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Querido leitor,

Por meio desta edição da África em Dia, apresentamos a

vocês conteúdos relacionados a esse lindo continente. De

receitas a entrevistas, de notícias a crônicas, as páginas

desta revista estão repletas de informações sobre a África.

Buscamos não apenas ressaltar e chamar atenção para os

problemas pelos quais o continente passa, mas também

mostrar toda riqueza cultural e pontos positivos como forma

de amenizar a ideia que a maioria cultiva, de uma África

que é só miséria, fome e morte.

Nossa função é apresentar os fatos sobre tal continente e

formar leitores informados e conscientes.

Atenciosamente, 

Equipe África em Dia. 



EDITORIAL

A África é muito afetada por doenças

como malária, AIDS e Ebola, todas

descobertas no continente. A

transmissão ocorre por falta de

condições básicas, pobreza, falta de

informação e traz como consequência

baixa expectativa de vida dos

africanos. Tais doenças chegaram a

matar milhões de africanos em seus

maiores surtos. Essas enfermidades

avassalam o continente enquanto os

governantes não tomam medidas

preventivas eficazes. Uganda é um dos

poucos países que realizam

campanhas de prevenção, mas faltam

testes e medicamentos para tratar das

doenças.

Como se as doenças não fossem

suficientes, a fome também é um

problema presente na vida dos

habitantes do continente africano.

Segundo estudo realizado pela ONU

(Organização das Nações Unidas),

cerca de 150 milhões de pessoas

africanas não têm acesso à quantidade

mínima de calorias diárias. Uma das

causas da fome está ligada à forma de

ocupação do território e a extrema

dependência econômica externa,

herdada do período do colonialismo.

Isso é agravado ainda mais com o

acelerado crescimento populacional.

A ausência de governantes

competentes, dispostos a tomar

atitudes em prol de sua população

mata uma quantidade absurda de

pessoas diariamente. Até quando isso

será uma realidade?
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● Arthur Bicalho Angelo

● Bruna Paim Lima Almeida

● Bruna Soares de Souza Gomes

Avellar

● Camila Rabelo Moura

● Manuela Araújo de Macedo

Scaldaferri Lages

● Nicole Eduarda de Souza

Ferreira

Autor do projeto:

● Pedro Delfino Vieira (professor

de geografia)

Participações:

● Rosana Simões (professora de

português)

● André Rossi (professor de

português)

● Rogério Jardim (professor de

geografia)
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ENTREVISTA
Por Arthur Bicalho

1. Juliane, em sua opinião, quais são

as principais causas da fome no

continente africano?

A principal é a falta de políticas públicas. A

ausência delas é percebida em vários

aspectos da estrutura mais básica da vida

em sociedade. É muito grave a situação

do saneamento básico, quase ausente em

inúmeras comunidades do continente.

Essa precariedade do saneamento básico

faz com que não haja disponibilidade de

água limpa e tratada para as pessoas o

que é uma fonte de disseminação de

inúmeras doenças prevêníveis. Um grande

número de pessoas morre não apenas

pela fome mas também por doenças

infecciosas que se espalham e se mantêm

principalmente pela falta de saneamento

básico.

A ausência de políticas públicas para

educação e para emprego e renda cria um

ciclo progressivo de piora do

desenvolvimento: - a falta de

investimentos na educação infantil limita

as chances de transformar a realidade,

não criando jovens educados e capazes

de ajudar a mudar a realidade de suas

famílias e até mesmo de suas

comunidades, piorando o cenário futuro do

país.

A ausência de políticas de emprego e

renda mantém muitos pais de família fora

do mercado de trabalho, incapazes de

manter suas famílias e faz com que os

filhos dessas pessoas acabem

necessitando trabalhar para ajudar no

sustento da família privando-as da escola.

Algumas vezes pais de família deixam o

país em busca de emprego e nunca

voltam ou não enviam qualquer recurso

para garantir o sustento da família que ele

deixou.
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ENTREVISTA

2. O que poderia ser feito pelos

governos para reduzir a fome e as

doenças no Continente?

Como já comentei antes, a participação do

governo deveria estar presente em

inúmeras áreas, para que com o tempo as

realidades pudessem mudar.

Posso citar alguns exemplos de atividades

em que o apoio do governo e

principalmente de entidades da

comunidade internacional com maior

disponibilidade de recursos financeiros e

tecnológicos, seria um diferencial. Para

muitos países em que os governos não

dispõem de recursos, já que a África é um

continente enorme e as diferenças de

desenvolvimento econômico e tecnológico

são grandes entre seus países.

Nas regiões onde existe atuação de

ONG’s e de agentes internacionais de

cunho assistencial, em áreas muito

carentes de atenção são ações comuns e

essenciais de apoio:

● A agricultura é muito rudimentar, e

projetos de governo ou de apoio

internacional para melhorar o solo e

prover irrigação mudaria a

capacidade de sustento de

comunidades;

● A mesma situação da agricultura é

observada nas atividades de

pecuária, onde mesmo animais

mais resistentes (caprinos) acabam

morrendo por causa do clima

quente, falta de água e de alimento

Projetos governamentais para garantir o

acesso à água, tanto para uso em culturas

quanto o uso pessoal, são críticos e

necessários. Existem países africanos

onde o acesso à água é quase nulo;

● Investimentos na educação em

todos os níveis, garantido acesso

universal à educação básica, e

investimentos na educação técnica

e universitária têm um enorme

potencial transformador na

sociedade;

● Política de Saneamento básico para

prover minimamente de água de

qualidade e tratamento de resíduos

e dejetos, já seria capaz de

transformar a realidade do

adoecimento por doenças evitáveis;

● Políticas de imunização e de

melhoria de moradias, seria outra

ajuda essencial no combate de

doenças transmissíveis por vetores

e na redução de pessoas

suscetíveis a doenças para as quais

já existem vacinas eficazes. A

Malária, por exemplo, é uma

doença que mata milhões de

africanos anualmente, o que

poderia ser evitado.

3. Quais são as principais doenças

presentes no continente e suas

causas?

Primeiramente a desnutrição, em níveis

variados de gravidade, pela falta do mais

básico, o alimento. A fome é uma

realidade gravíssima no continente.

·
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ENTREVISTA

Em segundo lugar as inúmeras doenças

infectocontagiosas:

● As causadas por agentes que se

disseminam pela ausência de

saneamento básico (diarreia,

cólera, tifo, paralisia infantil);

● Doenças relacionadas à falta de

políticas de imunização, como

Difteria, Tétano, Coqueluche,

Sarampo, Varicela, etc;

● Doenças com transmissão por

vetores, entre as quais a mais

comum é a Malária, mas também

temos a febre amarela entre outras;

● Outra doença que mata inúmeros

africanos é a AIDS, uma doença

para qual a educação, acesso a

preservativos e medicação para o

vírus poderia mudar esse cenário.

4. Como projetos como o Médicos

sem Fronteiras e outros atuam no

continente e por que são importantes?

Todos os projetos humanitários e

assistenciais são importantíssimos, porém

o seu efeito não é duradouro e nem

transformador. Além disso, esses projetos,

que já salvaram e continuam salvando

muitas vidas de quem não teria a menor

chance, também sofrem muito com

restrição de acesso a recursos que

deveriam chegar até eles com permissão

dos governos. Muitos governos de países

Africanos mantêm suas populações sem

acesso aos recursos básicos e à educação

para se conservar no poder, é mantendo a

população frágil, dependente e sem

capacidade de se transformar, além de um

elevado nível de corrupção, que tornam

esses governantes riquíssimos e uma

população extremamente pobre e

oprimida.

