), Mitsui ( Japão, 20% ), Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos ( 15% ), ONGC Videsh (
10% ), Beas Rovuma Energy
( 10% ), Bharat Petro Resources Ltd ( 10% ) e PTTEP (
8,5% ). O consórcio, na altura
liderado pela Anadarko , fechou formalmente a Decisão
Final de Investimento (FID)
em meados de 2019 , e será o
responsável pela construção
das instalações e serviços de
apoio que servirão também o
Rovuma LNG/ Área 4 (liderada pela Eni e ExxonMobil).
A Mozambique LNG encontra-se pressionada pelos
compromissos externos, ao
contrário da Área 1, que mantém por concretizar a decisão
final relativa ao projecto de
exploração Mamba, mantendo
assim alguma margem quanto
aos calendários no actual pe-

ríodo de incerteza económica
(AM 1232). Confirmando a
decisão inicialmente tomada em SET.2019 , a administração do EXIM aprovou a
15.MAI um financiamento directo de USD 4.4 mil milhões
, alargando o âmbito inicial
(“onshore” do complexo de
Afungi, que servirá igualmente a Área 1) aos campos de
extracção “offshore” ( Prosperidade e Golfinho/Atum ). O
projecto “offshore” será financiado em USD 1.800 milhões .
O financiamento do EXIM
US representará c. de 1/3 do
financiamento bancário ao projecto. A decisão do EXIM é
justificada como apoio às empresas norte-americanas que
serão os principais fornecedores de serviços em Afungi num total de 61, quase o dobro
do inicialmente previsto. (AM)

Feliz coincidência?

Dois empresários libertos
no dia do informe da PGR
Agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) libertaram do cativeiro na manhã desta quarta-feira, em Mulotana, província
de Maputo, o filantropo e empresário indiano Rizwan Adatia, 20 dias depois de ter sido
sequestrado. Ainda no mesmo
dia, foi liberto do cativeiro o
empresário Manish Cantilal.
Caso para suspeitar que
houve uma feliz coincidência na
libertação de dois influentes empresários da praça no mesmo dia
do informe da Procuradora-geral da República, Beatriz Buchili, na Assembleia da República.
O primeiro liberto do cativeiro pelos agentes do SERNIC foi o filantropo e empresário indiano Rizwan Adatia
na manhã, desta quarta-feira, dia 20 de Maio de 2020.
Rizwan Adatia foi sequestrado no dia 1 de Maio corrente, por
volta das 15h, na zona da CMC,
na cidade de Matola, na altura
em que a vítima saía de um dos
estabelecimentos comerciais.
Na ocasião, as autoridades polícias vieram ao público
explicar que o rapto foi pro-

tagonizado por quatro indivíduos munidos de armas de
fogo, para consumar o crime,
os raptores teriam bloqueado a
viatura em que a vítima se fazia transportar e, com recurso
a uma arma de fogo, forçaram
a vítima a seguir viagem numa
outra viatura para parte incerta.
Entretanto, a Directora provincial do SERNIC, Benjamina
Chaves, contou a imprensa que
uma semana após o sequestro
de Adatia, os raptores exigiram
a família deste um pagamento
de resgate na ordem de cinco

milhões de dólares, mas foram
baixando o preço do resgate
até 2.800 milhões de dólares,
para o dia 18 do mês em curso
baixarem para 300 mil dólares.
Chaves explicou ainda que
no referido dia 18 de Maio,
agentes do SERNIC já haviam
cercado o cativeiro de Rizwan
Adatia e o assalto só foi possível na manhã desta quarta-feira.
Ao todo foram detidos três
pessoas envolvidas no caso,
dois homens e uma mulher
que supostamente é namorada do mandante do sequestro, um moçambicano a residir na vizinha África do sul.
Paradoxalmente, apuramos
que no grupo de criminosos
encontra-se um funcionário
do Conselho municipal da cidade de Maputo, acusado de
ser o informante dos criminosos sobre a rotina de trabalho
do empresário Rizwan Adatia.
Até o fecho desta edição, a
Directora provincial do SERNIC, Benjamina Chaves encetava diligências para apresentar a imprensa o cativeiro do
empresário Manish Cantilal.
Dávio David
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A invocação, único caminho de salvação

N

a Sua infinita prudência,
Deus determinou que este
Mundo fosse
para o Ser Humano um local
de teste e exame, para distinguir
os bons dos maus, seleccionando para a entrada no Paraíso
quem merecer a Sua satisfação,
e para o castigo do Inferno
quem tiver incorrido na Sua ira.
Contudo, Ele não deixou
as Suas criaturas perdidas na
confusão mundana, pois guiou-as e preparou-as para a vida
na Terra. Ensinou-lhes o melhor caminho e criou todas
as condições de vida como
comida, bebida, e todas as facilidades de que desfrutamos.
Ap e s ar d i s s o, a i nt e ligência humana é incapaz
de alcançar a essência das
coisas, razão pela qual enfrenta aflições e dificuldades.
Perante esta situação o Homem mostra-se incapaz, pois
não encontra soluções que lhe
permitam uma saída tendente
a alcançar os seus objectivos, arrastando-o para a crise.
E o que é que a pessoa pode
fazer perante esta situação de
tristeza, medo e preocupação?
Nada, senão refugiar-se junto
do seu Criador, pois Ele é
Quem melhor conhece a Sua
criatura. Ele é o Todo-Poderoso
em tudo o que a pessoa anseia.
È o Controlador de todas as
situações, é o Fazedor de tudo
o que Lhe apraz, e é o Conhecedor das fraquezas humanas, razão pela qual nenhum
Ser Humano pode dispensar
o seu Deus, o seu Criador.
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O Ser Humano refugia-se
n’Ele nos momentos difíceis e
de tristeza, e invoca-O sempre,
pedindo que satisfaça as suas
necessidades. E quando algum
mal o atinge, quando passa por
momentos difíceis, é a Ele que se
dirige implorando por socorro.
Portanto, invocar a Deus
é uma das necessidades naturais do Ser Humano, pois é
algo óbvio e inquestionável.
Assim como para um bebé
o peito da mãe é indispensável, a invocação a Deus para
o Ser Humano também o é.
A compaixão de Deus
é infinita, a sua generosidade é incomensurável, e o
seu tesouro jamais se esgota.
Imaginemos o que seria de
nós se Deus, depois de nos criar,
nos abandonasse à nossa sorte,
vivendo na selva como bestas,
matando-nos uns aos outros!
Não é possível vivermos
sem Deus, a Quem prestamos
culto, e d’Ele nos aproximamos através boas acções, e em
troca Ele abre para nós as Suas
portas. Humildemente lhe
devemos agradecer e nos voltarmos para Ele em momentos
difíceis, rogando-Lhe para que
nos ajude em tudo o que está
acima das nossas capacidades.
Se prestarmos atenção ao
nosso corpo, em cada órgão,
no palpitar do coração, e em
tudo o que nos rodeia, podemo-nos aperceber dos favores e
graças concedidas por Deus.
Não conseguimos ver Deus,
pois Ele é Subtil e está acima
dos nossos sentidos de visão
e audição, conforme consta
no Qur’án, Cap. 42, Vers. 11:

ZAMBEZE
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“Não há igual a Ele, Ele
é Ouv inte e Obser vador”
Consta ainda no
Qur’án, Cap. 6, Vers. 103:
“Nenhuma visão O pode
alcançar, embora Ele al cance todas as visões. E Ele
é o Subtil, o Informado”.
E como então invocá-lo?
Não há outra forma de o fazer,
senão a forma por Ele estabelecida e revelada ao Seu Mensageiro, Muhammad (S.A.W.).
De salientar que neste
Universo Deus estabeleceu
concorrências e rivalidades,
colocando uns acima de outros.
Quando em algumas pessoas que perante problemas e
desafios da vida o espírito de
concorrência e resistência enfraquece, elas acabam actuando
sob influências que lhes provocam doenças e conflitos psicológicos, fazendo com que fiquem
afectadas no seu carácter, o que
por sua vez faz com que a sua
determinação se desvaneça.
As preocupações provocam
problemas psicológicos, que
por sua vez causam doenças
físicas como por exemplo a
diabetes, a hipo ou hipertensão, e outras doenças perigosas.
Está cientificamente provado
que se a tristeza e a tensão nervosa
ultrapassarem os limites, acabam
tendo um efeito directo na visão.
E o seguinte versículo (84) do
Cap. 12 do Qur’án, referindo-se a
Jacob (Yaqub A.S.). pai do profeta
José (Yussouf A.S.) confirma isso:
“E afastou-se deles e disse: “Que
tristeza sinto por Yussouf”! E seus
olhas tornaram-se brancos (isto é,
cegos de tanto chorar) pela tristeza,
pois ele sufocava de angústia”.
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Hoje em dia as doenças psicológicas e as tensões nervosas
estão a aumentar, à medida que a
indústria e a tecnologia evoluem,
pois os meios de conforto para os
quais as pessoas se esforçam em
adquirir, concorrem para o surgimento de doenças que causam
fraqueza, preguiça e falta de resistência na execução de grandes
trabalhos, e também um sentimento de desânimo e saturação.
O conflito material é de entre os grandes conflitos que a
Humanidade enfrenta hoje em
dia, pois estudos indicam que
a maior parte dos suicídios, a
loucura e o colapso psicológico, são causados pelos conflitos pela posse de riquezas.
Portanto, os problemas
psicológicos são reais, e a dor
que acompanha isso, é pior
que a dor das doenças físicas.
A maior parte das doenças nos dias que correm
é causada pela precipitação.
A zanga também está por detrás de muitas doenças cardíacas.
A ganância e a avareza
também são as causas de muitas das doenças psicológicas,
pelo que a procura pelos serviços psiquiátricos aumentou.
Todavia, a melhor forma de
curar doenças psicológicas é a fé
em Deus, pois isso é uma cura e
ao mesmo tempo uma prevenção.
A fé em Deus cria auto-confiança e segurança na pessoa, no que respeita à sua vida,
ao seu sustento e ao seu futuro, pois faz com que a pessoa não fique com remorsos
por aquilo que perdeu. Consta
no Qur’án, Cap. 57, Vers. 23:
“Para que não vos entris-

teçais pelo que escapou de vós,
e não vos alegreis (orgulhosamente) pelo que deu a vós”.
A pessoa que crê que Deus é
o Sustentador, é o Conhecedor,
o Vidente que tudo conhece,
e crê que tudo está predestinado, terá uma grande consolação, assim como consta no
Qur’án, Cap. 2, Vers. 155 – 157:
“E dá boa-nova aos pacientes,
aqueles que, quando uma aflição
os atinge dizem: “Certamente nós
pertencemos a Deus e certamente
a Ele retornaremos. Esses são
aqueles sobre quem há bênção
e misericórdia do seu Senhor, e
esses é que são os orientados”.
O Ser Humano tem que saber
que as mudanças são tradição
da vida, pois são elas que fazem
chorar e rir. E preocupar-se
excessivamente ou entristecer
não resolve e nem é solução,
aliás, até aumenta a dor. A sua
tristeza excessiva alimenta o seu
inimigo – Satanás. Tenhamos
presente que todo o mal e tristeza por que passamos, Deus nos
recompensará. Devemo-nos
refugiar no Criador, pois só assim
sentiremos algum alívio e ganharemos algum alento. Portanto,
a paciência é a melhor solução.
As orações são um meio
importante para a cura das doenças psicológicas, assim como
o jejum e a prática da caridade.
Para terminar, gostaria de
felicitar a todos os que neste mês
de Ramadhaan se entregaram
à prática de orações, de jejum
e de caridade. Deus que aceite
as acções de todos eles. Aamin!
A todos, desejos de
um Eid-Ul-Fitr Abençoado.
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A Covid-19 e a ilusão da sustentabilidade
económico-financeira pessoal e institucional

