Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

DESPORTO

Reparar
danos
causados
pelos
terroristas

31

Arrancou o Moçambola

3

10816

3 0

658325

108163

EM FOCO

58325

COMPROMISSO COM OS FACTOS

6

Director: André Matola l Ano XLI l Edição N.º 2072 l 8 de Maio de 2022 l Preço: 45 MT l www.jornaldomingo.co.mz l redaccao.domingo@snoticias.co.mz

JANFAR ABDULAI, MINISTRO
DOS TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES

Vamos
profissionalizar
transporte
de passageiros

Expulsos
onze agentes
do SERNIC

AUTISMO

Nampula
avalia
estragos
EM FOCO

2

Há fundos
para gás
veicular
NACIONAL

4

ENTREVISTA 16-18

Sabe-se
mais
sobre
o tema
SOCIEDADE 12-13

NACIONAL

7

A caminho
do português
de Moçambique
ARTES & LETRAS

14
www.jornaldomingo.co.mz

2

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

Em foco

8 de Maio de 2022

RECONSTRUÇÃO DE NAMPULA APÓS CICLONES ANA E GOMBE

Avaliação positiva
– Primeiro-ministro, Adriano Maleiane
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

O

Primeiro-ministro,
Adriano Maleiane, faz
uma avaliação positiva do
desempenho do Governo
da província de Nampula
na reconstrução de importantes
infra-estruturas sociais e económicas que foram destruídas pelos
ciclones Ana e Gombe, nos meses
de Janeiro e Fevereiro do presente
ano.
Maleiane falava no término da
sua visita de três dias a Nampula
durante a qual avaliou a execução
do Plano Económico e Social 2022
naquele ponto do país.
Fruto do desempenho do executivo local, muitas infra-estruturas que haviam sido destruídas,
como estradas e pontes, foram
reconstruídas em tempo recorde,
aliviando, deste modo, o sofrimento da população.
O dirigente referiu que, quando
visitou Nampula logo após o ciclone Gombe, encontrou uma situação crítica de destruição. Mas desta
vez verificou que muitas zonas que
eram inacessíveis já são alcançáveis
como por exemplo o distrito costeiro de Mogincual, que se encontrava praticamente isolado.
“Viemos à província de Nampula avaliar o desempenho local e
monitorar a reconstrução das infra-estruturas depois da passagem
dessas intempéries que deixaram
um rasto de destruição. E o que
constatámos é que efectivamente

Fotos de Carlos Uqueio
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Adriano Maleiane inteira-se nas obras da ponte sobre o rio Ampuesse, em Monapo

verno local, pois, apesar das adversidades naturais já mencionadas,
a província de Nampula registou
um bom desempenho económico
no primeiro trimestre deste ano,
ao arrecadar 4,12 mil milhões de
Meticais, o correspondente a um
crescimento de 12,3 por cento,
em relação a igual período do ano
transacto.
No entanto, Adriano Maleiane
apelou aos membros do Conselho Executivo e à representação
do Estado para que haja sempre o
espírito de equipa na execução de
projectos de reposição das infra-

da segunda fase do grande programa denominado “Mais Peixe Sustentável”, no posto administrativo
de Namaíta, distrito de Rapale, que
acredita que será uma fonte segura para o aumento do rendimento
das famílias, sobretudo nas zonas
abrangidas.
Prevê-se que na segunda fase
do programa sejam gerados, a curto e médio prazos, mais de 5 mil
novos postos de empregos directos
e 20 mil beneficiários indirectos no
país, com a cobertura de um total
de 4 mil pescadores artesanais e 16
empresas envolvidas no processo
de execução.
Com estes resultados será impulsionada a produção e produtividade pesqueira, o que vai
permitir o aumento da renda dos
pecadores artesanais rumo ao desenvolvimento socioeconómico e
consequente melhoria da vida das
comunidades locais das províncias

abrangidas, nomeadamente Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Sofala e Manica.
Com a execução da segunda fase
pretende-se consolidar os ganhos
alcançados na primeira, bem como
expandir a abrangência do programa em termos de províncias e

número dos beneficiários, dinamizando a transformação estrutural
da pesca no país.
Contudo, o Primeiro-ministro
disse que é inconcebível que o
país continue a importar peixe,
enquanto tem grandes potencialidades de produção, além das condições que o Governo está a criar
para que a produção aumente, a
exemplo do projecto “Mais Peixe
Sustentável”.
Em Namaíta, Adriano Maleiane
visitou uma empresa vocacionada
à produção comercial de tilápia em
gaiolas flutuantes, tendo apelado
para que ela sirva de inspiração no
desenvolvimento de negócios no
domínio da pesca.
Na ocasião, o PM apelou aos
pescadores e aquacultores para
que tenham a pesca e aquacultura
em toda a sua cadeia de valor como
uma oportunidade para criar novos
negócios, tais como produção de
ração, alevinos, gaiolas, processamento e comercialização do pescado, entre outros. Na cidade de
Nacala, Adriano Maleiane disse que
constatou um esforço no sector
da indústria e agroprocessamento
e ficou a saber que localmente se
processa farinha de trigo.

