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Josina Machel indicada pelo Mail and Guardian SA 
como uma das Mulheres Poderosas da RSA em 2020 
- A violência do seu antigo companheiro apenas tornou Josina Machel mais forte do que 
antes. Agora ela ajuda outras mulheres a encontrar a voz que os homens tentaram tirar delas 

  Josina Z. Machel é activista e 
fundadora da organização sem fins lu-
crativos Movimento Kuhluka. 
 A organização ajuda mulheres 
sobreviventes de violência baseada em
   

gênero (VBG) a encontrar sua voz e 
coragem para abandonar relacionamen-
tos abusivos. O Movimento Kuhluka 
também defende o fim da VBG no 
país. A organização foi fundada por
  

Machel depois de ter sido vítima de V 
BG  em  um  relacionamento que a dei-  
 

xou cega de um olho. Para Machel, ter 
experimentado  esse tipo de violência e  
 

sobrevivido a fez querer ajudar outras 
mulheres que se encontram em uma 
posição semelhante. “O abuso foi feito 
para me quebrar, mas em vez disso tor- 
 

nou-me mais forte do que nunca”, afir-
mou  Machel.  Aceitar o que aconteceu  

UM INFERNO MUITO QUENTE  
Publicamos nesta Edição, pág’s 07 e 08, a habitual crónica do jornalista Afonso Al-
meida Brandão, para o qual chamamos a atenção dos nossos Leitores, à não perder.■ 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

84.07 85.75 EUR UE 

71.09 72.51 USD EUA 

4.28 4.36 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Passar dos 40 tem suas vantagens e desvantagens… não enxergas 
as letras de perto, mas enxergas gente falsa e mentirosa de longe! 
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Josina Machel, 44 – Posição: Activista – Organização: Kuhluka Movement – Local: Johannesburg 
 Sul. Milhões delas lutam por coisas 

simples, como acesso a água potável, 
enquanto têm que ser reponsáveis pelo 
sustento de suas famílias e criar seus 
filhos. 
 Essa situação é realmente pre-
cária. A única maneira de mudarmos é 
unirmos-nos em solidariedade, com a 
compreensão de que precisamos uns
  

dos outros para fazer a mudança. Não 
podemos valorizar a nossa indepen-
dencia, nossas habilidades, nosso su-
cesso e conquistas sem reconhecer ou-
tras mulheres. 
 Machel diz que só quando as 
mulheres se unem em um propósito co-
mum é que serão capazes de reunir for-
ças para olhar para os seus opressores e 
dizer “chega”. Ela encontra sua inspi-
ração nas ocorrências da vida cotidia-
na: amanheceres e entardeceres e a ha-
bilidade dos seres humanos de criar u-
ma nova vida, carregá-la e trazê-la para 
o mundo. Ela surpreende-se quando 
pensa em como seus filhos cresceram e 
se desenvolveram da maneira certa 
diante de seus olhos. “Como mãe, sem-
pre fico admirada quando penso em 
como meus filhos cresceram. Como e-
les mudam ao longo dos anos à medida 
que crescem, reivindicam sua indepen-
dência, aprendem a raciocinar e até 
mesmo a recuar quando não concor-
dam com algo. Eles começaram como 
uma pequena semente, e através do mi-
lagre da vida, eles estão aqui e estão 
crescendo a cada dia”.  
 Ela diz que desde o seu inci-
dente abusivo, esforça-se para andar no 
escuro, mas não deixa que isso a impe-
ça de continuar. Sua deficiência teve 
um grande impacto em sua vida, mas 
ela está determinada a ser a melhor 
versão de si mesma de qualquer manei-
ra.  
 Ela vive pelas palavras de Ed-
ward Teller: “Quando você chega ao 
fim de toda a luz que você conhece, e é 
hora de entrar na escuridão do des-
conhecido, fé é saber que uma de duas 
coisas acontecerá: ou você será dado 
algo sólido para se fixar, ou você será 
ensinado a voar”.■ (Tshegofatso Mathe 
– https://powerfulwomen.mg.co.za/josina-machel-2020/) 
 
 

com ela deu-lhe a força para se levan-
tar, contar a sua história e, no processo, 
capacitar outras pessoas. Além de aju-
dar as sobreviventes, Josina Z. Machel 
disse que a organização luta contra a 
doença endêmica do patriarcado estru-
tural de VBG que continua a oprimir as 
mulheres. Ela diz que as mulheres são 
tratadas “horrívelmente” na  África  do  
  