Grandes projetos e programas

internacionais não podem atuar em países

africanos porque seus governantes, ricos e

corruptos, não desejam que seu povo

melhore sua educação e saúde e que

tenha capacidade de questioná-los e

mudar seus governos.

5. Por que doenças como a AIDS são

mais presentes nos países africanos?

A elevada prevalência da AIDS em vários

países africanos deve ser entendida como

consequência de vários fatores que

mantêm alta a transmissão do HIV:

● Educação: Não existem campanhas

de educação e conscientização

sobre os comportamentos de risco

para se contrair o HIV;

● A transmissão sexual do HIV é

muito frequente por:

➢ Falta de acesso gratuito e universal

aos métodos anticoncepcionais,

métodos de barreira (camisinhas);

·
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➢ Fatores culturais e educacionais

desestimulam o uso da camisinha

pela população masculina;

➢ A prostituição feminina, mesmo

entre mulheres já infectadas pelo

HIV, por uma razão se

sobrevivência, pois a prostituição é

a única forma de renda para

sustento próprio e de filhos de

muitas mulheres que foram

abandonadas por seus

companheiros;

● Não existem políticas públicas de

saúde e assistência social para

assegurar o acesso aos

medicamentos antirretrovirais, que

melhoraria a sobrevida e qualidade

de vida dos infectados.

6. De que maneira medidas de

saneamento básico poderiam ajudar a

diminuir a prevalência de doenças no

continente?

O saneamento é fundamental para

diminuir a disseminação de inúmeras

doenças infectocontagiosas. A garantia de

acesso a esse recurso básico asseguraria

uma elevada redução da mortalidade,

principalmente da mortalidade infantil.

7. De que forma, pessoas como eu,

que não estão envolvidas diretamente

em programas de ajuda, como ONG’s,

podem ajudar aqueles que sofrem de

fome e doenças?

Doando através das ONG’s. Agora, vou

aproveitar para pedir, a quem puder

ajudar, que ajude a ONG Fraternidade

sem Fronteiras. Para nossa ONG, toda

ajuda é importante e muito bem-vinda, e

seria muito legal se vocês pudessem nos

apoiar.

8. O que te atraiu para atuar no

Continente Africano?

Eu fui para o continente Africano disposta

a conhecer e conviver com outras

realidades. Quis ir para um país que eu

sabia que era muito mais pobre que o

nosso porque estou interessada em ajudar

pessoas que não recebem o merecido e

necessário cuidado de seu governo e de

outros países que poderiam estar fazendo

muito mais.

9. De que forma as pessoas recebem

os programas de ajuda? Essa recepção

é sempre de braços abertos ou existe

algum tipo de estranhamento?

Existe uma diferença importante do que

vivemos com a população que vamos

ajudar e das autoridades dos governos

dos países que visitamos.

Quando eu estive na África, em

Moçambique, as autoridades policiais que

nos receberam no aeroporto exigiram

suborno para liberar todas nossas

bagagens, onde estavam todos os

recursos que iríamos direcionar à

população da comunidade, pois, como eu

já disse, muitos governos querem receber

recursos que nunca direcionam à

população e que servem apenas para

fazê-los mais ricos.
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Por sua vez, a recepção da comunidade a

todos nós é muito emocionante. É um

misto de curiosidade e de esperança de

alguma diminuição de seu sofrimento. O

povo sim, recebe essa ajuda de braços

abertos, sorrisos nos rostos, quando tem

forças para sorrir, e muitas lágrimas nos

olhos.

10. De alguma forma, as guerras e

conflitos sociais, que são frequentes no

Continente Africano, influenciam na

fome e no aumento das doenças?

As guerras e conflitos pioram a situação

desses povos de várias maneiras:

● É grande o número de órfãos

gerados pela guerra e a perda de

jovens capazes de trabalhar e

ajudar ou garantir o sustento de

famílias, isso tem um impacto

terrível na vida daqueles que eram

seus dependentes;

● Os frequentes conflitos e guerras

mantêm uma instabilidade política,

e essa instabilidade favorece

ditaduras e governantes que podem

deixar de se preocupar com o povo

e têm a desculpa dos conflitos;

● Durante esses conflitos são

frequentes os abusos contra

minorias e violações de direitos

civis básicos;

● Enfim, em países com economias

destroçada por guerras inexiste a

preocupação com o básico para a

vida do povo.

11. Como funciona o trabalho na

instituição na qual você trabalha?

A ONG a qual sou afiliada e com a qual fui

a Moçambique, chama-se Fraternidade

sem Fronteiras e tem um trabalho muito

legal. Existem várias frentes de trabalho

como em Madagascar, Moçambique,

Malawi (um país no sudeste do Continente

Africano), Venezuela (na ajuda aos

refugiados), projetos relacionados à

Microcefalia e de ajuda a moradores de

rua no Brasil.

Acesse o link acima para o site da ONG

Fraternidade sem Fronteiras:

https://www.fraternidadesemfronteiras.org.

br/

·
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NOTÍCIA

Quando se pensa no Saara, o maior

deserto não polar do mundo, muitas vezes

se imagina uma gigantesca planície de

areia que parece se estender até o infinito.

Mas um novo estudo mostra que o Saara

esconde algo inesperado: centenas de

milhões de árvores.

Não agrupadas em uma floresta, mas

árvores solitárias.

Um grupo internacional de pesquisadores

conseguiu contar essas árvores uma a

uma em uma área de 1,3 milhão de

quilômetros quadrados no noroeste da

África. A região, que atravessa países

como Argélia, Mauritânia, Senegal e Mali,

inclui partes do Saara Ocidental e também

o Sahel, o cinturão de savana tropical

semiárida ao sul do deserto.O trabalho,

publicado na revista Nature, concluiu que

há "um número inesperadamente grande

de árvores" nesta área.

Mais especificamente, cerca de 1,8 bilhão

foram registradas, um número muito maior

do que o esperado.

O principal autor do estudo, Martin Brandt,

da Universidade de Copenhagen, na

Dinamarca, disse à BBC News Mundo que

embora "a maioria esteja no Sahel,

existem centenas de milhões no próprio

Saara". "Há em média uma árvore por

hectare no hiperárido Saara. Não parece

muito, mas acho que é mais do que se

poderia imaginar", disse ele.

Além disso, ele esclareceu que a área
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NOTÍCIA

pesquisada representa apenas 20% do

Saara e do Sahel, "então a contagem total

de árvores é muito maior".

Como foi a contagem
O grupo de cientistas, que incluiu

especialistas da Nasa (agência espacial

americana), do Centro Nacional de

Pesquisa Científica (CNRS) da França e

do Centro de Monitoramento Ecológico de

Dakar, no Senegal, entre outros, fez o

trabalho acessando imagens de satélites

de alta resolução normalmente reservadas

para uso militar ou industrial.

Eles usaram mais de 11 mil imagens da

região, registradas por quatro satélites da

empresa privada Digital Globe, que

pertence à Agência Nacional de

Inteligência dos Estados Unidos, que faz

parte do Departamento de Defesa do país.

Para encontrar as árvores, eles usaram

um tipo de inteligência artificial conhecido

como aprendizado profundo, no qual um

computador é ensinado a fazer algo.

Nesse caso, a identificar árvores.

Para não confundir uma árvore com um

arbusto, os especialistas decidiram contar

apenas as copas com área superior a três

metros quadrados.