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

Primeiro-ministro troca impressões com o secretário de Estado e governador de Nampula

a província está no bom caminho
na reconstrução depois dessas calamidades naturais”, disse.
Maleiane explicou que constatou esse desempenho no terreno,
depois de escalar por via terrestre
os distritos de Nacala-Porto, Mossuril e Monapo, onde acompanhou
as obras de reposição das estradas,
pontes, casas e outras infra-estruturas que foram danificadas.
O PM elogiou igualmente o Gowww.jornaldomingo.co.mz

-estruturas sociais e económicas
que ainda não foram mexidas,
entravando o desenvolvimento da
província, para que, deste modo,
se garanta, igualmente, a execução
do plano e orçamento.

MAIS PEIXE
SUSTENTÁVEL

O PM destacou o facto de também ter procedido ao lançamento

Diplomatas optimistas
na candidatura de Moçambique
Diplomatas moçambicanos estão confiantes na
aprovação da candidatura de Moçambique a membro não-permanente do Conselho de Segurança
das Organizações das Nações Unidas para o período
de 2023-2024, cujas eleições se realizam próximo
mês, em Nova Iorque. Este sentimento foi expresso
durante o X Conselho Coordenador do Ministério
dos Negócios Estrangeiros que decorre na cidade capital do país, cujo término está previsto para
amanhã.
Para o corpo diplomático nacional, o optimismo

em relação à candidatura de Moçambique deve-se
à experiência que o país possui na manutenção da
paz e segurança, fruto do diálogo como meio de resolução de conflitos.
Ainda no que respeita à prevenção de conflitos,
presidindo a abertura do evento, o Presidente da
República, Filipe Nyusi, apelou e encorajou aos diplomatas a continuarem a fazer mais por Moçambique em diferentes frentes, pois, no seu entender,
não há limites quando se trata de servir o nosso país
e o povo.
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Reparar danos causados
pelos terroristas
Presidente da República quer que o Serviço Cívico de Moçambique
seja mais-valia na reconstrução de Cabo Delgado

d

Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

O

Presidente da República
e Comandante-chefe das
Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, diz que o
prestador do Serviço Cívico
deve assumir-se como agente fundamental do processo da reparação dos
danos causados pelos terroristas nos
distritos a norte da província de Cabo
Delgado, para permitir o retorno seguro da população às suas origens.
A cidade de Montepuez, a cerca
de 200 quilómetros de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado,
acolheu sexta-feira o encerramento
do X Curso do Serviço Cívico, acto
dirigido pelo Presidente da República
e Comandante-chefe das Forças de
Defesa e Segurança, Filipe Nyusi.
“O Serviço Cívico de Moçambique deve ser o rosto do processo de
reconstrução das infra-estruturas
destruídas pelos terroristas em Cabo
Delgado”, recomendou o Chefe de
Estado que orientou o Ministério da
Defesa Nacional a elaborar um programa concreto que deve ser submetido ao Governo para avaliação.
Os jovens formados para o serviço
têm igualmente desempenhado um
papel preponderante no socorro das
vítimas das calamidades naturais,
tal como aconteceu recentemente
ao participarem na reparação dos estragos causados pelos ciclones Ana e
Gombe, que devastaram as regiões
centro e norte.
Reconhecendo os esforços desenvolvidos pelos jovens oriundos de
todo o território nacional, em representação do mosaico étnico, cultural
e racial, o Presidente da República teceu algumas recomendações a serem
tidas em conta pelos graduados.
Explicou que se trata de um serviço fundamental para a forja da unidade nacional, “pois é através dele
que os jovens são dotados de valores
de cidadania, culturais e de competências profissionais que os habilita a
contribuírem para o desenvolvimento do país”.

Acrescentou que o Serviço Cívico tem origem nas comunidades
de onde são oriundos os jovens
que cumprem missões de natureza civil.
“Um jovem que prestou juramento à bandeira nacional não
impõe condições para servir o seu
país. Sabe que o seu empenho e
participação é que vão resolver os
problemas”, explicou.
Para o Presidente da República, este serviço é importante face
ao momento em que vive o país.