A

inda que no
nosso país,
Moçambique, o
combate à Covid-19 esteja no
seu ponto ascendente devido
ao crescimento do número de
infectados em novos focos,
uma luz no fundo do túnel,
assinalando que não é desta
pandemia que o fim do mundo
esteja a acontecer, abre-se já
as oportunidades para esta
pandemia, tirarmos a grandes
lições de vida à grandeza da
mesma, como é o que deve
ser o sentindo de “sustentabilidade” económico-financeira,
uma área severamente fustigada pelo Covid-19 e o sua conseguinte Estado de Emergência.
Afinal, mais do que pela
doença, as pessoas e as instituições (empresas, governos/
estados, organizações, escolas/universidades, hospitais,
etc.) choram, agora, mais pela
pobreza a que a pandemia
e um estado de emergência
de dois meses contribuíram
para descobrir e desmascarar uma falsa sustentabilidade económico-financeira. De
facto, a Covid-19 marca uma
nova era, um novo paradigma
sobre sentido de ser, estar,
fazer e gerir a vida. Nunca
será como dantes e quem não
aproveitar esta experiência e
continuar como dantes (antes da Covid-19), a viver do
presente, arrisca-se a assumir
sozinho e pessoalmente, as
consequências desastrosas da
gestão económico-financeira

pessoal e/ou institucional. A
contribuição desta pandemia
não será outra senão a desta
lição de que a vida é presente
e futuro. Viver intensamente
o presente, mas com os olhos
postos no futuro para que os
covids não voltem a apanhar-nos de sobreaviso e esta será
novo sentido religioso, este
relacionar sempre presente,
do presente, futuro e com base
no passado. Este estado relacional (religioso) é que levará
as pessoas e as instituições a
levar uma vida moderada. Tal
como o rio que sempre volta
para o seu pai Oceano pelo
mesmo caminho, derrubando qualquer empreendimento
estranho colocado no seu leito, cumprindo o seu natural
e eterno destino, o mundo
(pessoas e instituições) estão
destinadas a serem visitadas
pela Covid-19 como sinais
do fim dos tempos (eras) ou
do fim do mundo, caso os
humanos não estejam preparados. Senão, vejamos.
Entre 1 a 2 meses sem
salário e emprego, as pessoas descobriram que afinal
não possuem nenhuma insustentabilidade económico-financeira. Na desenvolvida
Europa e na superpotência
EUA, as suas populações
transformaram-se, de um dia
para outro, em mendigos e,
em filas infindáveis, recebem cristão “pão de cada
dia”. Quem diria? É mais
difícil de entender e menos
temeroso do quem as con-

sequências duma segunda
guerra mundial, à 75 anos,
em que o factor da humanidade eram outros humanos.
Agora, é/era Deus, o Todo-Poderoso, que podia entender, à sua vontade e maneira inquestionáveis, acabar
com a sua criatura humana.
Mais do que o mendigo e trabalhador de salário
miserável, tanto/mais sofre
quem, ao longo da sua vida,
auferiu salários sustentáveis
e os viveu/gastou em sustentabilidade mensal ou a curto prazo, e mesmo a médio,
comendo o que há de tudo
de melhor; bebendo o que
e quanto é de melhor; comprando e transportando-se
em luxuosas viaturas mesmo em curtas distâncias de
casa para o serviço; vestindo
peças de alto modelo e preços elevadíssimos; frequentando os melhores (mais
caros) sítios (restaurantes,
lojas, etc.); passando férias
noutros países em busca de
prestigio; construindo presidências palaciais dignas
de exibição e motivo de ciúmes; mobilando as suas residências por objectos de último grito; educando os seus
filhos em instituições estrangeiras e luxuosas em busca
de uma aparente e prestigiante educação que pode ser
fornecida e bem melhor em
qualquer instituição pública
onde eles (os pais) se formaram; isto é, gastando à medida do seu sustento mensal

e de curto prazo em necessidades que somente satisfazem a sua incessante necessidade de falta de prestígio
pessoal e (necessidade) de
consumos materiais insatisfeitos por causa da sua mente inculta e de falta de auto
estima/prestígio
humano.
A nível institucional,
1 a 2 meses de estado de
emergência, faz descobrir
e desmascarar uma suposta
sustentabilidade alimentada
por publicidades luxuosas.
Descobre-se que instituições (privadas) como escolas, universidades, lojas de
venda de diversas mercadorias, hospitais, agências,
instituições de restauração
(barracas, lojas, pastelarias,
pensões, restaurantes, hotéis de todas as estrelas),
afinal, a sua aparente exibição de bens luxuosos não
passa de miragem / ilusão
que não resistem a 1 ou 2
meses. Afinal, os altos salários e regalias pagas aos
seus funcionários, em especial os mais altos (chefes);
os luxuosos bens (viaturas,
mobiliário, indumentária)
dos seus funcionários; viagens de serviço; festas de
aniversários; participações
em eventos públicos de variada justificação negocial;
os almoços e jantares de
serviço e para alguns funcionários; etc. não resistem
a 1 a 2 meses de ausência
de rendimentos mensais
sem que entrem em bancar-

rota, ficando se sustentabilidade de garantir os postos
de trabalho e salários dos
seus funcionários e chefes.
Afinal, de que sustentabilidade se pode falar das
pessoas e instituições? Pelos vistos, somente as epidemias podem nos fornecer
esse sentido pois os saberes
dos nossos administradores
e gestores de lares e instituições não resistem aos efeitos
devastadores da pandemia
e somente esta, agora com
o nome da Covid-19, pode
nos esclarecer, orientar e
motivar a seguir a lição por
ele dada. Assim, sustentabilidade deve ser o que resiste a uma pandemia que
se traduz em quarentena ou
lockdown que dure além de
1 mês e que prive a pessoa
e a instituição de rendimentos de curto prazo (mensal)
para sustentar a sua vida por
5 meses, que é a duração
máxima da pandemia e do
estado de emergência e os
seus sucessivos desconfinamentos até à retoma normal
da sua actividade lucrativa
normal. Este é o mínimo de
tempo em que uma pessoa e
uma instituição deve avaliar
a sua (in)sustentabilidade.
Quem quiser ser ainda mais
realista, pode acrescentar
mais tempo pois se sabe que,
mesmo depois deste período, os efeitos da pandemia
e do estado de emergência
podem ser mais prolongados
até à retoma normal da vida.
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Shangamira Mbata

Paz e Ossufo Momade:
Mérito, corrupção ou cobardia?

C

ertamente que
não nos constitui
dúvida
nenhuma
de
que a paz em
Moçambique sempre foi o
calcanhar de Aquiles, um
problema residente na conjuntura existencial deste
país, um critério dependente de negócio, um trunfo de
aquisição e manutenção do
poder político. Desde que se
vive a democracia multipartidária nas terras do Índico, a
paz depende da boa vontade
ou negociações dentre algumas pessoas o que, aliás, foi
mesmo por isso que o antigo
presidente Joaquim Chissano
ganhou e carrega até aos dias
de hoje o epíteto de pacificador, o que trouxe e bem soube
gerir a paz em Moçambique.
Não pretendemos testemunhar nem recusar esse facto, a realidade é que depois de
Joaquim Chissano, a paz passou a ser sol de pouca dura, o
sucessor de Joaquim Chissano, Armando Guebuza, assinou acordos em busca da paz
e ainda assim deixou essa herança para o seu também sucessor Filipe Nyusi, o cúmulo nesta história é que todos
esses presidentes assinavam
com a mesma figura, Afonso
Dlhakama, líder da Renamo,
eis a emergência da confusão de enunciados, Chissano
assinou uma vez e a paz durou até ao fim dos seus dois
mandatos, Guebuza assinou

mais de uma vez e não safou
Nyusi das correrias em busca da paz, e lembremo-nos,
este último foi até a matas de
Gorongosa, Santugira ou à
montanha, um desses nomes
característicos dos escombros
em que Afonso Dlhakama
travava suas lutas, ainda assim, Afonso Dlhakama morreu sem antes definir-se com
Filipe Nyusi sobre tal paz.
Portanto, em 2018 morreu o líder da resistência,
morreu o líder e ficou o partido, e esse deve continuar e
precisa de um novo líder e
neste momento em que falamos, o partido tem sim um
dirigente, Ossufo Momade.
Dlhakama assinou um
acordo de paz com Joaquim
Chissano, depois deste foi
assinando outros acordos
com os sucessores de Chissano que não os podemos
considerar acordos de paz,
pois nunca mantinham tal
paz, talvez nos permitam
confundi-los com armistícios eleitorais na sua maioria,
pois vinham sempre garantir
a realização eleições e resultavam sempre no que chamamos conflito pós-eleitoral.
As últimas eleições gerais em Moçambique aconteceram em Outubro de 2019
com que então o conflito
pós-eleitoral que se vive actualmente vem desde 2018
e é estritamente pertencente
a Renamo. Tudo indica que
o partido da perdiz perdeu o

controlo da sua direcção após
a eleição de Ossufo Momade
para o cargo mais elevado do
partido pois, veio à superfície uma já e popular figura,
Mariano Nhongo, homem da
Renamo que recusa de arma
em punho ser chefiado por
Ossufo Momade, e o resultado é o que vemos, a existência
da Junta Militar da Renamo,
dirigida por Mariano Nhongo.
Ossufo Momade assinou
um acordo com Filipe Nyusi
após ter tomado a vanguarda
da perdiz pela morte de Afonso Dlhakama, e esse acordo
ocorreu na véspera das eleições tal como os armistícios
outrora assinados, o que nos
conduz à uma possível relação entre a paz e o novo líder
da perdiz, visto que, Dlhakama só se entendeu com apenas um dos três actores que
consigo abocanhavam a paz
em Moçambique, realçando
claro que com um deles, Ossufo lidou muito bem, ou seja
assinou uma vez e pronto, ainda que a Renamo julgue ter
sido injustiçada no processo
eleitoral não fez nada a mais
do que outros partidos, também com mesmo sentimento.
Não houve nenhuma promessa de guerra ou conflito como tem sido habitual e
nem o próprio conflito o que
nos permite analisar Ossufo
Momade que é a nova figura
no processo de pacificação,
(o mais novo sócio da paz)
numa perspectiva triangular:

Primeiro, admitir que Ossufo Momade tem todo mérito, é o mais novo accionista
do bolo paz e com a sua chegada que tal tranquilidade não
se mostrou dependente de resultados eleitorais, pois como
sempre a Frelimo ganhou as
presidenciais e escangalhou
como jamais visto as legislativas e segundo a Renamo de
Ossufo Momade e não só as
eleições foram absolutamente
fraudulentas é caso sim para se
dizer que Ossufo Momade é o
mais recente patrono da paz em
Moçambique, ou seja para este
líder, maior opositor político
de Moçambique, a paz merece toda a primazia superando
felizmente quaisquer resultados eleitorais, o que também
jamais se viu após a governação do líder do deixa-andar.
Segundo porque, tendo em
conta o primeiro ponto, não se
sabe ao certo quais são as razões que fazem com que Ossufo Momade se comporte tão
pacificamente, se relevarmos
o facto de que as negociações
entre a Frelimo e a Renamo
trazem sempre uma bagagem
de regalias para o líder da
oposição, pois o da posição
é dono delas, é o mentor das
mesmas, é neste processo que
a maçaroca lança alguns grãos
para perdiz e como se sabe,
Afonso Dlhakama recusava
a farinha de milho, pelo menos enquanto os agricultores
fossem Amando Guebuza ou
Filipe Nyusi e fazia estrondo,

guerra sempre que sentisse a
injustiça eleitoral. É sabido
por todos que Ossufo Momade circula pelos lugares mais
luxuosos da cidade de Maputo picotando grão a grão
a maçaroca do seu opositor
político. Erro nenhum, Ossufo Momade deliciar-se da
luxúria que tem ao seu dispor.
O absurdo, pavoroso, decepcionante ou mesmo odioso
é se por acaso Ossufo Momade ter vendido a paz à Frelimo em troca desse luxo, se
estiver com a boca tão cheia
da lagosta do Indy Village a
ponto de nem sequer poder
se queixar ou falar das amarguraras orquestradas por seu
novo patrão, aí sim, que admita também Ossufo Momade é
um corrupto infractor da paz.
Para fechar esse triângulo,
olhamos minuciosamente para
Renamo como um conjunto
que é e precisa ou tem um líder, qual foi o impacto que tal
negociação trouxe a Renamo,
que benefícios populares a Renamo teve ao assinar tal acordo para o povo moçambicano,
se tivermos em conta os resultados eleitorais, a Renamo
nada fez, que nos diz então o
seu representante, o que foi lá
tratar? Se ele como representante está a gozar das regalias e
benefícios, repita-se recusados
por Afonso Dlhakama, qual
então foi o ganho político da
Renamo, porque se não encontramos teremos de admitir que
Ossufo Momade é cobarde.
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Terminal de Passageiros do Museu:

Obrigado Presidente Eneas Comiche
por acabar com a tamanha desordem…
• Gestão da Covid-19: Trump e Bolsonaro desculpas de “mau pagador”…
• Jovens moçambicanos: Covid-19 não mata só madalas…
• Requien in pace: Ilídio Rafael Gibalo