Brandt disse à BBC Mundo como treinou o

sistema para identificar árvores com

precisão.

"Eu cataloguei manualmente a área da

copa de quase 90 mil árvores", observou

ele.

"Eu registrei muitas porque o nível de

detalhe nas imagens é muito alto e as

árvores não parecem iguais, e queríamos

uma medida relativamente precisa das

áreas de suas copas", explicou.

O trabalho mostrou que, em média, as

copas tinham cerca de 12 m².

Os pesquisadores estimaram que, se as

árvores com copas menores que 3 m² ou

arbustos menores forem incluídas, a

vegetação total nesta área desértica

seria 20% maior.

Neste mapa, é possível ver o número de

árvores por hectare na área estudada

O que isso significa
Brandt observou que essa descoberta

traz pouco alento quando se considera o

enorme problema do desmatamento que

tanto preocupa os ecologistas e que foi

agravado nos últimos anos por grandes

incêndios florestais em lugares como

Grécia, Austrália, Estados Unidos e

América do Sul.

"Árvores em zonas áridas sempre

estiveram lá. Saber seu número e

localização é importante, mas não é

equivalente ao plantio de novas árvores",

disse ele.
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Ele também explicou que as árvores no

deserto desempenham um papel menor do

que as árvores nas selvas e florestas na

absorção de dióxido de carbono da

atmosfera.

No entanto, ele enfatizou que, em áreas

semiáridas e subúmidas, elas "são um

considerável consumidor de carbono".

Além disso, ele destacou a importância

dessas árvores para as pessoas que

vivem nessas regiões.

"Elas são fundamentais para a

subsistência, fertilizam o solo,

proporcionam maior produtividade e

fornecem sombra e abrigo para humanos

e animais. Geram renda e são

fundamentais para a nutrição", afirmou.

Os especialistas acreditam que o sistema

de rastreamento pode servir como base

para encontrar árvores em outros

ecossistemas. No entanto, eles alertam

que ainda não existem condições para

contar todas as árvores do planeta.

"Devemos criar modelos mais robustos

que possam ser usados em uma

variedade de diferentes sistemas de

satélite com diferentes resoluções

espaciais", disse Brandt.

"Além disso, se for aplicado a florestas,

muitas vezes é difícil identificar árvores

individuais. Se é difícil para nossos olhos,

também será difícil para o modelo."
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REPORTAGEM

A Organização Mundial da Saúde (OMS)

está chamando os países e parceiros

globais de saúde a intensificarem a luta

contra a malária, uma doença evitável e

tratável que continua causando centenas

de milhares de mortes a cada ano.

Um melhor direcionamento das

intervenções, novas ferramentas e maior

financiamento são necessários para mudar

a trajetória global da doença e atingir as

metas acordadas internacionalmente.

De acordo com o último relatório mundial

da OMS sobre a malária, o progresso

contra a doença continua estagnado,

particularmente em países com alto índice

de incidência na África.

Lacunas no acesso a ferramentas que

salvam vidas estão minando os esforços

globais para conter a doença e se espera

que a pandemia da COVID-19 atrase essa

luta ainda mais.

"É hora de os líderes de toda a África – e

do mundo – enfrentarem mais uma vez o

desafio da malária, assim como fizeram

quando lançaram as bases para o

progresso feito desde o início deste

século", disse o diretor-geral da OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Por meio da ação conjunta e do

compromisso de não deixar ninguém para

trás, podemos alcançar nossa visão

compartilhada de um mundo livre da

malária".

Em 2000, os líderes africanos assinaram a

Declaração de Abuja, prometendo reduzir

as mortes por malária no continente em

50% ao longo de um período de 10 anos.
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REPORTAGEM

Um compromisso político robusto,

juntamente com inovações em novas

ferramentas e um aumento acentuado no

financiamento, catalisou um período sem

precedentes de sucesso no controle global

da malária.

De acordo com o relatório, 1,5 bilhão de

casos de malária e 7,6 milhões de mortes

foram evitados desde o ano 2000

Um platô em progresso

Em 2019, a contagem global de casos de

malária foi de 229 milhões, uma estimativa

anual que permaneceu praticamente

inalterada nos últimos 4 anos.

A doença ceifou cerca de 409 mil vidas em

2019, em comparação com 411 mil em

2018.

Tal como nos anos anteriores, a região

africana suportou mais de 90% da carga

geral da doença. Desde 2000, a região

reduziu seu número de mortes por malária

em 44% – de 680 mil para 384.000

anualmente. No entanto, o progresso

diminuiu nos últimos anos, particularmente

em países com uma alta carga da doença.

Um déficit no financiamento, tanto em

nível internacional quanto doméstico,

representa uma ameaça significativa para

as conquistas futuras.

Em 2019, o financiamento total para

enfrentamento da malária atingiu US$ 3

bilhões, contra uma meta global de US$

5,6 bilhões.

A escassez de fundos levou a lacunas

críticas no acesso a ferramentas

comprovadas de controle da malária.

COVID-19, um desafio a

mais

Em 2020, a COVID-19 surgiu como um

desafio adicional para a prestação de

serviços essenciais de saúde em todo o

mundo.

De acordo com o relatório, a maioria das

campanhas de prevenção da malária

conseguiu avançar este ano sem grandes

atrasos.

Garantir o acesso à prevenção da malária

– como mosquiteiros tratados com

inseticida e medicamentos preventivos

para crianças – apoia a estratégia de

resposta à COVID-19 ao reduzir o número

de infecções por malária e, por sua vez,

aliviar a pressão sobre os sistemas de

saúde.

A OMS trabalhou rapidamente para

fornecer aos países orientação para

adaptar suas respostas e garantir a

prestação segura de serviços de malária

durante a pandemia.

No entanto, a OMS está preocupada com

o fato de que mesmo interrupções

moderadas no acesso ao tratamento

podem levar a uma perda considerável de

vidas.

O relatório concluiu, por exemplo, que uma

interrupção de 10% no acesso ao

tratamento antimalárico eficaz na África

Subsaariana pode levar a 19 mil mortes a

mais.

Interrupções de 25% e 50% na região

podem resultar em 46 mil e 100 mil mortes

adicionais, respectivamente.

"Embora a África tenha mostrado ao

mundo o que pode ser alcançado se nos

unirmos para erradicar a malária como
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uma ameaça à saúde pública, o progresso

estagnou", disse o diretor regional da OMS

para a África, Matshidiso Moeti.

"A COVID-19 ameaça prejudicar ainda

mais nossos esforços para superar a

malária, particularmente tratando pessoas

com a doença.

Apesar do impacto devastador que a

COVID-19 teve nas economias africanas,

os parceiros internacionais e os países

precisam fazer mais para garantir que os

recursos estejam disponíveis para

expandir os programas de malária que

estão fazendo diferença na vida das

pessoas", explicou o diretor regional da

OMS para a África.

Resposta da OMS

Uma estratégia chave para retomar o

progresso é a resposta "Alta carga para

alto impacto" (HBHI, sigla em inglês),

catalisada em 2018 pela OMS e pela

Parceria RBM para acabar com a malária.

A resposta é liderada por 11 países –

incluindo 10 na África Subsaariana – que

respondem por aproximadamente 70% da

carga mundial da malária.

Nos últimos 2 anos, os países que fazem

parte da resposta HBHI têm se afastado

de uma abordagem "padrão" para o

controle da malária – optando, em vez

disso, por respostas personalizadas com

base em dados e inteligências locais.