“Todos conhecemos os desafios
da actualidade que decorrem do
terrorismo em alguns distritos de
Cabo Delgado, das mudanças climáticas e da gestão da pandemia
da covid-19”.
Observou que o cenário de
destruição que caracteriza os distritos assolados pelo terrorismo,
as consequências da passagem
dos ciclones Gombe e Ana, a
iminência de bolsas de fome em
alguns pontos do país, acompanhadas das mais variadas doen-

NÃO CRUZAR
OS BRAÇOS
O Presidente da República afir-

Ugandeses procuram
oportunidades
em Montepuez

Graduados vão à especialização
Depois da formação básica, que durou cerca
de 4 meses, os 538 graduados vão ser submetidos
à especialização em matérias de construção civil,
mecânica-auto, carpintaria, serralharia, carpintaria, agropecuária, electricidade, culinária, entre
outros.
Para o efeito, serão distribuídos pelos centros
de produção agrícola de Tsangano, Angónia e Chigondzi (na província de Tete), Chókwé (na provín-

ças infectocontagiosas, alertam ao
envolvimento dos prestadores do
serviço cívico no apoio às comunidades afectadas. O Chefe de Estado
apelou à necessidade de garantir o
aumento da produção e produtividade para que a segurança alimentar não seja comprometida. “Incrementar a produção de comida
de modo a alimentar os quartéis
revela-se hoje mais do que nunca
uma das missões dos prestadores
do serviço cívico”.

mou que este tipo de serviço
exige um processo minucioso
de formação e de actuação. “É
importante que saibam lidar
com as crises no país, na região
e no continente. A tendência de
um povo não é cruzar os braços
em caso de dificuldades, a solução tem sido mais trabalho para
que não justifiquemos o seu sofrimento com as crises que assolam o mundo”.
Para o Presidente da República, o décimo curso conferiu aptidão para o jovem na sua missão
onde quer que seja, nas variadas
áreas. Felicitou aos graduados
pelo seu empenho na limpeza
do distrito de Palma após ser recuperado dos terroristas e referiu que outros se preparam para
assistir aos outros distritos.
“Vocês não estão autorizados
a ter medo das dificuldades, estão sim permitidos a enfrentá-las de modo a dar um novo
ímpeto aos esforços do Governo de reconstruir as zonas
destruídas pelos terroristas.
Reitero a necessidade da vossa participação na consertação
dos estragos para permitir o
regresso seguro da população
às suas origens”, apelou o Chefe de Estado.
Filipe Nyusi instou a direcção do Centro de Instrução Cívica a inovar nos processos de
capacitação, podendo introduzir ou firmar parcerias com
instituições vocacionadas para
a formação de enfermeiros
para os cuidados primários de
saúde.

cia de Gaza) e de Maputo, no município da Matola.
O Serviço Cívico tem como missão fortalecer a
capacidade de participação do cidadão e das organizações da sociedade civil nos processos de desenvolvimento socioeconómico e político, intervir
na promoção de ferramentas de engajamento cívico e partilha de aprendizagem, monitoria, advocacia em prol de políticas e serviços públicos que
respondam às necessidades dos cidadãos.

O encerramento deste curso contou com a participação de convidados de honra oriundos da República do Uganda. Trata-se de
militares que receberam instrução militar no quartel de Montepuez
para ir enfrentar o regime de Idi Amin Dada.
O grupo é chefiado pelo general na reserva Ivan Colleta, que com
o actual Chefe de Estado ugandês, Yoweri Museveni, foram treinados em Moçambique, tendo como companheiros o general na reserva Salvador Mtumuke, que igualmente esteve na cerimónia.
Ivan Colleta disse que o Governo ugandês lhe enviou a Moçambique para, no âmbito do reforço das relações de amizade e cooperação entre os dois países, identificar áreas para apoiar projectos
agrícolas da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação
Nacional (ACLLN), podendo avaliar a possibilidade de instalação de
uma escola do ensino técnico-profissional naquele ponto do país.
www.jornaldomingo.co.mz
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Disponível fundo para
massificação do gás veicular

O

Ministério dos Recursos Minerais e
Energia (MIREME),
em
coordenação
com o Banco Nacional de Investimentos (BNI)
e a Sasol, lançou na última
sexta-feira em Inhambane o
acordo de financiamento de
projectos associados ao Gás
Natural Veicular (GNV) em
Moçambique.
Para o efeito, a Sasol disponibilizou cerca de cinco
milhões de dólares americanos que serão geridos pelo
BNI. O projecto tem como
objectivo fomentar e apoiar
o desenvolvimento do sector de Gás Natural Veicular,
através do financiamento de
iniciativas em todo o país.
A ideia é promover a expansão do uso do gás natural
como alternativa aos combustíveis líquidos, tendo em
conta que um dos objectivos
estratégicos do Governo é
promover a cadeia de valor
de produtos primários nacionais assegurando a integração do conteúdo local.
Segundo apurámos, são
elegíveis ao financiamento
todos os agentes económicos, desde pessoas singulares, colectivas e pequenas e
médias empresas que sejam
exploradores ou proprietários de infra-estruturas, estabelecimentos, veículos e
assessórios/componentes
movidos a gás natural.
Também são elegíveis os
portadores de licenças de exploração ou qualquer outro
projecto que careça de apoio
financeiro e relacionados