A

humanidade foi
apanhada
de
surpresa pelo
Covid-19!... O
mundo já não
vai ser o mesmo pós-Covid-19!...
Vimos nos últimos tempos
Donald Trump, Presidente dos
EUA, a desdobrar-se querendo
acusar a China do desaire da
sua má gestão nesta questão da
doença que pôs a nu a fragilidade
do sistema de Saúde, que prefere
investir mais no Ministério de
Guerra, que chamam “Ministério
de Defesa” com os melhores
cientistas virados para estudo de
fabrico de armamento!...
O Presidente Trump menosprezou a Covid-19 inicialmente,
assim como o seu amigalhaço
Jair Bolsonoro, o que resultou
numa autêntica catástrofe em
termos de número de mortos.
Eu dizia hoje ao Pedro,
quando veio a minha casa para
retomarmos a cavaqueira habitual, ora no Café Nautilus, ora no
Abfc interrompida pouco tempo
depois das Eleições Gerais
(Presidenciais) e (Legislativas)
e para as Assembleias Provinciais, que deram vitória à Filipe
Jacinto NYUSI e à “sua” FRELIMO, não obstante a cantilena

daqueles Deputados que depois
de uma humilhante derrota ainda
dizem, sem vergonha: FOMOS
ROUBADOS!...
-“Para vir à sua casa passei
da Terminal de Passageiros
Rodoviários do Museu e vi maravilhas?...”
-Foi uma “revolução” feita
pelos gestores responsáveis do
sistema de transportes rodoviário
de passageiros na capital moçambicana, Maputo!… - explico.
-“As obras ainda prosseguem!...” – diz o Pedro depois
de um chá quente, para evitar a
Covid-19, que entra facilmente
aos “mais madalas” (velhotes)
enganando a juventude moçambicana que inicialmente
pensavam que a doença que está
pôr Presidentes da República e
Chefes de Governos de todo o
mundo a dirigir pessoalmente
os processos, por a vida dos
povos e “sua” estar em causa,
em risco eminente, julgava que
“os jovens não morrem com o
tal de Covid-19”.
-Isso mesmo, daí deambular
nas ruas de um lado para outro,
sem cumprirem com o apelo das
autoridades sanitárias desta “Pátria Amada”, do Presidente da
República Filipe Jacinto NYUSI

e da OMS (Organização Mundial
de Saúde), com a palavra de ordem universalmente divulgada:
“FIQUEM EM CASA!...
-“Mas parece que a PM
(Polícia Municipal) e a PRM
(Polícia da República de Moçambique) está a tomar medidas
em todo o país!...” – diz o Pedro.
-Não só a polícia, mas também as autoridades Comunitárias, governamentais e as
ONG’s, as entidades religiosas
se desdobram na luta deste grande inimigo único, a Covid-19.
Mas o mais importante é a
consciência de cada um, porque
os países que cumprem a norma
tiveram menos mortes… - digo
ao Pedro com o chazinho.
-“À minha vinda, fiquei
agradavelmente surpreendido
pela tua maka de sempre: “Terminal de Museu para quando
a sua reabilitação?” – foi
sempre a tua “guerra”.
- É uma guerra que está
a findar, porque eu dizia em
termos vigorosos quando o Dr.
Eneas da Conceição Comiche,
mayor da Cidade das Acácias
Vermelhas, reuniu com os moradores do Distrito Municipal
do KaMpfumu o ano passado.
“Dr. Comiche, a Terminal do

Museu é uma autêntica vergonha, porque os passageiros às
16 ou 17 horas, diariamente,
correm de um lado para outro
(parecem “cabritos”) à procura
de transporte, porque todos
estão concentrados na mesma
Paragem. Porquê não se organiza a Terminal do Museu
colocando placas indicativas,
por exemplo Museu/Xipamanine; Museu/Zimpeto; Museu/
Matola-Gare; Museu/Magoanine, etc. para os passageiros
não carregarem os passageiros
no mesmo local?...”
-“Agora a realidade é diferente com novas paragens com
placas indicativas…”
-Comiche veio nessa reunião com seu “Estado-Maior”
(Vereadores, Directores e outros
quadros) que tomaram “nota” de
todas as sugestões. É a característica do estilo de direcção do
Presidente Comiche, na “sua
Governação Aberta”.
-“Uma Terminal à altura
do Bairro da Polana”!... – diz
o Pedro, quando combinamos
alternadamente eu estar na
“sua” casa, para não irmos ao
Café Nautilus, que ficará para
quando as autoridades sanitária,
a Dra. Rosa Marlene, Directora

Nacional de Saúde Pública ou o
Ministro de Saúde, Dr. Armindo Tiago, nos der o “aval” ou
quando nos comportarmos bem
e não haver mais propagação, o
que passa necessariamente com
o cumprimento: FIQUE EM
CASA, cumprindo as normas
do uso da máscara entre outras.
Para que fique na história da
Cidade das Acácias Vermelhas.
Terminal de Passageiros do
Museu: Obrigado Presidente
Eneas Comiche por acabar com
a tamanha desordem…
A nossa função também é de
elogiar as boas obras…
N.A. – Constituiu uma grande
manifestação de pesar o velório
realizado na residência às 8.30 e
funeral às 11 horas no Cemitério
de Lhanguene, no dia 11.5.2020,
de ILÍDIO RAFAEL GIBALO,
quadro sénior no Sector de Finanças, falecido por doença, no
dia 11 no Hospital Central de
Maputo. Ilídio ou Dudú, como
carinhosamente lhe travamos,
era grande admirador das MAPUTADAS no ZAMBEZE. À
Maria Isaltina Sales Lucas (esposa) e filhas Melissa, Lia e Ayana
Gibalo, os nossos sentimentos de
pesar, pelo prematuro infortúnio.
Requien in pace grande DUDÚ…
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O sinaleiro da
polícia de trânsito
Pude verificar que mesmo nesta época da tecnologia
avançada, em muitas cidades europeias e do continente
americano, a figura do polícia sinaleiro continua a ser
usada para regular o trânsito. Na verdade, o polícia sinaleiro consegue criar ou estabelecer uma empatia, ou
seja, uma ligação emocional forte com os utentes da
via, principalmente com os peões que passam a beneficiar de mais cortesia. Por outro lado, é inegável que
o agente da polícia, na sua acção de orientar o trânsito,
tem um efeito muito mais pedagógico do que o semáforo. Estes polícias de trânsito, especializados em saber
descongestionar o tráfego nas intercessões de vias, são
muito acarinhados pelo público. Por exemplo, recentemente, um polícia de trânsito, mesmo quando a chuva nesse dia era intensa e já estava todo encharcado,
ele não abandonou o cruzamento onde se encontrava e
continuou a orientar o tráfego. Esta sua determinação
em continuar a desempenhar o seu papel em condições
muito adversas mereceu do público um carinho e uma
admiração especial cujo exemplo foi postado em diversas redes de comunicação social.
A importância da acção de um polícia sinaleiro é de
tal ordem que até a legislação continua a estabelecer,
em termos de hierarquia dos sinais de trânsito, que o
sinal feito pelo polícia prevalece em relação a qualquer
outro tipo de sinal rodoviário. Por exemplo, quando a
tecnologia da sinalização falha ou não consegue proporcionar mais fluidez de trânsito, é o ser humano,
neste caso o polícia, que é chamado para resolver o
problema. O polícia sinaleiro quando está a regular o
tráfego em cruzamentos, tem um efeito mais dissuasor
e os condutores não se atrevem a prevaricar. É por esta
razão que onde está presente um polícia sinaleiro a segurança rodoviária aumenta.
Antigamente, dentro da corporação da polícia de
trânsito, embora todos soubessem regular o trânsito,
havia um grupo de polícias que era especializado como
polícia sinaleiro. Apareciam nos cruzamentos de vias
muito bem equipados, com capacete, com luvas e cinturão de cor branca e, quando se colocavam no centro
de um cruzamento, ficavam em cima de uma peanha. A
eficiência que demonstravam em facilitar a passagem
dos carros e dos peões e a forma espectacular com que
o faziam, atraía até muitos curiosos que ficavam parados a apreciar os gestos de sinalética acrobáticos que o
polícia sinaleiro eficientemente executava.
Somos da opinião de que se devia resgatar a figura
do polícia sinaleiro criando na corporação um corpo
especializado, numa estratégia de reforço da segurança
rodoviária para os diversos utentes da via, em particular dos pedestres que são os mais vulneráveis.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL

Quinta-feira, 20 de Maio de 2020

Editorial
Oitenta e
três páginas
vazias!
Digam o que disserem os caluniadores do bom discurso, mas a verdade cristalina é esta: Beatriz Buchilli, a Procuradora-Geral da República, deixou cair uma beata discursiva na sala magna da AR ao abrir a
boca e fazer o resumo anual da actividade judicial em jeito de Informe.
Interpretando à letra a palavra Informar, a Dra. Buchilli, uma vez mais, como
aconteceu no passado, limitou-se a descrever o que foi acontecendo sem sequer
falar de uma mão dura sobre os actos por si enumerados. Foi em oitenta e três
páginas em branco, num discurso cansativo, cheio de modorra e sensaborão,
quando o país fervilha em actos banditescos capazes de fazer corar um elefante.
B.B. lamentou o facto de a justiça sul-africana não aceitar extraditar Manuel
Chang para Moçambique e, por outro, a justiça norte-americana continuar sem
responder aos pedidos de informação, mesmo depois de terem julgado Jean
Boustani na perspectiva de que a ausência de Manuel Chang está a prejudicar
a celeridade dos processos relativos ao esclarecimento cabal dos contornos do
processo das dívidas ocultas, assim como o esclarecimento integral dos factos.
Esta lamentação de crocodilo surge depois do PR ter gasto rios e rios abastecendo
advogados duma firma sul-africana, pagos com dinheiro saído dos cofres do Estado.
No vazio, a PGR limitou-se a descrever os casos mediáticos sobre a justiça,
desde crimes financeiros e de branqueamento de capitais, violência doméstica, raptos, crimes informáticos, tráfico de pessoas e de órgãos, linchamentos,
até a corrupção, porém, deixou de dizer com profundeza o desfecho de cada
caso. O que prova a ineficácia do sistema de justiça sob sua alçada. Nesta
senda, informou sobre a evolução dos índices de criminalidade, sublinhando
que em 2019 foram registados 68.021 processos, contra 61.605, do ano anterior, o que constitui um aumento de 6.416 processos, correspondente a 10,4%
e realçou que os casos mais frequentes foram os de furto qualificado, com
11.767 processos, roubo, com 5.156 e ofensas corporais voluntárias de que
resultou em doença ou impossibilidade para o trabalho, com 4.601 processos.
Destacou o crime que vitimou Matavele, em Xai-Xai, informando a quem
a quis ouvir que os arguidos se encontram em prisão preventiva e 4 em liberdade (incluindo outros agentes envolvidos no crime), onde foi deduzido
o despacho de acusação contra 7 e remetido ao tribunal. Em 1 recaiu despacho de abstenção. Segundo a PGR, foi ainda instaurado um processo autónomo, que se encontra em instrução preparatória, com um arguido a monte.
Seguindo o mesmo estilo de informar temos a dizer que B.B. assumiu no seu
vazio que Moçambique é um país de origem do tráfico e as rotas de destaque são
as províncias da Zambézia, Manica, Gaza e Maputo, com ramificações para países da região, em particular, a República da África do Sul e o Reino de eSwatini,
figurando como principais finalidades a exploração sexual de mulheres e crianças,
trabalho forçado ou exploração laboral, para além de serem submetidos a uniões
prematuras. Nas oitenta e três páginas em branco, B.B. falou do impacto dos raptos
na segurança das pessoas e no desenvolvimento económico que exige uma intervenção enérgica, não só das instituições judiciárias, mas também a colaboração dos
familiares das vítimas, das estruturas administrativas de base, dos agentes económicos e da sociedade, em geral, na denúncia de suspeitas de raptos, pois os locais
que, normalmente, são usados como cativeiro, situam-se nos bairros e a angariação
dos valores para o pagamento do resgate, conta, algumas vezes, com o apoio de
familiares, amigos ou agentes económicos mais próximos. E mais não disse. De
permeio ao que aqui registamos, roçou outros aspectos no mesmo diapasão. Lacunas
capazes de nos fazer acreditar no sistema de justiça. Débil que nem varas verdes!
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Depois da resolução que rectifica nível D para A

Município da Manhiça
espreita estatuto de Cidade
ELTON DA GRAÇA
O presidente do município da Vila da Manhiça, Luís
Munguambe, não tem dúvidas que a passos largos a autarquia que dirige vai espreitando o estatuto de cidade, segundo os índices de crescimento que apresenta. Luís Munguambe afirma que a saída da posição da vila do nível D
para A representa um grande marco na sua governação.

M

anhiça conta
com um universo populacional de
77 (setenta e
sete) mil habitantes e, de acordo com a nova classificação
de vilas, cidades e distritos, há
condições que justificam essa
mudança de estatuto, ou seja,
segundo a classificação dos distritos, vilas e cidades para uma
vila de nível “A”, o pressuposto
é que a mesma reúna uma série de requisitos dos quais não
fogem o universo populacional, que no mínimo deve ser de
cinquenta mil habitantes. Para
o nível B, a vila deve reunir o
mínimo de vinte mil habitantes
conforme estabelece o documento. Há 63 anos que Manhiça foi declarada vila do nível
D e, desde essa altura, nunca
havia sido classificada. Luís
Munguambe diz que a saída da
posição D para A significa muito crescimento que a vila vem
se notabilizando. Os munícipes
trabalham diariamente no sentido de ver a vila a crescer e a

completar os 63 anos coube ao
conselho de ministros aprovar a
resolução que altera a posição
D para A o que significa um
grande reconhecimento para os
munícipes daquela autarquia.
Com este reconhecimento
Luís Munguambe não abandona o sonho e esperança de ver
a autarquia da Manhiça sendo,
dentro do seu mandato, elevada ao estatuto de cidade tal
como sucedeu este ano com as
de Vilanculos (Inhambane) e
Moatize (Tete). “É uma grande
satisfação completar 60 anos
numa situação em que somos
premiados. Por outro lado, é
um grande desafio porque o
mundo está sucumbir perante
a pandemia da covid-19, o que
significa uma mudança de agenda, pois precisamos combater
este mal e lutar para ver o crescimento da nossa autarquia”,
explicou Luís Munguambe para
quem a combinação de todos
esforços é necessária, porque
no meio das dificuldades há
ainda uma janela para o crescimento. Não devemos parar

de forma alguma sob pretexto
da covid-19. Mas urge cumprir
com todas medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde.
Relativamente ao mandato anterior, o autarca refere que foi
sub-cumprido em percentagem
que ultrapassa os cem por cento
e para o presente mandato tudo
estava aposto para um novo programa de desenvolvimento. Todavia, a covid-19 veio bloquear.
“Se não fosse o coronavírus.
Hoje estaríamos avançados”,
justificou-se o edil, acrescentando que a aposta para o município vir a ser cidade contínua.