Covid-19: Beira regista 10 casos em 24 horas  
 Beira (O Autarca) – De acordo com a última actualização da evolução 
da pandemia da covid-19 no país, a cidade da Beira registou nas 24 horas - de ter-
ça para quarta-feira - um total de 10 novos casos positivos, dos quais oito casos 
resultam da vigilância nas unidades sanitárias e dois do rastreio de contactos de 
casos positivos. Dos 10 casos novos positivos, 5 referem-se a cidadãos do sexo 
masculino e igual número do sexo feminino.  
 Neste momento, a província de Sofala conta com um cumulativo de 183 
casos positivos, dos quais 126 recuperados.  
 Com um cumulativo de seis casos internados, a província de Sofala não 
tem neste momento nenhum doente em leito hospitalar.■ (Redacção) 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Dois trabalhadores da Movitel detidos por tráfico de 
pangolim 
  Gorongosa (O Autarca) – 
Dois indivíduos de nacionalidade mo-
çambicana identificados como sendo 
trabalhadores da empresa de telefonia 
móvel Movitel encontram-se detidos 
na vila da Gorongosa, província central 
de Sofala, indiciados da prática de trá-
fico de Pangolim. A detenção deu-se 
no dia 02 de Setembro corrente, na vila 
da Gorongosa, resultado de uma opera-
ção conjunta desencadeada pelas equi-
pas de Fiscalização do Parque Nacio-
nal da Gorongosa e do SERNIC do dis-
trito de Gorongosa.  
 Segundo apurou O Autarca, 
trata-se do gerente da Movitel de In-
chope e respectivo motorista que trans-
portavam um Pangolim de forma ca-
muflada debaixo da roda sobressalente 
da viatura da mencionada empresa. 
 Após a detenção foram enca-
minhados as autoridades competentes 
para seguimento apropriado. 
 O Pangolim é uma espécie 
protegida por Lei em Moçambique e o 
seu tráfico está sujeito a pena de prisão 
maior de 12 a 16 anos. 
 Em 2019, pelo menos cem 
pessoas foram detidas no país, acusa-
das de tráfico de pangolim, num total 
de 31 casos registados nas províncias 
de Niassa, Nampula, Sofala, Tete, Ma-
nica e Maputo. Quatro dos deti-
dos  foram condenados a penas que va-
riam entre 12 e 16 anos de prisão ma-
ior. 
 O pangolim desempenha um 
papel muito importante na manutenção 
do equilíbrio dos ecossistemas, sendo 
responsável pelo controlo de algumas 
pragas, tais como formigas e térmitas, 
mantendo o solo arejado e fértil para a 
produção agrícola. 
 Estima-se que um pangolim a-
dulto  consuma cerca de 20 mil formi-
gas ou térmitas por dia e mais de 70 
milhões por ano. 
 

 
rência das Partes da Convenção sobre 
Comércio Internacional das Espécies 
Ameaçadas (CITES), realizada na vi-
zinha República da África do Sul, em 
2016, os governos de todo o mundo re-
comendaram o banimento total de to-
das as trocas comerciais envolvendo o 
pangolim africano e asiático.■ (Érica 
Chabane) 

 O comércio ilegal de produtos 
da vida selvagem não só cria o dese-
quilíbrio nos ecossistemas e perda da 
biodiversidade, mas também prejudica 
a economia do país, retirando a oportu-
nidade de gerar empregos e renda para 
as comunidades locais através da eco-
nomia baseada na vida selvagem. 
 Importa lembrar que na Confe- 

Tortura por FDS em vídeos 
horríveis: AI exige investigação 
  Beira (O Autarca) – A Am-
nistia Internacional (AI) exigiu esta 
quarta-feira (09SET2020) que o Go-
verno de Moçambique lance uma in-
vestigação independente e imparcial 
sobre tortura e outras violações graves 
cometidas pelas forças de segurança 
em Cabo Delgado. A AI refere que to-
mou essa iniciativa depois de verificar 
imagens horríveis da região que mos-
tram crimes contra detidos. 
 “Os vídeos e fotos horríveis 
que analisamos são evidências das gra-
ves violações dos direitos humanos e 
da violência chocante que tem ocorrido 
em Cabo Delgado,  longe dos holofotes 

internacionais”, disse Deprose Muche-
na, Diretora Regional da Amnistia In-
ternacional para a África Oriental e 
Austral. 
 “Esse comportamento desres-
peita os princípios fundamentais da hu-
manidade. Os abusos atribuídos ao 
grupo conhecido como Al-Shabaab 
nunca poderão justificar novas viola-
ções por parte das forças de segurança 
de Moçambique. O Governo de Mo-
çambique deve agora ordenar uma in-
vestigação rápida, transparente e im-
parcial para trazer todos os response-
veis por tais crimes à justiça em julga-
mentos justos” – defende a AI.■ (R) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 10/09/20, Edição nº 4005 – Página 05/08 