Uma análise recente da Nigéria, por

exemplo, descobriu que, por meio de uma

combinação otimizada de intervenções, o

país poderia evitar dezenas de milhões de

casos a mais e milhares de mortes

adicionais até o ano de 2023, em

comparação com uma abordagem usual.

Embora seja muito cedo para medir o

impacto da abordagem HBHI, o relatório

concluiu que as mortes nos 11 países

foram reduzidas de 263 mil para 226 mil

entre 2018 e 2019.

A Índia continuou a ter ganhos

impressionantes, com reduções nos casos

e mortes de 18% e 20%, respectivamente,

nos últimos 2 anos.

Houve, no entanto, um ligeiro aumento no

número total de casos entre os países da

resposta HBHI – uma estimativa de 155

milhões em 2018 para 156 milhões em

2019.

Cumprindo as metas

globais de malária

O relatório deste ano destaca os principais

marcos e eventos que ajudaram a moldar

a resposta global à doença nas últimas

décadas.

Começando na década de 1990, líderes

de países afetados pela malária, cientistas

e outros parceiros estabeleceram as bases

para uma resposta renovada à malária que

contribuiu para um dos maiores retornos

sobre o investimento na saúde global.

De acordo com o relatório, 21 países

eliminaram a malária nas últimas 2

décadas; destes, 10 países foram

oficialmente certificados como livres da

malária pela OMS.

Diante da ameaça contínua de resistência

aos medicamentos antimaláricos, os seis

países da sub-região do Grande Mekong

continuam a obter grandes ganhos em

direção ao seu objetivo de eliminação da

malária até 2030.

Mas muitos países com alto índice de
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malária estão perdendo terreno. De acordo

com as projeções globais da OMS, a meta

de 2020 para reduções na incidência de

casos de malária será perdida em 37% e a

meta de redução de mortalidade em 22%.

Nota aos editores

O trabalho da OMS em relação à malária é

orientado pela Estratégia técnica global

para a malária 2016-2030 (GTS),

aprovada pela Assembleia Mundial da

Saúde em maio de 2015.

A estratégia inclui quatro metas globais

para 2030, com marcos ao longo do

caminho para acompanhar o progresso.

As metas para 2030 são:

1) reduzir a incidência de casos de malária

em pelo menos 90%; 2) reduzir as taxas

de mortalidade por malária em pelo menos

90%; 3) eliminação da malária em pelo

menos 35 países; e 4) prevenir o

ressurgimento da malária em todos os

países livres da doença.

Os marcos de curto prazo da estratégia,

para 2020, incluem reduções globais na

incidência de casos de malária e taxas de

mortalidade de pelo menos 40% e a

eliminação da malária em pelo menos 10

países.

De acordo com o relatório, os marcos de

2020 para a incidência de casos de

malária e taxas de mortalidade serão

perdidos:

Incidência de casos: a OMS projeta que,

em 2020, havia uma estimativa de 56

casos de malária para cada 1.000 pessoas

em risco de contrair a doença, contra uma

meta da estratégia de 35 casos. O marco

do GTS será perdido em cerca de 37%.

Taxa de mortalidade: a estimativa de

mortes por malária projetadas globalmente

por 100 mil habitantes em risco foi de 9,8
em 2020 contra uma meta de 7,2 mortes.

O marco será perdido em

cerca de 22%.

Região Africana da OMS – Desde 2014, a

taxa de progresso em casos e mortes na

região diminuiu, o que é atribuído

principalmente à estagnação do progresso

em vários países com transmissão

moderada ou alta.

Em 2019, seis países africanos foram

responsáveis por 50% de todos os casos

de malária: Nigéria (23%), República

Democrática do Congo (11%), República

Unida da Tanzânia (5%), Níger (4%),

Moçambique (4%) e Burkina Faso (4%).

Levando em consideração as tendências

recentes, a região africana perderá os

marcos da estratégia 2020 para incidência

de casos e mortalidade em 37% e 25%,

respetivamente.

"Alta carga para alto impacto" (HBHI) –

Lançado em novembro de 2018, a HBHI

se baseia no princípio de que ninguém

deve morrer devido a uma doença que

pode ser prevenida e tratada.

É liderado por 11 países que, juntos, foram

responsáveis por aproximadamente 70%

da carga mundial de malária em 2017:

Burkina Faso, Camarões, República

Democrática do Congo, Gana, Índia, Mali,

Moçambique, Níger, Nigéria, Uganda e

República Unida da Tanzânia.

Nos últimos dois anos, todos os 11 países

da HBHI implementaram atividades em

quatro elementos de resposta: 1) vontade

política para reduzir a taxa da malária; 2)

informações estratégicas para impulsionar

o impacto; 3) melhor orientação, políticas e

estratégias; e 4) uma resposta nacional

coordenada à malária.

Eliminação da malária – Entre 2000 e

2019, 10 países receberam a certificação
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oficial da OMS de eliminação da malária:

Emirados Árabes Unidos (2007), Marrocos

(2010), Turcomenistão (2010), Armênia

(2011), Quirguistão (2016), Sri Lanka

(2016), Uzbequistão (2018), Paraguai

(2018), Argentina (2019) e Argélia (2019).

Em 2019, a China notificou zero casos

indígenas de malária pelo terceiro ano

consecutivo; o país solicitou recentemente

a certificação oficial da OMS para

eliminação da malária.

Em 2020, El Salvador se tornou o primeiro

país da América Central a se inscrever

para a certificação de livre de malária da

OMS

Nos seis países da sub-região do Grande

Mekong – Camboja, China (Província de

Yunnan), República Democrática Popular

do Laos, Mianmar, Tailândia e Vietnã – o

número relatado de casos de malária caiu

90% de 2000 a 2019, enquanto os casos

P. falciparum diminuíram 97% no mesmo

período.

Esta diminuição acelerada da malária por

P. falciparum é notável em função da

ameaça representada pela resistência aos

medicamentos antimaláricos na sub-

região.

Um apelo à inovação – a eliminação da

malária em todos os países,

especialmente aqueles com uma elevada

carga de doenças – provavelmente exigirá

ferramentas que não estão disponíveis

hoje.

Em setembro de 2019, o diretor-geral da

OMS emitiu um "desafio da malária",

chamando a comunidade global de saúde

a aumentar o investimento em pesquisa e

desenvolvimento de novas ferramentas e

abordagens de combate à malária.

Esta mensagem foi ainda mais reforçada

no relatório de abril de 2020 do grupo

consultivo estratégico da OMS sobre a

erradicação da malária.

A Malária é uma doença transmitida

pela fêmea do mosquito Anopheles

Pág. 18



NOTÍCIA

Localizado ao longo da costa do Atlântico,

no sudoeste da África, o deserto da

Namíbia é um dos mais secos do mundo.

Sua paisagem – formada por dunas de

areia, montanhas escarpadas e planícies

de cascalho – se estende por cerca de 81

mil quilômetros quadrados, atravessando

três países: Angola, Namíbia e África do

Sul.

Com pelo menos 55 milhões de anos, é

considerado o deserto mais antigo do

mundo – o Saara, para efeito de

comparação, tem "apenas" de 2 milhões a

7 milhões de anos.

Com as temperaturas atingindo

rotineiramente 45°C no verão durante o

dia, e podendo cair para abaixo de zero à

noite, também é um dos lugares mais

inóspitos do planeta.