O que é necessário para subir a
este estatuto? Luís Munguambe explicou que existe várias
acções que correspondem ao
crescimento de uma vila para
estar ao nível de uma cidade.
O município da Manhiça tem
se desdobrado na construção de
várias infra-estruturas a exemplo da pavimentação em curso
nas estradas ao longo dos bairros, abertura de ruas entre outras
acções que merecem o nosso
destaque. Munguambe fez saber ainda que já foi concluído
o processo de endereçamento
de ruas ao longo dos bairros de

modo a facilitar os munícipes.
Entretanto, o documento
sobre classificação de vilas, cidades e distritos estabelece uma
série de critérios a começar pelo
nível de urbanização e população economicamente activa.
Por outro lado, o autarca
afirma que Manhiça é uma autarquia com várias componentes, desde a urbana caracterizada pela prestação de serviços e a
agrícola tendo apontando a produção da cana-de-açúcar, banana e batata-doce. Relativamente
a outros projectos, Munguambe
indicou que existe o projecto
de habitação para jovens que
está a cargo do Ministério das
Obras Públicas Habitação e
Recursos Hídricos para a construção de 100 residências para
ser pago a um valor irrisório.
“São seiscentos mil meticais por vinte anos para uma
casa situada em área urbana e per-urbana há 300 mil
meticais, o que representa
um grande estímulo para a
vila da Manhiça”, sublinhou.
Munguambe esclareceu por
último que a vila da Manhiça tem estado a dar indicações
de crescimento no que toca a
captação de receitas o que significa que maior parte das necessidades são cobertas pelo
município em 50%. Precisamos
de autonomia financeira para
cobrimos todas necessidades.

Parruque pede responsabilidade no
combate à covid-19

Numa altura em que a
covid-19 já ceifou a vida há
mais de 280 mil pessoas no
mundo, África incluída, e
Moçambique com casos na
casa dos 139, o governador
de Maputo Júlio Paruque diz
que deve haver um alto sentido de responsabilidade de
modo a travar a rápida propagação do vírus mortífero.

Júlio Paruque intervinha
nas cerimónias dos 63 anos
da elevação da Manhiça já
elevada a categoria de vila
do nível A. Acrescentou que
o povo deve respeitar as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde desde ao
uso de máscaras, a lavagem
das mãos. Intensificar a descriminação positiva vigiando

todos suspeitos e controlar
os aglomerados tudo na perspectiva de combater a velocidade do novo coronavírus.
Júlio Paruque que também orientou um encontro
com religiosos e régulos comunitários bem como médicos tradicionais não deixou de
apelar ao endurecimento de
medidas para os vendedores e

consumidores de álcool tanto
convencional como de fabrico
caseiro, sobretudo para denúncia da existência de várias
fabriquetas clandestinas na
Manhiça, assunto que mereceu particular preocupação do
governador que apelou a tomada de medidas administrativas e de responsabilização.
“Denunciem esse fabrico

de bebidas e desobediência.
A nossa polícia é leal ao comandante em chefe Filipe
Nyusi. Colaboramos com
ela, temos que engrandecê-la”, sublinhou Paruque,
acrescentando que o estado
de emergência não combina
com indecisões. É a saúde
pública, que não se venha
com desculpas, disse ainda.
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SERNIC não devolveu telemóvel do pai

Filho de Matavele suspeita haver
motivações políticas no crime

No primeiro dia de audição de declarantes, o Tribunal Judicial da Província de Gaza inquiriu os familiares de Anastácio Matavele e duas trabalhadoras do Fórum das Organizações Não-Governamentais de Gaza
(FONGA), instituição onde a vítima era director executivo.

T

erceiro a prestar
declarações, Licínio
Matavele
entrou para a sala
com uma certeza: “Eu sei quem matou papá.
Foram estes senhores sentados aqui atrás, agentes da Polícia”, disse, apontando para
os arguidos. Acossados com
a declaração-surpresa do filho de Anastácio Matavele,
os arguidos não esconderam
o desconforto e agitaram-se
no silêncio imposto pelo ritual das sessões de julgamento.
Perguntado pela juíza Ana
Liquidão se sabia das motivações do assassinato do pai,
Licínio não hesitou na resposta: “Não sei quais foram
as motivações. Melhor do
que ninguém, só eles é que

podem dizer”, disse, virando-se de novo para os arguidos
já encolhidos com a primeira
declaração à queima-roupa.
Enquanto a juíza tomava
nota, o filho de Matavele lançou uma suspeita: “Eu acho
que a morte de papá teve motivações políticas. Ele era activista social e membro da sociedade civil. Meu pai conhecia a
realidade desta província e
como director executivo do
FONGA ele colocava as preocupações do povo nos fóruns
apropriados. É provável que
haja pessoas que não gostavam
da forma como ele colocava as
preocupações da sociedade”,
disse, sublinhando que não conhecia ninguém com concreto.
Confrontado com a versão
dos arguidos (Edson Silica)

de que a missão era “assaltar
um cota com muito dinheiro”,
Licínio foi taxativo: “Isso é
blasfémia”. E justificou: “Meu
pai sabia das necessidades que
eu passava e se tivesse muito
dinheiro, eu seria a primei-

ra pessoa que ele ajudaria”.
O filho de Matavele não
foi o único declarante a desvalorizar a versão de “cota com
muito dinheiro”, uma tentativa de última hora dos arguidos de maquilhar um homicí-

dio com motivações políticas
através de pinceladas de um
simples assalto à mão armada.
Aliás, Sónia Tembe, secretária de direcção do FONGA,
disse que no fatídico dia 7 de
Outubro Anastácio Matavele não tinha sequer dinheiro
para abastecer a sua viatura.
“Depois de dirigir a abertura
da formação de observadores eleitorais, o director saiu
da sala e disse que precisava de abastecer o carro, mas
não tinha dinheiro. Um colega deu-lhe mil meticais e ele
despediu-se e foi embora”.
Portanto, o único dinheiro
que “o cota com muito dinheiro” - na versão dos arguidos
- trazia quando foi crivado de
balas eram mil meticais que
acabava de receber no “Salgadinho da Mamã Argentina”,
o salão onde decorria a formação, localizado na estrada
que vai dar à praia de Xai-Xai.
“Um pedreiro ligou-me a
dizer que devia procurar um
carro para socorrer o director,
porque ele acabava de ser baleado na zona da Mocita. Quando
os colegas foram ao local, ele
já tinha sido socorrido”, contou a secretária Sónia Tembe.
Ela foi a pessoa que logo
pela manhã ligou para Matavele e disse que o director do
FONGA não tinha nenhuma
viagem agendada para aquela data: “Estávamos à sua espera para fazer as notas de
boas-vindas aos participantes
da formação. Ele veio e dirigiu a cerimónia de abertura.
Saiu com promessa de voltar
para o encerramento”, contou.
Uma promessa que Matavele
nunca mais cumpriu, pois minutos depois de ter deixado o
“Salgadinho da Mamão Argentina” foi crivado de balas.
SERNIC ainda não devolveu o
Samsung de Matavele
Por ironia do destino, Abílio Matavele estava na “paragem Mahumane”, o local onde
capotou a Toyota Mark X que
transportava o sinistro pelotão
dos agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE). Es-
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tava à espera do seu carro em
reparação na oficina que funciona perto do local, quando
viu um carro que vinha em alta
velocidade e, de repente, capotou. “Todos aproximamos para
socorrer as vítimas. O acidente
tinha provocado muita poeira,
mas conseguíamos ver pessoas feridas debaixo do carro”.
E foi no meio da poeira que
“surgiu um homem com uma
arma grande” a correr em direcção ao cemitério. Era Agapito Matavele que fugia com a
AK 47 usada no crime e mais
tarde recuperada no cemitério pelo arguido Tudelo Guirugo, comandante do GOE.
“Depois vimos mais armas
no carro e todos afastamo-nos
do local por medo. Percebemos que naquele carro não
estavam pessoas normais”.
Mas a confirmação de que as
vítimas do acidente não eram
pessoas normais chegou 10
minutos depois, quando Abílio Matavele soube que eles
tinham baleado o seu irmão.
Foi a correr ao local do
atentado, mas a vítima já tinha
sido levada para o hospital. Encontrou a viatura com os vidros
traseiro e lateral direito partidos e contabilizou pelo menos
10 furos de balas na porta do
motorista. Questionado sobre
os bens que estavam na viatura, respondeu que conseguiu
recuperar alguns, incluindo
quatro telemóveis do irmão.
Entretanto, os agentes do
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC)
solicitaram o telemóvel que a

vítima usava com frequência
para obter mais informações
e nunca mais devolveram.
“Não me lembro do nome do
agente que ficou com o telemóvel e até hoje ainda não
conseguimos recuperar e nem
sabemos que tipo de informações conseguiram apurar”.
O filho de Matavele acrescentou que foi até à esquadra
para recuperar o telemóvel
Samsung do pai, mas foi informado que o aparelho estava no SERNIC. “Fui até
ao SERNIC e lá disseram
que o telefone estava na
Procuradoria em Maputo”.
Filho de Matavele emocionase ao falar do vazio que o pai
deixou na família
Quando o advogado da
família pediu ao Licínio que
falasse dos prejuízos que o assassinato de Matavele criou na
família, ele resumiu dizendo
que “papá era o pilar da família”. Era Matavele que cuidava
da mãe doente, cuidava da esposa doente, dava assistência à
família, pagava os estudos dos
filhos, incluindo de Licínio.
“Papá queria construir
uma casa que servisse de base
de sustento da família, mas
com a sua morte todos os projectos pararam. E os responsáveis são estes senhores da
Polícia que continuam a receber visita e comida das suas
famílias todos os dias”, disparou no meio de muita emoção.
A juíza apelou à calma e
disse que ele não era o único
que estava preocupado com o
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sucedido. “O Estado também
está preocupado, por estamos
todos aqui. Mesmo se não tivesse havido uma queixa particular da família, esses senhores estariam aqui. Isto é sinal
de que o Estado está à procura
da verdade para aplicar a justiça”, explicou Ana Liquidão.
Mas a chamada de atenção da juíza exacerbou os ânimos de Licínio. “Meritíssima,
compreendo a sua chamada de
atenção. Mas quando diz que o
Estado está preocupado, está a
falar deste Estado que não consegue localizar um indivíduo
que dizem que é fugitivo. Que
Estado é esse que não consegue localizar um indivíduo no

morte contra a vítima. Mas
quase todos acompanharam as
“reportagens na imprensa” em
que apareciam os “órgãos sociais do FONGA” que defendiam a destituição de Matavele
do cargo de director executivo.
As reportagens passaram
em Maio de 2019 e os declarantes citaram os nomes
de Leovigildo, presidente do
conselho fiscal, e Manuel Muchabje, presidente do conselho
de direcção, como os rostos da
contestação. Entretanto, Anastácio Matavele foi assassinado
numa altura em que decorriam
os preparativos para a realização da Assembleia-geral
que iria discutir as divergências e, provavelmente, eleger
novos órgãos de direcção.
Eldina Nhantave, trabalhadora do FONGA, e Stélio
Manjate, sobrinho da vítima,
também foram ouvidos como
declarantes. Nhantave contou que foi ela quem levou o
carro que estava com Matavele no dia 7 de Outubro até
à casa da “dona Arminda”.
“O filho de Matavele ligou
a dizer que queria deixar a viatura que estava com o pai no
FONGA. Como nós não temos
espaço suficiente para parquear, pedi à Arminda que fossemos deixar a viatura na sua
casa. Arminda é a proprietária
daquele carro, mas frequentemente andava com o director e
ela usava a viatura do FONGA,
que já não aguentava percorrer
longas distâncias”, explicou.
O julgamento prosseguiu
com a audição de mais declarantes, nomeadamente os
membros da Unidade de Intervenção Rápida (UIR). (CDD)

seu território. Será que está
mesmo foragido”, questionou.
Além de prejuízos económicos, o filho de Matavele disse
que o assassinato do pai está
a causar problemas psicológicos na família, sobretudo nos
netos da vítima. “Tenho uma
sobrinha que não pára de perguntar pelo avô. E um sobrinho que tem pavor de polícias.
Não quer ouvir falar de polícias. Ele está traumatizado”.
Órgãos sociais do FONGA
queriam destituir Matavele
Os declarantes (familiares
e colegas de Matavele) ouvidos
ontem nunca tiveram conhecimento de nenhuma ameaça de
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Zoom