 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 10/09/20, Edição nº 4005 – Página 06/08 

Covid-19: 80 mil empresas declararam-se afectadas  
munerações dos seus trabalhadores na 
totalidade, respectivamente.  
 Os resultados do inquérito 
mostram, também, que comparativa-
mente ao 1º semestre de 2019, as recei-
tas das empresas baixaram em 41%.■ 
(Redacção/ INE) 
  

por grosso e a retalhado, reparação e 
manutenção de viaturas o que maior 
número de trabalhadores afectou 
(24.200).  
 Nos meses de Abril, Maio e 
Junho apenas 87,3%, 80,9% e 80,2% 
de empresas conseguiram pagar as re-
  

 Maputo (O Autarca) – O INE 
– Instituto Nacional de Estatísticas já 
disponibilizou os resultados do inqué-
rito sobre o impacto da covid-19 nas 
empresas. 
 Na nota introdutória do docu-
mento, o INE assinala que os resulta-
dos do inquérito sobre o impacto da 
covid-19 nas empresas mostram que de 
um total de 89.385 empresas abrangi-
das pelo estudo, 90,4% foram afecta-
das pela pandemia. 
 Pela distribuição geográfica, as 
quatro províncias da zona sul do país 
(Inhambane, Gaza, Maputo e Maputo 
cidade) são as mais afectadas com per-
centagem média desta região a situar-
se em 95,0%, com destaque para a pro-
víncia de Inhambane como a mais a-
fectada em todo o país com 98,8% das 
suas empresas afectadas pela covid-19.  
 No que diz respeito aos ramos 
de actividades, as actividades de edu-
cação e as artísticas, de espectáculos, 
desportivas e recreativas foram afecta-
das na sua totalidade (100%).  
 Na classificação segundo a di-
mensão de empresas, as grandes em-
presas que representam cerca de 0,5% 
do universo foram as mais afectadas 
com 91,1%. Em termos de impacto vi-
sível, destaca-se o facto de mais de 
70.000 pequenas empresas terem sido 
afectadas pela covid-19.  
 No capítulo referente as medi-
das adoptadas para minimizar o im-
pacto nos trabalhadores, 56,0% das 
empresas afectadas optaram pelo regi-
me de rotatividade, onde dentre elas, 
41,7% aplicram a rotatividade sema-
nal.  
 As empresas que foram força-
das a encerrar representam perto de 
3,0% do universo afectado, tendo esta 
medida tirado emprego a 43.578 traba-
lhadores, sendo o sector de Comércio
  

Confiança dos empresários continuou 
em queda pelo quinto mês consecutivo 
 Maputo (O Autarca) – A 
confiança dos empresários acerca da e-
volução da actividade económica, me-
dida pelo Índice do Clima Económico 
(ICE), voltou a cair, pelo quinto mês 
consecutive (medido até Julho), mas a 
um ritmo mais lento. Esta queda de-
veu-se à opinião desfavorável dos em-
presários relativamente ao desempen-
ho, essencialmente, dos sectores da 
construção e dos transportes. Entretan-
to, os sectores de alojamento e restau-
ração, da produção industrial e do co-
mércio mostraram sinais ligeiros de re-
cuperação, podendo reflectir as medi-
das de desconfinamento gradual que 
vêm sendo tomadas pelo governo. 
 

Perspectiva da procura com sinais 
de recuperação em Julho 
 Segundo dados do INE, o indi-
cador de perspectiva de procura inter-
rompeu no mês de Julho a trajectória 
descendente que vinha registando des-
de o mês de Fevereiro, mostrando as-
sim sinais de recuperação da procura 
de bens e serviços para os proximos 
meses. Esta situação deveu-se à uma a-
valiação positiva do indicador em aná-
lise nos sectores de comércio, de aloja-
mento e restauração, bem como de ou- 
tros serviços não financeiros. Contra-
riamente, os sectores da produção in-
dustrial, de construção e de  transportes 

registaram uma diminuição da confian-
ça nas suas perspectivas da procura no 
mês de referência. 
 