Mas, ao longo do tempo, um número

surpreendente de espécies se adaptou

para chamar esta maravilha árida de lar –

e, durante este processo, deu origem a um

fenômeno geomórfico que intriga

especialistas até hoje.

Animais adaptáveis
As partes mais áridas do deserto têm uma

média de apenas 2 mm de precipitação

por ano. Em alguns anos, algumas partes

não recebem uma gota de chuva sequer.

Mas, como se fosse uma miragem, é

possível avistar animais correndo pelo

deserto, como órix, gazelas, guepardos,
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hienas, avestruzes e zebras, que se

adaptaram para sobreviver nessas

condições adversas.

Os avestruzes aumentam a temperatura

do corpo para reduzir a perda de água; as

zebras das Montanhas de Hartmann são

escaladoras ágeis que se adaptaram ao

terreno acidentado do deserto; e o órix é

capaz de sobreviver por semanas sem

beber água, ao se alimentar de vegetais

ricos em água, como raízes e tubérculos.

‘A Porta do Inferno’

Uma das áreas mais perigosas do inóspito

deserto da Namíbia é uma extensão de

500 km de dunas de areia ao longo do

Atlântico, conhecida como Costa dos

Esqueletos.

A área, que se estende do sul da Angola

ao centro da Namíbia, recebeu esse nome

por causa das diversas carcaças de

baleias espalhadas por suas margens – e

dos quase 1 mil naufrágios que

aconteceram na sua costa ao longo dos

séculos.

A Costa dos Esqueletos costuma estar

coberta por uma névoa densa, criada pela

ressurgência da corrente fria de Benguela,

no Oceano Atlântico, que se choca com o

ar quente do interior do deserto.

Esses nevoeiros atrapalham a visibilidade

das embarcações, se tornando uma

ameaça para a navegação. Não é à toa

que o povo San costumava se referir à

região como "a terra que Deus criou com

raiva".

Enquanto navegava pela costa oeste da

África, o célebre explorador português

Diogo Cão parou brevemente na Costa

dos Esqueletos em 1486.

Depois que ele e seus homens ergueram

uma cruz gravada com o brasão de armas

português, as ameaçadoras dunas de

areia e o clima inóspito fizeram com que

voltassem rapidamente para o mar – mas

não antes de chamar a região de "Porta do

Inferno".

Dunas espetaculares

Hoje, os turistas vêm ao deserto da

Namíbia para ver as espetaculares dunas

cor de laranja em torno do Sossusvlei,

uma espécie de bacia de sal e argila no

centro do Parque Nacional Namib-Naukluft

– o terceiro maior parque nacional da

África, com quase 50.000 km².

Embora as dunas de areia sejam uma

característica onipresente em todo o

deserto, as que estão em volta do

Sossusvlei possuem uma tonalidade de

laranja particularmente profundo. A cor é,

na verdade, ferrugem – um indício do

processo de oxidação resultante da alta

concentração de ferro nas areias.

As dunas localizadas nesta região também

estão entre as mais altas do mundo.

Muitas têm mais de 200m de altura,

enquanto a chamada "Duna 7", situada ao

norte de Sossusvlei, chega a quase 400m.

Deserto pontilhado

Das muitas maravilhas do deserto da

Namíbia, uma de suas características
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mais intrigantes – e maiores mistérios –, é

um fenômeno geomórfico conhecido como

"círculos de fadas" ou "anéis de fadas”.

São trechos circulares de terra sem

vegetação, cercados por uma única

espécie de grama. Encontrados em todo o

deserto, eles intrigam especialistas

hádécadas.

Os anéis são melhor visualizados do ar,

onde se pode observar a matriz de

círculos que se espalha infinitamente pelas

areias do deserto. Encontrados tanto nas

planícies de cascalho quanto nas dunas,

os anéis de fadas mantêm sua forma

circular quase perfeita nos dois tipos de

terreno.

O tamanho dos círculos varia de 1,5m a

6m de diâmetro no centro do deserto,

enquanto no noroeste da Namíbia, eles

são aproximadamente quatro vezes

maiores – e podem chegar a 25m de

largura.

Por anos, acreditou-se que os anéis de

fadas existiam apenas na Namíbia, mas

em 2014 formações semelhantes foram

descobertas na Austrália Ocidental,

quando a cientista ambiental Bronwyn Bell

estava pesquisando a remota região de

Pilbara.

Intrigada com essas formações

espetaculares, ela entrou em contato com

o ecologista Stephan Getzin, especialista

em "círculos de fadas", para compartilhar

sua descoberta. Embora os anéis

australianos se assemelhem aos

encontrados na Namíbia, diferenças na

composição do solo confundiram ainda

mais os cientistas.

Pegadas dos deuses?

Embora a origem destas formações não

seja clara, os círculos são velhos

conhecidos da população local. O povo

Himba acredita que eles são feitos por

espíritos – ou melhor, são pegadas

deixadas por seu deus, Mukuru.

Para entender sua origem, matemáticos

chegaram a tentar criar modelos para ver

se os anéis se encaixavam em um padrão

reconhecível.

Mas Hein Schultz, proprietário do Rostock

Ritz Desert Lodge, localizado nos

arredores do Parque Nacional Namib-

Naukluft, conta que alguns moradores

atribuem esses círculos misteriosos a

"ovnis (objetos voadores não identificados)

ou fadas que dançam à noite".

Diversas teorias

Até hoje, não existe uma teoria

universalmente aceita sobre a origem dos

anéis. Mas, nos últimos anos, cientistas da

Namíbia, Alemanha, Estados Unidos e

outros países se juntaram para estudar o

fenômeno na esperança de entendê-lo

melhor.

No Gobabeb-Namib Research Institute,

um centro de pesquisa remoto localizado

no coração do deserto, o entomologista

Eugene Marais explica que as duas

principais teorias são derivadas da

escassez de água no deserto.
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Alguns estudos sugerem que os anéis são

gerados por cupins, que criam esses

círculos para coletar água e nutrientes do

solo.

Ao limpar a vegetação da terra, os cupins

geram um espaço estéril no solo, o que

permite que a chuva penetre mais

profundamente na terra. E isso sugere que

os cupins permanecem hidratados

tomando água desses reservatórios

subterrâneos durante o ano todo. Outra

teoria é a da "auto-organização da

vegetação", baseada na competição entre

as gramíneas pela água escassa no solo,

fazendo com que os círculos apareçam

como uma espécie de reservatório a partir

do qual podem extrair nutrientes e água.

Mistério sem solução

Após anos de seca, as gramíneas ao redor

dos anéis de fadas podem acabar secando

e (aparentemente) desaparecer.

Mas, segundo Marais, a maravilha dessa

paisagem é que, quando chove, "como um

passe mágica", os círculos aparecem

novamente.

Segundo ele, as pesquisas sobre os “anéis

de fada” do deserto da Namíbia

geralmente se concentram em círculos de

trechos isolados das planícies de cascalho

ou das dunas de areia.

Porém, para entender realmente essas

formações, ele acredita que as pesquisas

devem ser ampliadas para contemplar

ambos os tipos de terrenos.

Em última análise, Marais tem o

pressentimento de que esses anéis

enigmáticos são causadas por uma

combinação de fatores. Mas que fatores

são esses exatamente permanece um

mistério.
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Destinos invisíveis: Guilherme Canever

nos conta seu dia a dia ao mesmo tempo

em que fala da história e dos conflitos

políticos, e descreve os costumes dos

povos locais. Ou melhor, dos amigos que

vai fazendo pelo caminho. Suas viagens

não seguem os roteiros tradicionais, suas

escolhas nunca são pelos caminhos mais

fáceis. Da hospedagem à comida, tudo

nas viagens de Guilherme foge do

turismo convencional. Junto com ele, boa

parte dos leitores encara aventuras que

talvez nunca enfrentariam sozinhos.