José Matlhombe

SADC pede ajuda para combater
“terroristas” em Cabo Delgado

A

Comunidade de
Desenvolvimento
da África Austral
(SADC)
exortou nesta terça-feira, 19, os países membros a
apoiarem Moçambique na luta
contra “terroristas”, em Cabo
Delgado, que se diz estarem ligados ao Estado Islâmico, mas
não especificou o tipo de ajuda.
A decisão foi tomada
numa reunião do órgão de
defesa e segurança da organização composta pelo Zimbabwe, Zâmbia e Botswana.
O Presidente de Moçambique
também participou no encontro.
O Chefe de Estado do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, que presidiu o encontro,
disse que a situação naquela
província moçambicana ameaça a paz e segurança na região
Um comunicado emitido
após a cimeira exortou os Estados
membros a ajudarem Moçambi-

que a lutar “contra os terroristas
e grupos armados em alguns
distritos de Cabo Delgado”
A declaração não torna claro se os países da SADC vão
enviar tropas para província.
Nos últimos meses tem
estado a intensificar-se uma
rebelião conduzida por uma
organização que se diz ela própria ligada ao Estado Islâmico.
Os rebeldes têm ocupado
algumas vilas e cidades perante a incapacidade de resposta das Forças de Defesa e
Segurança de Moçambique.
O Governo de Maputo pediu nos últimos meses ajuda ao
Grupo Wagner, uma organização
de segurança privada da Rússia e também de uma organização de segurança sul-africana
que teve um dos seus helicópteros abatidos na província.
Vários militares do Grupo
Wagner terão sido também mortos pelos rebeldes, alguns mes-

mo chegaram a ser decapitados.
A rebelião está a pôr em
perigo investimentos de milha-

res de milhões de dólares para
a exploração de gás natural ao
largo da costa do norte do país,

além de ter provocado mais de
1.100 mortos e 200 mil deslocados desde Outubro de 2017.
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Fomicres aponta nódoas na segurança

Houve apatia do Estado no
assunto de Cabo Delgado
ELTON DA GRAÇA
O director executivo da investigação de crimes e reinserção social (Fomicres), Albino Forquilha, afirma categoricamente que a estratégia dos insurgentes em Cabo
Delgado estava assente na criação de zonas libertadas.
Albino Forquilha acrescenta que não houve uso de toda
a capacidade militar que marcasse a presença do Estado moçambicano nas regiões afectadas pelos ataques.

H

ouve uma apatia
do Estado moçambicano perante os ataques
que diariamente
colocavam populações em debandada para lugares seguros.
Segundo Albino Forquilha,
essa ausência do Estado em zonas afectadas pelos insurgentes
permitiu que estes estendessem
mais suas incursões maléficas,
porque havia sinais de fragilidades. “A presença dos insurgentes em algumas regiões da
província de Cabo Delgado a
dado momento aparentou que
estes tivessem zonas libertadas
porque o Estado não estava lá”,
dissecou Forquilha, tendo referido que havia necessidade

de uma força concentrada do
Estado para que os insurgentes
tivessem os primeiros avisos
de que em Moçambique não se
podia brincar, facto que não foi
considerado. O ataque armado à região de Mocímboa da
Praia, ainda segundo o director
do Fomicres, revelou as fragilidades da segurança, porque
a forma de ser dos insurgentes
não é capacidade exterior deles
o que significa que havia colaboração por parte de alguns
cidadãos nacionais. Forquilha reconheceu ainda o facto
de nos últimos dias assistir-se
a reposição da ordem e tranquilidade públicas. Contudo,
admite que, durante três anos,
houve uma passeata dos insur-

gentes, o que beliscou a soberania do Estado moçambicano.
“É preciso responsabilização porque não podemos permitir que naquelas condições
com os Ministérios do Interior
e da Defesa Nacional pudéssemos deixar que cerca de três
os insurgentes criassem condições de torturas, massacres
colocando famílias em situação

de frustração”, recomendou.
Albino Forquilha disse
ainda que houve situações em
que as populações por sentirem
a ausência do estado acabaram se aliando aos insurgentes não pelos seus inconfessáveis ideais. Mas a procura
de salvaguardar suas vidas.
Eles saem das suas zonas
de origem e ficam acantonados

numa escola onde não há condições, porque estão a procura
de protecção do Estado e quando não há isso eles acabam se
aliando aos malfeitores mesmo
sem concordar com suas ideologia, porque o que querem
é a protecção. Em relação a
origem do armamento a fonte
que vimos a citar não tem dúvidas que sua proveniência seja
por via marítima a olhar alguns
países vizinhos cujo controlo
é fraco. Um outro factor pode
estar relacionado com a presença do armamento resultante da
guerra dos 16 anos em províncias como Niassa e Nampula.
“Pode ter havido reconhecimento por parte de algumas bases
ou informação de pessoas singulares que detenham informação
sobre possíveis locais onde há
armamento”, analisou, acrescentando que ao longo dos últimos
anos houve muitos ataques às
populações, incluindo posições
das forças de defesa e segurança,
o que significa que os insurgentes podem ter se apoderado deste
material durante suas incursões.

Vale entrega material escolar a
2 mil crianças da vila de Cateme
A Vale entregou à Escola Primária do 1º e 2º Grau de Maguiguana, na vila de Cateme, Província de Tete, diverso material
didáctico que vai beneficiar as 2 mil crianças que frequentam
aquele estabelecimento de ensino. A acção, que decorreu na
quarta-feira, dia 13 de Maio, permite que os alunos que estão em
casa por causa da Covid-19 continuem a ter acesso a material escolar, prosseguindo os estudos mesmo com as escolas fechadas.

O

material oferecido pelo Vale
Moçambique
vai beneficiar
os estudantes da
1ª à 7ª classe da comunidade
de Cateme e inclui cerca de 4
mil fichas escolares e estojos
com afiador, lápis e borracha.
Segundo Afonso Manejo,
director da Escola Primária do
1º e 2º Grau de Maguiguana, “a
falta deste tipo de material estava a comprometer o processo

de ensino na vila de Cateme”.
“Ao ter conhecimento das dificuldades da Escola em disponibilizar fichas de exercícios para
que os alunos continuassem
a ter aulas a partir de casa, a
Vale respondeu prontamente com esta ajuda preciosa”,
adiantou o mesmo responsável.
O líder do segundo escalão do bairro Chipanga, Afonso Colher, destacou, por seu
lado, o alívio financeiro que
esta oferta traz à comunidade.

“Este material escolar vem facilitar o estudo dos alunos e
diminuir os encargos para os
encarregados de educação, estamos, por isso, muito gratos
pela iniciativa”, sublinhou ainda
aquele dirigente comunitário.
Simão Muhoro, gerente de
Planeamento, Projectos e Gestão
Social da Vale, adiantou que “a
acção está ancorada na política
de sustentabilidade da empresa
enquanto catalisadora do desenvolvimento local, acreditando
que investir no apoio à educação
é investir na construção de um
futuro melhor para a sociedade
moçambicana”. Apesar das restrições impostas pela pandemia
da Covid-19, “a Vale prossegue
com acções de suporte ao desenvolvimento humano, permitin-

do, com a oferta deste material
escolar, que as crianças continuem a aprender e a desenvolver
competências para transformar
o amanhã de Moçambique”,
afirmou ainda Simão Muhoro.

A Vale reafirma o seu compromisso de tudo fazer para
proporcionar o bem-estar das
comunidades onde opera, contribuindo para o desenvolvimento local das populações.
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Mesquita avalia impacto da
Covid-19 no norte

O Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, efectuou, recentemente, uma visita de trabalho à província de Cabo
Delgado para monitoria das acções do sector que dirige, bem
como fazer a avaliação do cumprimento das medidas de prevenção da pandemia Covid-19, no âmbito do Decreto Presidencial 11/2020 que declara o estado de emergência em todo o país.

N

a província de
Cabo Delgado,
Mesquita deslocou-se aos distritos de Mueda, Nanjua e Ancuabe, onde
visitou o complexo de silos e
uma indústria de produção de
cimento e ainda uma empresa de produção de frangos e
ovos, na cidade de Pemba.
Em Mueda, além de visitar
os estabelecimentos comerciais, o governante manteve en-

contros separados com agentes
económicos e os órgãos locais,
tendo feito a entrega de um
túnel para pulverização, montado no centro da vila, bem
como de insumos agrícolas
avaliados em cerca de 570 mil
meticais, produtos de higienização avaliados em cerca de
dois milhões de meticais, em
resultado de apoio de parceiros.
Falando na ocasião, em representação do Conselho Empresarial do distrito de Mueda,

o agente económico Mamudo
Irache disse que, com a queda
da ponte sobre o Rio Montepuez em Dezembro último e
as chuvas intensas que caíram
durante o período de Outubro

de 2019 a Abril de 2020, aliadas ao surgimento da pandemia da COVID-19, o comércio
em Mueda ficou seriamente
afectado, mas com a resposta
imediata que o Governo deu o
sector começa a revitalizar-se.
Segundo Mesquita, Mueda
é um dos distritos que se encontra numa situação de isolamento parcial, face à tensão que se
vive na província de Cabo Delgado em resultado das acções
dos terroristas, por isso mereceu
especial atenção nesta visita.
“Na busca de soluções
para mitigar o sofrimento da
população nesta zona, o Governo tomou medidas para
garantir o abastecimento de
produtos essenciais usando como alternativa a via
Montepuez, Mueda”, disse.
“Durante a nossa visita aos
estabelecimentos comerciais,
constatamos um semblante de
esperança por parte dos agentes
económicos e da população. E
isso tem a ver com o nível de
investimento que está a ser feito no sector comercial na mo-

bilização de stocks de diversas
mercadorias e o movimento
comercial que tem vindo a
acontecer face à reabertura das
operações dos bancos comerciais’’ acrescentou o ministro.
No último dia da visita à província de Cabo Delgado, Carlos
Mesquita interagiu com o Conselho Empresarial Provincial a
quem, para além de abordar as
medidas de mitigação da Covid-19 para minimizar os impactos e assegurar o funcionamento das empresas, apelou ao
reforço das medidas de prevenção e ao combate à pandemia.
“Estamos
preocupados
com o que vimos nesta cidade
e não só. Parece que as pessoas não entenderam ou não
acreditam que estamos num
período de emergência. Vimos muitas crianças na rua,
pessoas sem máscaras e a não
observância das medidas de
distanciamento social. Por
isso, pedimos a colaboração
de todos para que este vírus
não se alastre’’, acrescentou.

Comercial

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

cabeça

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

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

Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável.
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte
endereço: www.zambeze.info
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Mais de 600 empresas
fecham portas em Manica

Mais de 600 empresas do sector privado suspenderam,
até agora, as suas actividades no país devido ao estado de
emergência em vigor, no âmbito da crise financeira proveniente da nova pandemia catastrófica, o novo coronavírus, podendo afectar deste modo pouco mais de 25 mil trabalhadores de igual número de famílias, sendo alguns dos
quais se encontram a trabalhar a partir do domicílio.

A

informação foi
facultada
pela
Ministra moçambicana do Trabalho e Segurança

Social, Margarida Talapa, no
âmbito da visita de trabalho de
monitorização das medidas de
prevenção e mitigação do novo
coronavírus nos trabalhadores

dos sectores público e privado
na província central de Manica.
Trata-se, na sua maioria,
de empresas do ramo de hotelaria, restauração e turismo
que por escassez da clientela
optaram por suspender as suas
actividades até que a situação
da Covid-19 seja superada em
Moçambique, por isso que Margarida Talapa diz que o Governo está neste momento a traçar
mecanismos que visam equi-

librar o ambiente empresarial
e da classe dos trabalhadores.
“Suspender empresas não
significa perda de emprego,
mas sim, destes trabalhadores
dessas empresas eles terão os
seus salários mas na base da
lei do trabalho no seu artigo
123, que terão 75% no primeiro mês, 50% no segundo mês e
25% no terceiro mês. Portanto
não significa que totalmente estão fora dos serviços, temos um
grupo de empresas naturalmente, que estas pagaram aos trabalhadores num número aceitável”, disse Margarida Talapa.
No país a província de
Inhambane regista um caos no
ramo empresarial sobretudo
nas áreas de hotelaria e turismo, não obstante no norte de
Moçambique, Cabo-delgado
para além de ser o actual epicentro da propagação do novo
coronavírus, regista uma instabilidade política e socioeconómica devido aos ataques dos
insurgentes que matam a população descontroladamente.
Sendo situações calamitosas que o país enfrenta actualmente, a Ministra do Trabalho
e Segurança Social afirmou
haver empresas que declararam falência devido a crise financeira que se verifica

no território nacional, facto
que ditou o encerramento por
completo das suas actividades, porém obrigadas a pagar
indemnização aos seus trabalhadores como reza a lei de trabalho moçambicana em vigor.
“O que estamos a fazer
como Ministério é naturalmente monitorar para que nenhum trabalhador seja prejudicado, o que estamos a fazer
também é estar em contacto
sempre com a CTA, com as
empresas que é para podermos acompanhar passo a passo a situação das empresas e
as decisões que forem a tomar
para que nenhum empregador
ou nenhum empresário toma
decisões fora daquilo que tem
na lei do trabalho”, realçou.
O novo coronavírus coloca
o Governo preocupado com a
classe dos empregados e empregadores, pelo que o futuro é
incerto na esfera empresarial no
país, mas o Ministério do Trabalho e Segurança Social orienta o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) para fazer
um estudo de viabilidade em
caso de agravamento da propagação da Covid-19 em Moçambique de modo a salvaguardar
os interesses dos trabalhadores.