Perspectiva de emprego continuou 
em queda 
 O INE refere também que o in-
dicador de perspectiva de emprego vol-
tou a abrandar no mês de Julho, facto 
que constitui um prolongamento da 
quebra que se regista pelo quinto mês 
consecutivo, tendo o respectivo saldo 
atingido um novo mínimo da respecti-
va série cronológica. A contínua pers-
pectiva baixa do emprego resultou das 
avaliações desfavoráveis deste indica-
dor nos sectores de construção, de alo-
jamento, restauração e similares, bem 
como no sector de transportes, que su-
plantaram os restantes sectores inquiri-
dos. 
 

Preços futuros com perspectiva de 
aumento 
 Relativamente ao indicador de 
perspectiva dos preços, este registou 
um ligeiro incremento no mês de Ju-
lho, interrompendo a queda que vinha 
registando desde o mês de Março. 
Contribuíram para a alta dos preços fu-
turos no período em análise, o incre-
mento do indicador nos sectores de ou-
tros serviços não financeiros, de co-
mércio e de construção.■ (R/INE)  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 
Um Inferno Muito Quente 
- Onde se repega numa crónica, volta servir-se requentada e se defende que a 
forma que as relções amorosas assumem tem muito que ver com tudo o resto 
 
 - “Muito bem” — disse Anna a Mary 

—. “Já agora também podemos dar 
uma, embora eu não goste de ti” 

 

- Charles Bukowski (1920-1994), 
in “O Paraíso Não É Por Aqui” 

 

(À Memória dos Pintores Pedro Olayo 
Filho e ADJUTO) 

 Numa célebre passagem da sua obra, o poeta ar-
gentino Jorge Luís Borges (1899-1986) coloca um narrador 
a conversar com um velho chinês. O idoso explica-lhe que 
existem uma infinidade de possibilidades que coexistem 
num mesmo Tempo, mas em Mundos paralelos — como na 
parábola do gato de Schrodinger (1887-1961), fundadora 
da Moderna Física Quântica, em que no momento em que 
abrimos uma caixa com veneno e um gato, o felino está ao 
mesmo tempo morto e vivo. Diz o chinês da história de 
Borges: “Não existimos na maioria desses tempos; em al-
guns existe você e não eu; em outros, eu, e você não; em 
outros, os dois. Neste que a Sorte me permite, você chegou 
a minha casa; em outro, você está atravessar o meu Jardim 
e encontra-se morto”.  Perdemos um autocarro por 30 segundos e encon-
tramos alguém que, de outra maneira, teríamos falhado. O 
Amor é um verdadeiro acaso digo eu. Escrevia Niklas Luh-
mann (1927-1998) que “o Amor não é apenas uma anoma-
lia, mas antes uma improbabilidade absolutamente nor- 
mal”. No processo amoroso, um encontro fortuito abre a 
possibilidade de criar um mundo através da capacidade de 
ver a partir da diferença a dois. Segundo Badiou (1937), ele
   
 

não nos leva para “cima” nem para “baixo”, permite-nos 
construir um mundo de uma forma descentrada da Visão 
que ultrapassa o nosso simples interesse individual. Modifi-
ca o Tempo e “inventa uma forma diferente de durar na Vi-
da”. É um duro desejo de durar, mas é sobretudo a assun-
ção de um desejo de uma duração desconhecida.   
 A esta ideia de um Amor que constrói, a partir de 
um encontro fortuito, uma verdade que dura no Tempo 
opõe-se a concepção de que o Amor não passa de uma capa 
ideológica para a reprodução em que a Paixão não seria 
mais que a sua Prisão. “O Amor é também um Prazer”, as-
sim começa Roger Vailland (1907-1965) o seu “Esboço Pa-
ra Um Retrato De Um Verdadeiro Libertino”. Nesta peque-
na obra, o escritor francês defende que o Amor-Prazer o-
põe-se tão rigorosamente ao Amor-Paixão como a Liberda-
de à Escravatura. No Amor-Paixão, os amantes aceitam 
passivamente “o curso inexorável” de um Destino que não 
elegeram. Pelo contrário, o Libertino escolhe o objecto do 
seu prazer. Lembro, com saudade, a este propósito,  os pin-
tores ADJUTO (1930-2014) e Pedro Olayo Filho (1930-
2017), que se enquadravam neste exemplo. Mas, adiante!   