.
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Menino Nelson Mandela é uma biografia

romanceada que aborda com leveza

assuntos como opressão, racismo e

segregação e narra a trajetória da figura

mítica do primeiro presidente negro da

África do Sul, entremeada pela visão de

mundo do homem cuja luta pôs fim ao

apartheid e devolveu a esperança e a

liberdade a toda população africana.

Livros
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Filme

Beasts of No Nation – Em uma cidade

africana, Agu (Abraham Attah) é uma

criança que atingida pela guerra, é

transformada em soldado. Após a morte

de seu pai por militantes, ele é obrigado a

abandonar sua família para lutar na guerra

civil da África do Sul, instruído por um

grande comandante (Idris Elba) que o

ensinará os caminhos de um conflito.

Peça

A peça “Ananse” apresenta ao público

uma história cheia de símbolos ancestrais

por meio do teatro de bonecos, refletindo

temas como racismo e diversidade cultural

africana. A narrativa gira em torno de

Ananse, uma criança cheia de imaginação

que vive muitas aventuras depois de um

episódio importante de sua infância.
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ARTIGO DE OPINIÃO
Por Nicole Eduarda 

O continente africano apresenta o maior

número de pessoas afetadas pela fome,

de acordo com a ONU (Organização das

Nações Unidas), pelo menos 236 milhões

de pessoas são atingidas pelo problema

atualmente.

Nos séculos passados o processo de

colonização retirou a população jovem da

África para que fossem escravos na

colônias, sendo assim as atividades

econômicas ficaram quase que

paralisadas. Houve extravio de matérias-

primas e riquezas materiais que poderiam

servir para o desenvolvimento da região.

Desde então existem países africanos que

ainda são totalmente dependentes da

economia externa.

Outro fator para o imensurável problema

da África é o processo de desertificação

do solo devido ao seu manejo inadequado,

causando uma diminuição considerável

das áreas férteis para plantio.

Os conflitos étnicos, as guerras e o

mercado interno sempre em decadência

influenciam diretamente na imensidão da

fome.

Tendo em vista que o continente possui a

maior taxa de crescimento vegetativo do

mundo e também a maior taxa de

subnutrição de todo o mundo, conclui-se

que é preciso uma boa gestão dos

recursos naturais para que uma

alimentação adequada chegue a todos.

No atual século o continente apresentou

crescimento significativo e os índices de

mortalidade infantil diminuíram

consideravelmente, já que houve um

aumento do valor das matérias-primas

movimentado, assim, a economia africana.

Aproveitar o momento de bons resultados

investindo em educação é crucial para que

este seja um ciclo virtuoso que gere

progressos futuros ainda melhores.

Somente desta forma a fome será um

obstáculo superado na região.
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O DNA das populações da África,

continente que é considerado o berço da

humanidade, acaba de ser mapeado com

um nível de detalhamento sem

precedentes. Liderados por uma

pesquisadora da África do Sul, cientistas

analisaram o genoma (conjunto do

material genético) de 426 pessoas,

pertencentes a 50 etnias diferentes

espalhadas por quase todo o continente.

Entre os resultados do esforço estão a

descoberta de 3 milhões de variantes

genéticas até então desconhecidas, dados

sobre como a seleção natural moldou a

variabilidade genética da África atual e

pistas sobre a expansão dos bantos, grupo

de povos pré-históricos que conquistou

boa parte do continente e cujas

línguas são faladas por cerca de 30% dos

africanos de hoje.

A pesquisa coordenada por Zané

Lombard, da Universidade do

Witwatersrand, em Johannesburgo, é um

marco porque a revolução genômica ainda

explorou relativamente pouco a tremenda

diversidade do DNA africano. Com efeito,

a maior parte da variabilidade genética

humana está presente nas populações da

África. Isso acontece porque os seres

humanos modernos surgiram inicialmente

lá e evoluíram por dezenas de milhares de

anos em seu berço africano antes de

colonizar os demais continentes, o que

significa que houve mais tempo para as

populações africanas acumularem

variantes em seu DNA. Além disso, foi só
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um subgrupo relativamente pequeno dos

povos africanos originais que se aventurou

para fora da região, o que significa que

seus descendentes carregam uma parte

menor da diversidade originária. Apesar

disso, a maior parte das pesquisas

genômicas feitas até hoje analisou

principalmente o DNA de pessoas de

origem europeia e, em menor grau,

asiática. Quando há dados sobre

populações africanas, é comum que eles

venham majoritariamente de grupos da

Nigéria, como os iorubás (que deixaram

muitos descendentes na Bahia e outros

locais do Brasil, sendo trazidos para cá

pelo tráfico de escravizados).

Isso parecia fazer sentido, em parte, por

causa da grande diversidade linguística da

Nigéria (que frequentemente tem

correlação com diversidade genética). Mas

os novos dados, publicados na revista

científica Nature, mostram que não se

pode tomar o DNA dos nigerianos como

uma amostra representativa da África

como um todo.

Na pesquisa, os cientistas obtiveram a

sequência de todas as "letras" químicas do

DNA dos voluntários (3 bilhões de pares

de letras para cada indivíduo) e, a partir

daí, mapearam principalmente os

chamados SNPs (pronuncia-se "snips"). A

sigla inglesa significa "polimorfismos de

nucleotídeo único" e corresponde ao

menor tipo possível de variação genética:

a troca de uma única letra química por

outra no genoma. Os SNPs são muito

usados como pistas para estudar a

associação entre certas alterações

genéticas e o risco aumentado de

desenvolver algumas doenças (ou de ficar

mais protegido contra certos problemas de

saúde). Também ajudam a mapear o

parentesco entre diferentes populações

humanas, seja por sua presença, seja por

sua frequência. E havia relativamente

pouca informação sobre os SNPs típicos

de diferentes povos africanos, o que

reforça a importância da pesquisa.

Entre as variantes identificadas estão

SNPs em genes importantes para o

funcionamento do sistema de defesa do

organismo e para a resistência a doenças

causadas por vírus, bactérias e pelos

parasitas da malária e da chamada

doença do sono (transmitidos por

mosquitos e pela mosca tsé-tsé,

respectivamente).

Em casos como esses, os pesquisadores

identificaram a assinatura da seleção

natural em ação, ou seja, tudo indica que

tais variantes foram se tornando cada vez

mais comuns em diferentes populações

africanas ao longo do tempo porque

permitiam que seus portadores

sobrevivessem a tais doenças por tempo

suficiente para se reproduzir e passar tais

genes adiante. É possível inferir isso com

a ajuda de uma série de técnicas, como a

que detecta grandes blocos de letras

químicas intactos em torno do SNP em

muitas pessoas, se não houvesse a

seleção natural, que fez as pessoas com a

mutação se reproduzirem com mais

frequência do que as demais, esses

blocos seriam "quebrados" ao longo das

gerações.

Tais casos de genes favorecidos pela

seleção natural também ajudam a contar a

história populacional da África. Em

Uganda, por exemplo, onde a malária é

endêmica, as populações de origem banto

possuem alta frequência de um gene

ligado à resistência à doença (da ordem

de 20%), enquanto seus vizinhos de

outras etnias não carregam esse gene. É
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bastante provável, diz a pesquisa, que isso

aconteça porque os povos bantos sempre

conviveram com a doença de forma muito

próxima, enquanto outras etnias de

Uganda migraram de regiões próximas do

Saara há relativamente pouco tempo,

onde a malária não era um grande

problema.