MIC recebe apoio de empresas chinesas
No âmbito do combate contra à Covid-19, o Ministério da Indústria e Comércio (MIC) recebeu, segunda-feira,
18 de Maio, em Maputo, um donativo, composto por 30 mil
máscaras, 12 laptops (incluindo software) e 12 modems oferecidos por quatro empresas chinesas, integradas na Parceria para o Investimento e Crescimento de África (PIGA).

T

rata-se de um donativo que resulta
da
mobilização
da República Popular da China às
empresas envolvidas no programa PIGA que operam em
quatro países africanos, nomeadamente a Zâmbia, Moçambique, Quénia e Etiópia e que
é gerido pelo Centro Internacional do Comércio (ITC),
para o apoio na luta contra
a pandemia da COVID-19.
Ludovina Bernardo, vice-ministra da Indústria e Comércio, disse tratar-se de uma
cerimónia que simboliza mais

uma vez um sinal de amizade e compromisso que todos
assumiram perante a luta contra a pandemia da Covid-19.
“Agradecemos aos parceiros do programa PIGA e
do ITC, que se comprometem
com o Governo da República
de Moçambique em fazer um
esforço acrescido, de modo a
que tanto os que precisam do
material de protecção para lutar contra a pandemia da Covid-19, assim como a Agência
para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX),
possam continuar a mobilizar
recursos junto de vários par-

ceiros de cooperação nacional,
através do equipamento informático que foi doado para que
continuemos a trabalhar de forma redobrada”, referiu a vice-

-ministra Ludovina Bernardo.
Por sua vez, Horácio Morgado, coordenador nacional do
projecto PIGA, assegurou que
em Moçambique o apoio e a mo-

bilização de recursos continuará em estreita colaboração com
a APIEX e felicitou a liderança
do Governo, que tudo tem feito
para responder a este enorme
desafio, de forma profissional,
organizada e bastante efectiva.
“O programa PIGA reitera,
deste modo, o seu compromisso
no trabalho para a atracção de
investimento em Moçambique
e manifesta toda a disponibilidade para continuar a cooperar
e apoiar o Governo de Moçambique durante este período”,
garantiu Horácio Morgado.
Importa referir que o projecto PIGA apoia a atracção
de investimentos nas áreas de
agro-processamento e indústria
ligeira, com foco para a China.
Em Moçambique, o programa PIGA trabalha em estreita
colaboração com a APIEX.
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Fornecido pela UNECA e grupo Standard Bank

Empresas administradas por mulheres
podem receber até um bilião de dólares

Com vista a impulsionar empresas africanas de gestão de activos, pertencentes e administradas por mulheres, a Comissão Económica das Nações Unidas para
África (UNECA) e o Grupo Standard Bank criaram,
recentemente, um fundo de impacto inovador que fornecerá capital e experiência às candidatas aprovadas.

O

Women Leadership Fund Initiative (AWLF)
é o primeiro do
género ao nível do continente africano e
visa angariar até um bilião de
dólares norte-americanos para
mulheres gestoras de fundos,
que, por sua vez, investirão
em negócios e projectos de
alto impacto em todo o continente, impulsionando, dessa

forma, o empreendedorismo.
Nesta primeira fase, e devido à necessidade de assegurar uma maior diversificação
regional e geográfica, o financiamento será alocado a gestoras de activos das regiões
Norte, Oriental, Ocidental e
Austral do continente africano.
As candidatas devem ser
residentes ou estarem dispostas a mudar-se para o continente africano e terem ex-

periência comprovada em
gestão de fundos ou activos.
Serão sujeitas a um processo de diligência operacional e
de investimento a ser concluído
até ao final do mês de Agosto, sendo que a primeira fase
do fundo decorrerá no quarto trimestre do presente ano.
A segunda fase da iniciativa será anunciada posteriormente e os investimentos serão
feitos em fundos privados de
acções pertencentes ou administrados por mulheres. A
terceira terá como alvo as gestoras de fundos pela primeira
vez, através de um Programa
de Capital de Investimento
para Gestores Emergentes.
Embora o fundo seja destinado a todas as áreas, será dada
prioridade a sectores de alto
impacto, incluindo manufactura, serviços de saúde, energias renováveis e agricultura.
“O fundo é um dos instrumentos financeiros mais
transformadores a serem implementados em todo o continente africano nos últimos
anos e que visa reformular a
cadeia de tomada de decisão
no financiamento de empresas pertencentes ou geridas
por mulheres”, considerou
Vera Songwe, secretária-geral adjunta da ONU e secretária executiva da UNECA.

“Esta iniciativa
tem como objectivo impulsionar
as comunidades a
tomarem a dianteira na luta por
um crescimento
económico sustentável em todo
o continente
africano”

Por seu turno, Sola David-Borha, administradora executiva para a região africana do
Grupo Standard Bank, referiu
que a iniciativa está alinhada ao
objectivo de criação de um continente baseado na igualdade de
género, defendido pelo banco.
“Esta iniciativa tem como
objectivo impulsionar as co-

munidades a tomarem a dianteira na luta por um crescimento económico sustentável
em todo o continente africano”, disse Sola David-Borha.
Em Moçambique, o Standard Bank tem implementado,
através da sua Incubadora de
Negócios, várias iniciativas
viradas para o empoderamento
do feminino, como é o caso do
Lionesses Lean in Breakfast,
que tem como objectivo a promoção da partilha de experiências e criação de redes de contacto entre as participantes, que
são, na sua maioria, mulheres
empreendedoras e empresárias
já estabelecidas no mercado.
O evento, que já atingiu
perto de mil mulheres, visa dar
mais e maior visibilidade às
empreendedoras moçambicanas, e, por via disso, alargar o
seu acesso ao mercado e dar-lhes a oportunidade de criar
redes de negócios no País,
na região e, quiçá, no mundo.
Através das mulheres, o
Standard Bank espera contribuir para o fomento de um
crescimento inclusivo, com
a criação de bases para um
ecossistema empresarial robusto, que valoriza a inovação, o conteúdo local e a geração de postos de trabalho.
Para além do Lionesses
Lean in Breakfast, o banco
aderiu ao movimento de solidariedade da ONU Mulher pela
igualdade de género (He4She),
que encoraja os homens a estarem ao lado das mulheres na
busca pela igualdade de género.
Igualmente, o Grupo Standard Bank definiu como um
dos seus objectivos o aumento da representação da mulher em cargos executivos
para 40% até 2021 na África
Austral e, até 2023, para todo
o grupo, bem como incrementar a representação de mulheres no seu quadro de 22%
(2018) para 33% até 2021.
Importa realçar que a Woman Leadership Fund Initiative
foi estabelecida em resposta à
Agenda 2063 da União Africana e aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 5
e 8 das Nações Unidas, que
visam a igualdade de género, trabalho decente e crescimento económico sustentável.
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Olhanense pede ajuda a Cristiano Ronaldo
cada série vão jogar um play
off para apurar as 2 equipas
que irão subir à Segunda Liga.
Claramente, o primeiro objetivo de cada equipa que ambiciona subir é chegar aos dois
primeiros lugares da sua série.
É com base nisso que se planeia a época. Como certamente
acontece no teu clube, com base
nisso criam-se estratégias e rotações de jogadores durante a
época. Nunca foi nosso objetivo ter de fazer mais pontos do
que as equipas doutras séries.
São séries diferentes com equipas diferentes e que nunca se
confrontaram antes do play off.
Depois chegou esta desgraça da covid-19 e foi decidido que no nosso escalão
não se podia voltar a jogar.
Alguns dias depois, a FPF, absurdamente, decidiu subir à
segunda liga as duas equipas
com mais pontos das 4 séries.
Nunca foi o nosso objetivo pontuar mais do que
as equipas das outras séries,
não era claramente uma ideia
que nos passasse pela cabeça
dado o desequilíbrio de competitividade entre as séries .
A FPF decidiu assim e falou em
mérito desportivo

Olhanense não se conforma com a decisão que impede o
clube de disputar o acesso à Liga 2, na próxima época. Agora, numa carta publicada nas redes sociais e assinada por
todo o plantel, o emblema algarvio pede ajuda a… Cristiano
Ronaldo, «a mais alta instância futebolística da história e o
mais elevado detentor dos valores» que constituem o futebol.
Carta na íntegra:
Caro Capitão Cristiano
Ronaldo, Somos jogadores do
Sporting Clube Olhanense, um
clube algarvio com 108 anos de
história, (onde o teu amigo Valdir se iniciou) que, nesta época,
participou no Campeonato de
Portugal, (o 3° terceiro escalão
do futebol português).
Decidimos enviar-te esta
carta porque tu és o símbolo máximo mundial dos jogadores. O
Deus do futebol português e o
modelo de inspiração para qualquer um que joga futebol no nosso país.
O mito do Cristiano Ronaldo, cada dia, inspira e mexe as
paixões de todos os meninos, que
praticam o futebol de rua, em todos os bairros portugueses; que

alimenta as esperanças dos miúdos que diariamente chegam aos
treinos de formação; que ajuda os
profissionais a trabalhar para serem sempre jogadores melhores.
E também nós, como jogadores dos campeonatos
menores, somos continuamente inspirados pelos teus
esforços e pelo teu heroísmo.
És a mais alta instância futebolística da história e o mais elevado detentor dos valores que
constituem este desporto. A tua
extraordinária carreira, os teus
objectivos atingidos e as tuas
históricas vitórias são resultado
do teu enorme talento, unido a
uma total dedicação e sacrifícios, por isso,tu és o melhor! E,
por isso, estamos certos que tu
poderás imaginar o estado emocional em que nós próprios nos

encontramos neste momento.
Desafiando todas as dificuldades próprias do futebol semiprofissional, trabalhamos desde
o primeiro dia desta época, com
um único objectivo: atingir a subida de divisão para finalmente
nos tornarmos jogadores profissionais. Com o mesmo foco dum
campeão que treina para ganhar
um título, para levantar uma
taça, seguindo o teu exemplo.
Foi uma grande época capitão!
Jogo após jogo, a nossa
equipa ganhou confiança, o
balneário juntou-se, os adeptos cresciam e os resultados
chegaram. Na primeira parte
da época, a nossa equipa tinha
mais golos marcados que todas as equipas em Portugal:
mais do que o Porto e o
Benfica que estão noutra realidade! Estivemos no primeiro
lugar da nossa série em mais
de 75% do campeonato. Terminámos em primeiro lugar a
primeira volta, inclusive com

mais pontos que todos e estávamos igualmente no primeiro
lugar no momento da interrupção dos jogos pela covid-19.
Imagina que o nosso lateral esquerdo, o Leonardo Lelo
com dezanove anos, foi convocado para selecção portuguesa sub 20. O único jogador
na selecção nacional de todo
o Campeonato de Portugal.
Que lindo! Que satisfação!
O nosso compeonato joga-se em 4 séries territoriais de
18 equipas. São 72 equipas.
Chama-se o Campeonato de
Portugal porque é um torneio
nacional onde são representadas todas as regiões do nosso
amado país. Aqui os jogos são
uma mistura de sonhos, bairrismo, garra, qualidade, obstáculos e paixão. Aqui surgem
jovens jogadores que, graças à
sua obrigação, servirão de sustento aos patamares superiores.
Constituímos a base menos
nobre do futebol português!
O regulamento diz que
as primeiras duas equipas de

Portanto o nosso clube foi excluído da subida
de divisão porque tinha um
ponto a menos duma outra equipa duma outra série.
Acabámos no primeiro lugar e não subimos de divisão
como aconteceu às outras equipas do mesmo campeonato?!?
Porquê? Porque tínhamos um ponto a menos duma
outra equipa duma outra série? Ainda não percebemos ...
Num momento tão delicado
como este que o mundo vive,
quando todos temos a responsabilidade de ser solidários com
todos os competidores de forma
a resolver o prejuízos da pandemia, mas interesses políticos
e económicos não permitem.
Todos os nossos sonhos, a
nossa paixão e a nossa confiança morreram naquele dia em que
saiu esta inexplicável decisão.
E tu sabes melhor do que os
outros, capitão, que, sem confiança no futebol verdadeiro, irão
nascer cada vez menos heróis.
E sem heróis o futuro dos nossos meninos irá ser muito pior.
Ajuda-nos a acreditar que
pudéramos conseguir justiça e a não viver em clima
de constante desconfiança.
Um forte abraço Capitão
O plantel do SC Olhanense
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Projecto Black Bulls é um exemplo para o país

Para o Secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, o projecto de construção do Estádio da Matola,
pertencente a Associação Black Bulls, é um exemplo nacional que deve inspirar todos os clubes ao longo do nosso país.