 O Libertino não pretende apaixonar-se nem perder-
se. Vê na Paixão uma Alienação que não  lhe permite ser 
Livre e controlar a sua Vida. A sua verdadeira forma de 
comportamento está inscrita na frase do Divino Marquês de 
Sade num romance: “Ele poisou em mim o olhar frio do 
verdadeiro Libertino.” 
 Nada é mais estranho ao Espírito da Libertinagem 
que a linguagem das “afinidades electivas” de Goethe (17 
49-1832). A idéia da predestinação das almas gémeas é to-
talmente repugnante para aquele que apenas a Liberdade 
segue. A geometria variável da cama seria parte desse pro-
cesso de libertação perante uma moral burguesa. Para Vail-
land, “a cama é para o amor-prazer o que o dinheiro é para 
o jogo. Foi precisa uma certa burguesia para imaginar o jo-
go com feijões e o amor sem ir para a cama”. 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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com o outro. 
 A esta cruzada pela segurança das almas juntam-se 
os Liberais. Não há nada mais parecido com a doutrina do 
Mercado Capitalista que esta ideia das relações afectivas e 
sexuais como uma questão de gozo ligada a expectativas de 
Consumo. 
 “Longe de ameaçar o presente regime de biopoder 
— para utilizar o conceito de Foucault (1926-1984) —, a 
proliferação recente de várias práticas sexuais e identidades 
sexuais e identidades sexuais é a forma precisa que assume 
a Sexualidade engendrada nas condições presentes do Capi-
talismo Mundial, que encoraja claramente uma subjectivi-
dade caracterizada por identificações múltiplas em perma-
nente mudança”, defende Slavoj Zizek (1949). 
 Nada garante mais a manutenção de um Poder des-
pótico que perpétua a desigualdade que a proliferação de 
um conjunto de relações fluidas de trabalho, sociais e amo-
rosas que nos tornem a todos elementos isolados num Espa-
ço que não temos Poder.■  

 

 “Libertino” designava originalmente o filósofo A-
teu. A palavra foi-se transformando, pela Lei da Vida, na-
quele que escorraça Deus e a Moral dos outros da sua ca-
ma. Resta saber se a alteração da moral dominante não tor-
na o Libertino vizinho do Liberal. E a cama sem paixão nu-
ma espécie de continuação da ideologia do consumo nou-
tros lençóis.  
 Esta escolha de relações “livres” encaixa bem nu-
ma Sociedade que pretende os outros à distância e em que o 
maior desejo é a Segurança. Vivemos uma época divertida 
em que nos apresentam, como conquistas  civilizacionais, o 
Café sem cafeína, o Amor sem riscos e a Política sem Re-
volução.  
 Uma campanha de um site de encontros francês 
proclamava com orgulho: “É possível ter Paixão sem ficar 
Apaixonado”. E acrescentava: “Pode perfeitamente estar a-
paixonado sem sofrer.” Para resolver  este embate, o site de 
encontros propunha uma espécie de coaching do Amor pa-
ra menorizar  este  choque  traumático  que  é  um  encontro  
  

Embalagens de cocaína apreendidas no Porto da Beira 
estavam em contentor em trânsito para Mombassa 
  Beira (O Autarca) – Três em-
balagens contendo substância estranha 
que se supõem seja cocaina, cada uma 
com aproximadamente um quilograma 
do produto, foram apreendidas no Por-
to da Beira, no último domingo (06 
SET2020).  
 Segundo apurou O Autarca, as 
embalagens foram encontradas em um 
contentor em trânsito com destino ao 
Porto de Mombassa, e consta que a 
carga declarada referia-se a farmacos. 
 O Autarca apurou que o con-
tentor em causa estava a bordo do na-
vio denominado MP THE BROWN 
que transportava mercadorias para des-
carga local e outra em trânsito para a 
República do Quénia, ido do porto de 
Durban, na África do Sul.  
 O descobrimento da droga re-
sultou de uma suspeita das  autoridades
  

 
 

Autoridades em serviço no Porto da Beira 
fazendo a pré-inspeção ao produto estranho 

apreendido que se supõem cocaina  

alfandegárias que operam no Porto da 
Beira, tendo de seguida solicitado o 
descarregamento de três contentores 
para efeitos de confirmação do teor da 
carga em trânsito.  
 Foi nessa circunstância que 
num deles foi efectivamente encontra-
do o produto estranho que se supõem 
seja cocaina. 
 A descoberta e consequente a-
preensão da droga em contentor em 
trânsito veio reforçar, mais uma vez, a 
confiança relativamente a segurança 
que o Porto da Beira e o país em geral 
oferecem. 
 Neste momento decorrem in-
vestigações conjuntas entre as Alfân-
degas e o Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC) com vista a 
apurar mais elementos sobre o caso.■ 
(Redacção)  
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