Quanto à expansão dos bantos,

provavelmente vindos da região na

fronteira entre Camarões e a Nigéria, os

arqueólogos propõem que os falantes

desses idiomas desenvolveram técnicas

agrícolas, de fabricação de cerâmica e de

metalurgia que lhes permitiu conquistar

e/ou absorver outros povos africanos a

partir de 3.500 anos atrás. O novo estudo

sugere que esses grupos fizeram um "pit

stop" na atual Zâmbia (centro-sul da

África) antes de espalhar seus

descendentes pela África do Sul e pela

África Oriental.
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CRÔNICA
Por Bruna Soares

A caminho de casa, mudo de ideia e viro a

esquina para entrar em um bar. A rua

estava agitada, as várias lojas na calçada

faziam com que o movimento nunca se

extinguisse por completo.

O ambiente aconchegante do lugar pedia

que eu tirasse o casaco. Então, com ele

na mão, me sentei próximo à porta. O

barulho das conversas não se resumia a

um murmurinho, e nas mesas as pessoas

conversavam felizes, algumas ao celular,

outras pagando a conta. Pois é, por que

na África temos dinheiro para um telefone

ou para pagarmos por nossa comida.

Sim, não é um continente perfeito, temos

que lidar com questões como a fome e a

falta de dinheiro. Como todos os outros.

Mas agora, olhando para a estrada ativa lá

fora, o bate-papo bagunçado aqui dentro...

me pergunto exatamente de onde saiu a

ideia da pobreza extrema em toda a África.

É um questionamento frequente. Mas

quem eu quero enganar? O histórico da

escravatura não ajuda a manter a

reputação.

O que me leva a outro ponto. E se não

tivesse sido assim? A história precisaria

ser diferente para o mundo perceber que

também temos equilíbrio de riquezas?

Quem sabe…

Na nova versão dos fatos, estaríamos

preparados. Saberíamos o que estaria por

vir, e talvez nós surpreendêssemos os

colonos, não o contrário. Poderíamos nos

infiltrar nas caravelas. E assim, com um

simples desvio da realidade, os europeus

estariam levando o inimigo para dentro de

suas forças.

Pisquei. Não foi assim que aconteceu, e

não tem mais como voltar atrás. Aliás, não

deveria ser necessário mudar o passado

para romper estereótipos. Estamos no

século XXI, as pessoas têm que

amadurecer.

Em todo caso, eu não apagaria nossa luta.

Olhei ao meu redor, para todos seguindo

suas vidas, a atividade ávida nas ruas, e

percebi que somos guerreiros. Nossa

resistência é história, é fato. Seja lá qual

for nossa representação lá fora.

Desliguei meus pensamentos por um

instante e, quando percebi, um homem

moço vinha se aproximando de mim, um

pequeno bloco de folhas na mão. Um

atendimento normal, até rápido,

considerando a clientela. Mas essa parte

de nós ninguém conta, ninguém sabe.

Nós sabemos. Suponho que isso vai ter

que bastar, por enquanto. Acho que a

mudança começa dentro de cada um, e

um dia, os valores africanos vão ser

reconhecidos como devem. O que não

falta é história pra contar, afinal. Suspirei e

pedi uma Chicha morada.
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O primeiro ministro da Etiópia, Abiy

Ahmed reagiu com mão de ferro aos

protestos resultantes do assassinato

do popular músico oromo Haacaaluu

Hundeessaa, na semana passada.

Até ao momento, 239 pessoas foram

mortas e 3.500 presas, incluindo

líderes da oposição. O Governo

bloqueou a Internet. Soldados e

polícia patrulham as ruas da capital

Adis Abeba.

O cenário faz lembrar crises

semelhantes em países liderados por

autoridades autoritárias. Mas a

Etiópia, até há bem pouco tempo,

era considerada pelo resto do mundo

um exemplo brilhante de

democratização da África. Abiy

Ahmed, que chegou ao poder em

2018, rapidamente fez a paz com a

vizinha Eritreia, pondo fim a uma

guerra longa e dispendiosa. O jovem

político restaurou direitos civis como

a liberdade de imprensa e de opinião

e prometeu uma Etiópia nova e

democrática. Em reconhecimento

dos seus esforços foi-lhe atribuído o

Prêmio Nobel da Paz em 2019.

Tendo em conta os

desenvolvimentos atuais, terá sido

uma decisão precipitada do Comitê

Nobel?
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NOTÍCIA

Boatos exacerbam a

insegurança

"Trata-se de um desenvolvimento muito

desafiador para o primeiro-ministro",

disse à DW, Ahmed Soliman, do instituto

de pesquisa londrino Chatham House.

Segundo o analista, "[Abiy] precisa

acalmar a situação e resolvê-la. O seu

maior desafio, desde que assumiu o

poder, é como unir todas as nações que

compõem a Etiópia". A estratégia de Abiy

inclui desvalorizar as suas próprias

origens oromo, num esforço de ser o

representante dos interesses de todos os

etíopes.

Esta semana, a situação acalmou mas

proliferam rumores no país que

aumentam o clima persistente de

incerteza, conta o correspondente da DW

em Adis Abeba, Yoahannes

Geberegziabeher. "Disseram que a água

tinha sido envenenada, e as pessoas

entraram em desespero. As autoridades

tiveram que negá-lo. Depois, disseram

que o primeiro-ministro tinha sido morto.

Os rumores visam encorajar mais

pessoas a juntarem-se à rebelião em

Adis".

Geberegziabeher também descreveu o

rasto de destruição na capital e

arredores. "Considerando quem são os

mortos e feridos, há indícios claros de

que foram visados por razões étnicas",

disse.

O regresso à repressão

Na sexta-feira, Abiy culpou "dissidentes"

pela morte do cantor de protestos

Hundeessaa, e pela violência

subsequente que, segundo ele, foi uma

"tentativa coordenada" de desestabilizar o

país. Esta semana, o primeiro-ministro

apontou o dedo a forças não identificadas

mas conectadas com o estrangeiro, que

teriam lançado a confusão para o impedir

de avançar com o seu projeto de uma

mega barragem no Nilo Azul. O Egito e o

Sudão opõem-se ao projeto, por

recearem perder o acesso à água do rio.

Apesar das negociações em curso, os

três países ainda não chegaram a um

acordo.

O pesquisador Ahmed Soliman vê uma

ligação entre a reação dura do governo

aos protestos, eles próprios violentos, e a

fragilidade da situação política. "A cena

política está bastante fraturada", explicou.

O problema não se limita ao conflito entre

diferentes grupos étnicos neste país de

100 milhões de habitantes. Políticos do

Congresso Federalista Oromo, como

Jawar Mohammed, também foram

detidos. "Jawar é um líder oromo muito

proeminente e tem usado o seu perfil

para pressionar pelos interesses

nacionais oromo", diz Soliman.

"Claramente representa um desafio

político para o primeiro-ministro".
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Apelo à reconciliação

nacional

A causa de Abiy já sofrera antes, quando

decidiu adiar as eleições agendadas para

agosto de 2020 por um ano devido ao

coronavírus. Os críticos acusaram-no de

usar a pandemia como pretexto para se

manter no poder. Agora, dizem, o

primeiro-ministro está a reintroduzir as

táticas do Estado repressivo e autoritário

que prometeu reformar. "Na qualidade de

antigo líder sênior na EPDRF [Frente

Democrática Revolucionária Popular

Etíope, antiga coligação no poder], penso

que ele está a usar táticas que conhece

muito bem", diz Soliman.