G

ilberto
Mendes fez estes
pronunciamentos durante a visita que
efectuou, esta segunda-feira,
18 de Maio, ao complexo
desportivo da Black Bulls,
localizado no bairro de Tchumene, Município da Matola.
Na ocasião, o governante
contextualizou a visita, referenciando que a mesma “serve para mostrar ao mundo
que nós temos uma indústria
desportiva activa e com um
investimento privado considerável. Mas mais do que um
exemplo para as instituições de
Estado, temos aqui um investimento totalmente privado”.
Fazendo-se
acompanhar
por diversos presidentes de clubes que militam no Moçambola, pelo presidente do Comité
Olímpico de Moçambique, de
quadros da Secretaria de Estado do Desporto, bem como por
jornalistas desportivos e capitães da selecção nacional de

futebol, o secretário de Estado
do Desporto explicou que convidou estes agentes desportivos
por forma a “beberem um pouco
da experiência da Black Bulls,
no sentido de também encontrarem soluções para as suas
infra-estruturas desportivas”.
“Gostaria, por isso, que
este exemplo fosse levado
para todo o país”, acrescentou Gilberto Mendes, que se
disse muito satisfeito pela
forma como está a ser edificado o Estádio da Matola
pela Associação Black Bulls.
“São infra-estruturas com
muita boa qualidade e que
vão beneficiar o desporto nacional no seu todo”, concluiu.
Esta casa é de todos. Não
somente da Black Bulls
Intervindo também por
ocasião da visita, o presidente e patrono da Associação
Black Bulls, Junaide Lalgy,
começou por explicar que
a construção deste comple-

xo deriva da sua experiência como gestor desportivo.
“Tive uma grande lição durante os sete anos em que estive
ligado ao Clube de Chibuto, segundo a qual qualquer projecto
na área desportiva precisa de
uma infra-estrutura. Que caso
contrário será difícil singrar”.
A partir da altura em que
se criou a Associação Black
Bulls, contou Junaide Lalgy,
“entendemos que deveríamos
Comercial

ter também infra-estruturas.
Foi por isso que surgiu este
projecto, que como puderam ver não é só da construção de campos, mas também
de uma academia para acomodar os próprios atletas”.
“É um projecto ambicioso,
que muito nos emociona e nos
enche de orgulho. O que estamos a fazer aqui não tem preço.
É de uma nobreza proveniente
da vontade e do querer fazer

mais e melhor pelo desporto
moçambicano”, fundamentou.
Numa outra abordagem, o
patrono da Associação Black
Bulls aproveitou a presença
de representantes de outros
clubes para explicar que, pelas
suas dimensões, este complexo desportivo “é muito grande
só para o uso da Black Bulls”.
“Esta casa não é somente da Black Bulls. É de todos
nós. Temos aqui condições e
campos suficientes para que
clubes nacionais e estrangeiros possam vir estagiar. Numa
fase complementar do projecto, iremos edificar um hotel especificamente para acomodar
atletas a custos baixos. Queremos igualmente organizar
torneios internacionais a nível
de escalões de formação, visto
que estamos virados e focados
na formação de novos talentos”, finalizou Junaide Lalgy.
Refira-se que o projecto
do Estádio da Matola prevê
a construção de quatro campos, sendo que o principal
encontra-se actualmente na
fase conclusão e outro, anexo, já em uso para treinos.
Foram ainda edificadas 14
residências para os atletas e
um refeitório. Refira-se que
as residências foram baptizadas com os nomes de todas as
províncias do País, ademais de
Chibuto, Matola e Maqueze.
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Gabar Mabote e a SOMAS:

A propósito do sermão
pregado a um cadáver
SIMEÃO CACHAMBA 1
No dia 17 de Março de 2020 foi a enterrar, em Lhanguene, o músico Gabar Mabote. Velório havido na capela
do cemitério, o Secretário-geral(SG) da Associação Moçambicana de Autores (SOMAS) impôs a sua presença
para dizer que o defunto não era membro da organização e esta não tinha nenhuma mensagem para a ocasião. Este pronunciamento, secundado pelo subsequente
sumiço da ilustre figura sem ter assistido ao funeral, indignou toda a gente que se apercebeu da triste cena, sobretudo a família e os músicos presentes, e esvaziou por
completo, do seu valor pecuniário e simbólico, o envelope entregue contendo alguma contribuição em dinheiro.

“

A turma está a ir embora” - comentou comigo
o músico João Bata
quando nos saudamos
à saída da derradeira
morada do falecido, abrindo caminho pelos intervalos exíguos
entre as campas. Com oito números gravados na Rádio Moçambique (RM) até ao começo
deste século, quando o conheci
nas barracas de Mahlazine e trabalhei com ele como promotor
de espectáculos, GM (como lhe
chamavam no bairro) faz parte
de uma geração de músicos que
começou a cantar e a encantar
multidões muito antes da criação da SOMAS e da aprovação
da Lei do Direito do Autor e Direitos Conexos. De há tempos a
esta parte essa turma vai descendo do palco da vida sem nada
ter recebido a título de direitos
autorais pelo uso das suas obras
ou respectivas reproduções para
efeitos de radiodifusão sonora
e televisiva e exibição pública
e, se nada for feito para alterar
a situação prevalecente, nem os
seus descendentes receberão enquanto os seus direitos valerem.
Várias são as interrogações
que as pessoas se fizeram acerca
da aparição do SG da SOMAS
no velório do Gabar. Se este
não era membro daquela agremiação, por que então o dito
cujo se fez presente no local?
Se não tinha mensagem para a
ocasião, por que abriu a boca? E
para quem era dirigida a sua não
mensagem? Para o morto? Para

quê? Para que ele se erguesse do
caixão e corresse a sete pés até à
Rua da Tchambapara inscrever
as suas obras de modo a garantir
aos seus herdeiros algum legado
antes de descer à cova? Ou a não
mensagem seria para a família?
Para esta fazer o quê? Ese Gabarfosse membro da SOMAS, o
que teria acontecido de diferente? Uma mensagem escrita?Um
envelope mais gordo? Um
apoio para a aquisição de uma
urna mais digna? E que mais?
Reza um ditado italiano
que em boca fechada não entra
mosca. Ainda que na hora da
sua breve alocução nenhuma
mosca tenha entrado na boca
do SG da SOMAS, ele perdeu
uma grande oportunidade de
ficar calado e não gerar falatório ou mudo questionamento entre gente tomada de dor
pela perda de um ente querido
e amigo. A explicação de que
Gabarnão era membroé de um
mau pagador.Com efeito, em
termos de fluxo de rendimentos
ganhos a título de direitos de autor e conexos, qual é a diferença substantiva entre Gabar e os
músicos membros da SOMAS?
À data da entrada em vigor
da Lei nº 4/2001, de 27 de Fevereiro, vulgo Lei do Direito de
Autor e Direitos Conexos, havia
em Maputo uma editora discográfica sob cuja chancela foram
lançados no mercado vários álbuns de músicos nacionais. Ela
chamou a si a responsabilidade
da inscrição,como membros da

SOMAS, dos autores que editou
e do registo das suas obras. Ao
contrário dos seus pares, Gabar Mabotenão teve a sorte de
ser editado pela JB. Dosmúsicos que se tornaram membros
da SOMAS muitos não têm as
quotas em dia. Alguns já disseram em plena Assembleia Geral
que não estavam dispostos a
pagá-las porque dos seus direitos autorais nada têm recebido.
SOMAS – Sociedade de autores
atípica
Em finais do século passado
um músico renomado da praça
espantou meio mundo ao exigir
da RM a destruição das bobines
contendo a sua obra gravada
para efeitos de radiodifusão sonora em virtude de nada receber pela respectiva exploração.
Esta atitude terá sido a expressão pública mais eloquente do
estado de espírito então generalizado da classe artística que
levou à criação da SOMAS. Ao
contrário do que acontece pelo

mundo fora, em que a adopção
de legislação própria sobre o
direito de autor e direitos conexos antecede a criação de
sociedades de autores em cada
país, em Moçambique a ordem
foi invertida. Temos assim que a
SOMAS surgiu, não como uma
sociedade de autores, figura até
então omissa no ordenamento
jurídico nacional, mas sim como
uma força de pressão sobre o
governo para a criação de legislação doméstica sobre a matéria.
Da génese anómala da
SOMAS resultaram defeitos
congénitos que permanecem
plasmados nos seus estatutos
até hoje em forma de erros e
omissões. Da imprescindibilidade para a existência e funcionamento de uma sociedade
de autores, da subscrição das
convenções internacionais sobre direitos do autor e direitos
conexos pelo seu país e de uma
lei nacional sobre a matéria conforme referido acima,resulta
que qualquer sociedade de autores tem no respectivo Estado um

parceiro estratégico. Mas a parceria preconizada não implica,
necessariamente, a designação
de delegados do governo nas sociedades de autores como os estatutos da SOMAS preconizam
nos seus artigos15º e 16º. Nisso,
está o erro mais crasso porque
nem na Constituição da República nem nalgumalei ordinária
se prevê que o Governo designe delegados para quaisquer
associações. Que poder tem a
SOMAS para ditar ordens ao
Governo quanto à designação
de delegados aos seus órgãos?
Quanto às omissões, a mais
eloquente prende-se com a principal vocação de uma sociedade de autores que consiste na
gestão colectiva do direito de
autor e direitos conexos. Este
conceito, que compreende a
arrecadação da remuneração
devida a título de direitos de autor e direitos conexos junto dos
utilizadores de obras protegidas
e suas reproduções para efeitos
de radiodifusão sonora e televisiva e exibição pública e a sub-

Jornalista free-lancer (cel: 850153702; e-mail: semiaocachamba@gmail.com) e consultor independente em comunicação, economia e gestão.
Foi assessor da SOMAS nas negociações dos contratos com a RM e a TVM.1
1
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sequente distribuição pelos seus
titulares, está omisso nos estatutos da SOMAS e somente surge na ordem jurídica nacional
com a Lei nº 4/2001 (art. 74).
A gestão colectiva dos direitos de autor e direitos conexos é
a melhor plataforma para resolver o problema do músico que
queria ver destruídas as bobines contendo a gravação da sua
obra. Com grande quantidade de
utilizadores, nenhum músico teria capacidade de andar de rádio
em rádio e de casa de pasto em
casa de pasto para negociar e cobrar a remuneração devida pelo
uso da sua obra. Para desempenhar essa missão é que surgiram
as sociedades de autores com
a dupla função de arrecadar e
distribuir a remuneração devida, retendo uma percentagem,
em torno dos 30%, do valor em
causa para a cobertura dos respectivos custos administrativos.
Face a esta prerrogativa, ao contrário das outras associações, as
sociedades de autor não cobram
quotas aos seus membros.Este
não é o caso da SOMAS. Nisso
está um dos seus traços atípicos como sociedade de autores.
Apesar da lei nada de novo
Criada em Maio de 2000, na
sequência da assembleia constituinte realizada em Abril de
1998, à luz da Lei nº 8/91, de
18 de Julho, da Assembleia
da República, vulgo Lei das
Associações,antes da aprovação da Lei do Direito de Autor e
Direitos Conexos e na ausência
do conhecimento dos princípios
e práticas da gestão colectiva
dos direitos de autor e direitos
conexos, a SOMAS foi constituída como associação igual
àsoutras, com jóias e quotas
feitas requisitos indispensáveispara a aquisição da qualidade
de membro e o subsequenteacesso aos respectivos direitos,
e sem a previsão nos seus estatutos de um corpo administrativo
especializado,distinto
dos órgãos sociais eleitos, o
qual velasse pela arrecadação e distribuição da remuneração devida aos autores.
Não obstante, por imperativos operacionais, um director
executivo foi posto à frente da
SOMAS a tempo inteiro para
cuidar da sua gestão ordinária.
Foi o homem que deu a conhecer a existência da SOMAS ao
mundo e se tornou no seu rosto
aos olhos das organizações parceiras e congéneres durante vários anos. Enquanto a SOMAS
vegetou à míngua, nenhum seu
membro questionava o posto
(deveras omisso nos estatutos)
do director executivo nem cobiçava alguma posição cimeira nos
órgãos sociais. Uma vez aprovada a Lei nº 4/2001 e celebrados
os contratos com as estações
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públicas de radiodifusão sonora
e televisiva, dos quais resultou
um fluxo financeiro na ordem
de USD 38.000 (trinta e oito mil
dólares) anuais ao câmbio de então, a situação mudou de feição.
Alcançado um encaixe financeiro que já assegurava a
cobertura dos custos fixos da
organização, o próprio director
executivo avançou pouco na
expansão da base de colecta e
não lançou as bases necessárias
para a criação de um sistema de
distribuição justo e abrangente.
Com efeito, ao invés da Televisão de Moçambique (TVM),
cuja programação emitida via
satélite é visualizada em todo
o país, apenas com curtas janelas para os noticiários em
línguas locais, a RM dispõe de
15 (quinze) emissores, cada um
com a sua própria programação, e que só entram em cadeia
nacional na hora do RM Jornal
(noticiário). Isto significa que os
USD 20.000 (vinte mil dólares)
anuais pagos pela RM incluem

para os autores das obras protegidas, tudo se passa como se
ela praticamente não existisse.