Embora convencido de que as reformas

democráticas impulsionadas por Abiy

mudaram o país, Soliman também vê

com apreensão "a facilidade com que as

forças de segurança voltam aos

instrumentos familiares de repressão,

como cortar a Internet, prender críticos e

acusar jornalistas de promoverem a

violência. Não é nada disto que se

pretende".

Murithi Mutiga do International Crisis

Group, um think tank vocacionado para a

pesquisa de paz e segurança, é um dos

muitos observadores que apelam a uma

rápida normalização da situação. "Faria

mais sentido envidar esforços para criar

uma atmosfera de reconciliação e

diálogo", disse, sublinhando que os

acontecimentos da semana passada

representaram o maior desafio até agora

para a transição da Etiópia para uma

democracia.

Responsabilidades

A situação acalmou agora em Adis Abeba

e em partes de Oromia, o território oromo

que cerca a capital e de onde surgem

periodicamente reivindicações de maior

autonomia. Mas "a escala da violência, o

grau de insatisfação e o perigo de

instabilidade" continuam bastante

elevados, disse Mutiga.

Os analistas concordam que foi a

iniciativa de Abiy de abrir o espaço

político que deu aos etíopes a

oportunidade de manifestarem as suas

reivindicações políticas e étnicas – algo

que os regimes autoritários do passado

não autorizavam. Mas a verdade é que

continuam os abusos cometidos pelas

forças de segurança contra a população

civil, como revelam relatórios compilados

por várias organizações de direitos

humanos.

Na semana passada, Abiy prometeu que

os responsáveis por ações violentas e

destrutivas serão responsabilizados. Essa

pode ser uma faca de dois gumes.

Muitos críticos de Abiy dizem que foi um erro 

distinguí-lo com o Prêmio Nobel da Paz
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Bunny chow é um prato sul-africano que

se originou entre os povos indianos que

trabalhavam nas plantações de cana-de-

açúcar na África do Sul no século XIX.

Aprenda a fazer um delicioso prato de

origem africana com a receita a seguir.

INGREDIENTES

● 3 ovos

● 2 colheres (de sopa) de óleo

● 500 ml de leite morno

● 2 colheres (sopa) de margarina

● 1 xícara de açúcar

● 1 colher de sal

● 1 kg de farinha de trigo

● 2 colheres (sopa) de fermento

biológico seco

● 1 gema para pincelar

FRANGO:

● 1 peito de frango

● 2 caldos de galinha (tipo Knorr)

● Pimenta-do-reino e colorau a gosto

● 500 ml de água

MOLHO:

● 1 lata de molho sabor pizza

● 1 tomate picado

● 1 cebola picada

● 1 caldo de frango (tipo Knorr)

● 2 colheres de óleo

MONTAGEM:

● 1 lata de milho verde

● Azeitonas verdes picadas a gosto
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● Azeitonas verdes picadas a gosto

● Orégano a gosto

● 200 g de queijo mussarela fatiado

● 200 g de presunto fatiado

MODO DE PREPARO

FRANGO:

1. Coloque na panela de pressão o

frango, os caldos Knorr, a pimenta-do-

reino, o colorau e a água.

2. Leve ao fogo por aproximadamente 30

minutos, até que o frango esteja

cozido.

3. Desfie o frango.

MOLHO:

1. Coloque em uma panela funda o óleo e

frite a cebola.

2. Acrescente o tomate, o frango, o molho

sabor pizza e o caldo de galinha, deixe

cozinhar mexendo sempre, por

aproximadamente 3 minutos.



RECEITAS

MASSA E MONTAGEM:

1. Reserve a farinha e o fermento,

coloque os demais ingredientes no

liquidificador e bata até que fique

tudo encorpado.

2. Misture o fermento e a farinha,

acrescente a mistura do

liquidificador, misture e depois sove

a massa com as mãos até que ela

se torne uma massa lisa e

homogênea (o ponto certo é

quando ela solta das mãos).

3. Deixe descansar até que a massa

dobre de volume.

4. Divida a massa em duas e abra.

5. Recheie com 1 camada de queijo

mussarela, outra de presunto e

outra de molho.

6. Acrescente as azeitonas picadas, o

milho e o orégano.

7. Enrole a massa como um

rocambole.

8. Coloque em uma forma retangular

grande, pincele com uma gema e

salpique orégano.

9. Deixe descansar novamente.

10. Leve ao forno pré-aquecido, a

180°C, até que ele esteja corado

em cima.

11. Sirva ainda morno.
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RECEITAS

A Melktert é uma torta de leite,

sobremesa clássica sul-africana que

chegou ao continente através dos

holandeses. Aprenda a fazê-la seguindo a

receita abaixo:

INGREDIENTES

MASSA:

● 1/4 xícara de manteiga

● 1/4 xícara de açúcar

● 1 xícara de farinha

● 1 colher (chá) de fermento

● 1 pitada de sal

● 2 colheres (sopa) de água gelada

RECHEIO:

● 4 xícaras de leite

● 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

● 2 colheres (sopa) de amido de

milho

● 1/2 xícara de açúcar

● 1 colher (chá) de canela em pó

● 1 colher (sopa) de manteiga

● 1 colher (chá) de essência ou

extrato de baunilha

● 2 ovos

● canela em pó para polvilhar

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Bata a manteiga e o açúcar.

2. Junte a farinha, o fermento e o sal e

misture somente até a massa ficar

homogênea

1. a

2. a

1. Embrulhe em plástico filme e leve à

geladeira por 30 minutos.

2. Forre o fundo e os lados de uma

forma de torta de aproximadamente

23cm de diâmetro com a massa.

3. Asse em forno pré-aquecido a

180ºC por 10 minutos.

RECHEIO:

1. Junte a farinha, o amido de milho, o

açúcar e a canela ao leite.

2. Leve ao fogo e cozinhe em fogo

baixo, mexendo sempre.

3. Quando levantar fervura, continue

mexendo por mais 3 minutos e

retire do fogo.

4. Ainda quente, adicione a manteiga

e a baunilha e misture. Deixe

esfriar.

5. Com a mistura de morna a fria,

acrescente os ovos, um de cada

vez, batendo bem.

6. Espalhe o creme por cima da

massa e volte ao forno a 200ºC por

mais 20 minutos.

7. Depois de assada polvilhe canela

em pó por cima.

8. Sirva quente ou leve à geladeira.
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CAÇA-PALAVRAS
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O L B M H L A S F T D N C M N S C N

P A T O A R F N A K T D E O H E T O

S T W H R L R A D T L I T G N M V B

G P A R J A I S E D I E S G I G C E

O M A R R O C O S C B E R T I T O S

N A I B E E A D I U I G R D I L O W

U A E I I A D E R C A B O V E R D E

L S H A N G O L A S E N E G A L E T

M A D A G A S C A R W A W A T A E H

O T S R R G U I N E B I S S A U W M

A S W R I S L M O Ç A M B I Q U E N

A T E F C A M A R O E S M T R E O T

Angola-CaboVerde-Camarões-Congo-Egito-GuinéBissau-Líbia-Madagascar-Mali-

Marrocos-Moçambique-Senegal-ÁfricadoSul
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