os emissores provinciais em
cujos programas passam música de artistas locais. Que critérios, perante este quadro, usa a
SOMAS para a distribuição dos
valores arrecadados da RM?
Outrossim, enquanto titular
de um posto sem cabimento nos
estatutos da organização e talvez desprovido de argumentos
convincentes para fundamentar a necessidade da sua manutenção, o director executivo
parecia relutante nos primeiros
anos após a aprovação da Lei
nº 4/2001 emreunir a Assembleia Geral da SOMAS e quando esta retomou a regularidade
das suas sessões, ele debateu-se
com o desafio de fazer entender a titulares de órgãos sociais
que não eram executivos. Até
que um deles, com olho de jurista, após conhecer os cantos
da casa, o lançou fora do barco.
Ficou desde então, até aos dias
de hoje, completamente aberto
o caminho para os desmandos.
Donde resulta a triste realidade
de o país ter uma lei do direito
do autor e direitos conexos que
está a caminho dos seus 20 (vinte) anos de vigência, mas em
termos de fluxos de rendimentos

Apesar de todos defeitos
de que enfermam os estatutos
da SOMAS, quando apreciados à luz dos princípios e boas
práticas da gestão colectiva
dos direitos de autor e direitos conexos, no artigo 32º que
define as competências da
Direcção, há uma alínea que
todos os SG têm atropelado:
“j) Propor anualmente à
Assembleia Geral a aprovação
de tabelas mínimas de utilização e exploração de obras intelectuais de autores membros
da SOMAS e das comissões
a cobrar pelos serviços prestados pela SOMAS na cobrança dos direitos autorais”.
Isto significa que devia ser
a Assembleia Geral a definir a
percentagem dos valores cobrados a reverter a favor da
SOMAS, o que não tem sido
feito. Pelo contrário, a direcção
fixa salários para si própriae
como ela é composta pelo SG
e um exército de oito vogais
(para fazer o quê?), num cenário em que a colecta não cresce
senão a passos de camaleão,
imagina-se o que sobra para os
verdadeiros donos dos valores
colectados. Eis por que os au-

Da falsa liquidez e inercia à
gestão ruinosa da SOMAS
Bem vistas as coisas, uma
sociedade de autores é uma organização financeira no sentido
de que é fiel depositária de altas somas de dinheiro que lhe
não pertencem à imagem e semelhança de um banco ou uma
seguradora que movimentam
grandes volumes do nobre metal que na verdade são dos seus
clientes.Um SG eleito que se
faça à Rua da Tchamba e vê o
dinheiro entrar na conta da SOMAS pensa que todo ele é receita da organização e lhe compete
dar-lhe o melhor destino. Em
caso de sobrar algum, se se lembrar deles, vai distribui-lo pelos
autores que conhece ou dão nas
vistas. Infelizmente, é assim que
a SOMAS funciona. Desafio
quem quiser a provar o contrário.

ZAMBEZE

tores nada ou pouco recebem.
Outrossim, pouco se sabe
do papel desempenhado pelo
Conselho Fiscal. Pelo menos
em duas sessões da Assembleia Geral a que pude assistir
no mandato anterior, as contas
apresentadas não eram acompanhadas pelo parecer do Conselho Fiscal. Isto mostra quão a
SOMAS anda afastada das regras de gestão das sociedades de
autores. Com efeito, por movimentarem dinheiros que são de
um grande número de pessoas,
elas normalmente têm as suas
contas devidamente auditadas.
Geralmente, até ao limite
máximo dos primeiros três anos
da sua existência, em virtude,
por um lado, da sua base de colecta ainda modesta e, por outro,
do volume de investimentos
necessários para a sua implantação, permite-se que uma sociedade de autores possa não distribuir os valores arrecadados e
aplicá-los integralmente em si
mesma. No caso de Moçambi-

que acontece que já vão quase
20 anos que a SOMAS tenta
funcionar como uma sociedade de autores à luz da Lei nº
4/2001. São os seguintes os vícios fundamentais e intoleráveis
de que a sua gestão enferma:
1.

2.

3.

4.

5.
te as

Ainda não estendeu a
sua rede de arrecadação
à metade dos utilizadores de obras protegidas
ou suas reproduções
para efeitos de radiodifusão sonora e televisiva e exibição pública;
Ainda gasta mais de
60% (sessenta por cento) senão mais consigo
mesma do que arrecada;
Ainda exige quotas aos
membros a quem não
passa a remuneração cobrada dos utilizadores;
Ainda não dispõe de
um sistema de distribuição justo que tenha em
conta o uso efectivo (ou
estimado por amostragem, estatisticamente
válida) das obras utilizadas dos beneficiários; e
Ainda não submesuas contas a nenhuma
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auditoria para certificação.
Estamos, pois, perante
uma sociedade que, embora
tenha surgido para servir os
autores, se tornou parasita incurável qual inveterado sanguessuga do dinheiro que devia reverter para os membros.
Desafio inadiável do governo
do dia
O ano 2020 não é só o começo de um novo ciclo de governação, o segundomandato do
terceiro Chefe de Estado eleito
por sufrágio universal, mas
também de uma nova década,
a segunda do terceiro milénio.
Década em queo país perfaz
meio século de independência
e finda o horizonte temporal da
agenda 2025, o exercício mais
ousado de planificação estratégica da nação depois da década
da luta contra o subdesenvolvimento. Na década que ora
principia fará todo sentido não
só o balanço dos 50 (cinquenta)
anos da independência como
a avaliação da agenda 2025.
As lacunas existentes no
gozo efectivo do direito de autor e direitos conexos pelos seus
titulares afiguram-se uma oportunidade para a Ministra da Cultura e Turismo fazer a diferença
em relação aos seus antecessores desde aquele em cujo mandato se aprovou a Lei nº 4/2001.
Com efeito, quase 20 (vinte)
anos após a sua aprovação,
sucede que ela ainda não está
regulamentada. Os desmandos
que ocorrem na SOMAS, em
parte e até certo ponto, resultam desse vazio, ainda que sem
prejuízo da ganância e manifesto interesse das sucessivas
direcções daquela em servir-se
do produto da arrecadação no
lugar de se colocarem ao serviço dos seus reais destinatários.
Na verdade, um dos domínios que devem ser tratados em
sede do Regulamento da Lei
do Direito de Autor e Direitos
Conexos é o regime jurídico
das sociedades de autores, no
que se incluem as formas da
sua gestão, prestação de contas e tutela uma vez que, pela
sua natureza e vocação, elas se
configuram como organizações
de inquestionável utilidade pública. Não basta que o Estado
conceba lindas leis para o inglês ver e o público bater palmas. Importa que também assegure as condições necessárias
e suficientes para que sejam
efectivas e sirvam como reais separadores de águas entre
o antes e o depois. Para que a
turma de Gabar Mabote e seus
herdeiros não suma do palco
da vida sem ter tocado na parte
que lhes diz respeito dos valores que os utilizadores pagam.
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Contra Corrente
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Eu pecador me confesso

Líder da minoria cobiça
estatuto do líder da oposição
Eu pecador me confesso. O antetítulo não é para menos.
Até dava para uma curta-metragem, tendo como pano
de fundo (história) as metamorfoses do processo eleitoral
moçambicano incarnado na criação ou surgimento de alguns partidos políticos, facto derivado da necessidade de
encher intestinos, em nome da democracia malandresca.

O

filme, para gáudio dos espectadores, neste
caso a população do Rovuma
ao Maputo, inicia com música
intitulada (tximurongo tximuanana, txiphekezene sakudja),
do cantor beirense Madala, (já
falecido), incentivando que
seja dada comida ao petiz com
fome, que neste caso concreto
seria garantir tacho à criança
política que é Daviz Simango,
o vitalício e mandão presidente do Movimento Democrático
de Moçambique (MDM) que
sem eira nem beira e em gesto grotesco e indigesto, atirou
arpas e farpas ao general Ossufo Momade, fazendo alusão
aos benefícios por si adquiridos decorrentes do seu estatuto de líder da oposição, uma
vez a Renamo ter conquistado
o segundo lugar no escrutínio.
O presidente do MDM esperou tanto e com a anunciada
decisão (já de barba) vendo o
seu partido (MDM) atirado à
sarjeta política, vomitou impropérios contra o general, tentando confundir sem sucesso a
opinião pública no sentido de
que Ossufo Momade, na qualidade de presidente da Renamo
e seguidor dos ideais de Afon-

so Dhlakama, não deveria, ele
também, aceitar as regalias
oficiais inerentes ao estatuto de
líder da oposição, já que DHL,
em vida, sempre se recusou a
tamanha (?) fartura. Ora isto só
cabe em mentes torpes. Mentes que se recusam a perceber
a dinâmica da vida e dos momentos, se atendermos que Daviz Simango tem um passado
político incarnado no pai, mas
a separação política umbilical
vinga. O tempo urge. O país
não pode ser refém de mentes
desajustadas que concorrem
para mutilar iniciativas de horizonte. A Renamo deve se guiar
para um futuro diferente, onde
a democracia saia a ganhar,
em contrapartida àqueles partidos do jaez do MDM transformados em celeiro da família.
Ao aceitar, melhor, ao assumir as regalias de líder da
oposição, o general Ossufo
Momade fê-lo na qualidade de
presidente da Renamo, consciente de que o maior ganhador é sem dúvida (s) a perdiz
que vai alicerçar os seus voos
e consequentemente sair da
mata política e entrar na esfera
da disputa saudável pelo poder.
O partido Simango, ou se
quisermos o MDM não pode
ter como dirigente uma pessoas

ambiciosa, gananciosa, maliciosa e invejosa que pauta por
uma postura de avestruz que
atira para bem longe os seus
mais directos colaboradores.
Um partido que se pretende não
pode mandar passear políticos
da estirpe de Ismael Mussá,
Venâncio Massingue, Manuel
de Araújo e do saudoso Amurane. As tricas pessoais não projectam partidos. Os fudjistas
não sonham. Antes, devoram
que nem abutres e falam mal
dos outros. O naco da edilidade da Beira é bem maior e nem
se compara com o tacho de um
líder da oposição. Façamos as
contas. Ninguém está na políti-

ca por mero capricho. A barriga
conta sim senhor. O tacho de
um é de outro também. Todos
os políticos são de barriga. De
contrário não estariam na política. Cada macaco ou melhor
cada político come onde está
amarrado. A diferença está na
maneira como cada um se comporta na arte de mastigar. Há
os glutões. Verdadeiros lobos
famintos. Há por outro lado os
que comem por mérito, porque
o povo assim os legitimou. E
são líderes. Olham para a frente
com olhos de ver. Ver política.
Os primeiros comem às escuras, e qualquer rato os assusta
e falam mal dos outros. Para

distrair as atenções. Portanto,
a tomada de posse do general
Ossufo Momade no Conselho
de Estado, bem como ao aceitar o Estatuto de líder da Oposição deve ser entendido como
um aviso à navegação política,
segundo a qual não se pode
imprimir qualquer mudança,
estando fora do própio sistema.
O Governo deixou claro que
a Assembleia da República (AR)
já tinha aprovado em 2014, a
Lei nr.33/2014, de 30 de Dezembro que atribui um Estatuto
Especial ao Líder do segundo
partido com assento parlamentar, no sentido de garantir-lhe
um conjunto de condições que
encontram agora, neste Estatuto, um melhor esclarecimento.
“Se calhar vale a pena
ressalvar que a Lei tal como
tal já tinha começado a ser
implementada, o que fizemos foi especificar os
moldes da sua aplicação”,
explicou
Filimão
Suaze,
porta- voz governamental.
E porque Ossufo é mesmo
líder da oposição, distante de
líder da minoria. Aqui fica o
seu registo quanto ao estado de
emergência. “Foi uma decisão
sábia: estamos a acompanhar
o que está a acontecer noutros
países e não gostaríamos que a
nossa população sofresse com
essa pandemia. A única forma
de a população não sofrer é tomando medidas”, disse, falando à margem da uma visita ao
Hospital Central de Maputo.
Ele há com cada manhoso!