Sasol disponibiliza cinco milhões de dólares para uso do gás veicular

com a promoção do desenvolvimento e expansão do GNV
em Moçambique.
Segundo o ministro dos
Recursos Minerais e Energia,
Carlos Zacarias, a criação deste fundo faz parte das acções
previstas no Plano Quinquenal do Governo. “Responde à
dinâmica do mercado no que
respeita ao aumento do parque automóvel e a demanda
de consumo de combustíveis
líquidos optimizando os recursos naturais de que o país
dispõe”, disse.
Moçambique
importa anualmente um milhão e
seiscentas mil toneladas métricas de combustíveis. Por
isso, o Plano-Director de Gás

estabelece, entre outros, a
implantação de projectos estruturantes e o uso do gás na
indústria nacional e em outros
sectores, com vista a reduzir a
dependência de Moçambique
aos derivados do petróleo.
Daí que o uso do gás natural veicular e a construção de
infra-estruturas para o seu
abastecimento vêm responder
a este desafio para fazer face à
importação de combustíveis
líquidos.
“Esperamos que com a
massificação do uso do gás
natural veicular o nível de importações possa ser reduzido
gradualmente, contribuindo,
desta feita, para a poupança
de divisas e minimização do

Carlos Zacarias, ministro dos Recursos Minerais e Energia
Ovídio Rodolfo, Sasol
www.jornaldomingo.co.mz

impacto da subida dos preços de combustíveis”.
Actualmente, o país conta
com quatro postos de abastecimento de gás natural
comprimido para um universo de cerca de 2600 viaturas. Por outro lado, tem
quatro centros de conversão de viaturas e todas estas
infra-estruturas estão localizadas na província de Maputo.
Para responder à demanda e incentivar a adesão de
mais cidadãos, o Governo
adoptou o modelo de parceria público-privada, estabelecendo uma estrutura e
viabilidade económica e financeira que fará jus à lógica do acréscimo de valor dos
recursos nacionais, retenção
do valor dentro do país e envolvimento do sector empresarial.
“Desta forma, estamos
também a consolidar a cadeia de valor e a contribuir
para a substituição de importações.
Promovemos
desta forma o desenvolvimento inclusivo, bem como
a elevação da qualidade de
vida dos moçambicanos,
contribuindo para o equilíbrio das contas públicas”,
apontou.
De referir que o financiamento será a título de crédito para permitir a sustentabilidade e continuidade
do projecto. Serão lançados
concursos devendo os projectos elegíveis regerem-se
por procedimentos de ges-

tão e avaliação dos projectos.
Carlos Zacarias fez saber
que a expectativa do Governo é ver a expansão gradual
de infra-estruturas do GNV,
com destaque para os postos de abastecimento com
a componente gás natural
veicular ao longo da Estrada Nacional Número Um
(EN1), tendo em vista, numa
primeira fase, o gasoduto
Temane-Secunda e depois
para outros pontos do país
onde haja viabilidade para a
sua implantação.
“É nosso desejo que, com
o início da exploração de gás
a partir dos projectos da bacia do Rovuma e a alocação
de gás para o mercado doméstico, sejam criadas iniciativas similares para que
mais moçambicanos possam
beneficiar deste recurso,
cujos custos são menores em
cerca de 50 por cento quando comparados aos combustíveis líquidos, nomeadamente a gasolina e o diesel”.
Ovídio Rodolfo, director
geral da Sasol Moçambique,
sublinhou que o gás natural
é uma das riquezas dos moçambicanos e, por ser um
combustível mais barato e
amigo do ambiente, o seu
uso e substituição gradual
dos combustíveis líquidos
contribuirão para a redução
dos custos de transporte.
“A massificação do uso
de GNV permite a melhoria
da balança de pagamentos e
a redução do nível de emissões de carbono”, destacou.
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DESVIO DE FUNDOS NA DTM

Alegações finais
na terça-feira
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

O

s advogados de defesa
do “caso DTM” (Direcção do Trabalho Migratório), cujo julgamento
decorre no Tribunal
Distrital KaTembe, apresentam,
na próxima terça-feira, as suas
alegações finais, depois de uma
semana marcada por interessantes revelações feitas pelos
declarantes.
Transcorridos aproximadamente três meses de audiência
de discussão e julgamento para
a produção da prova material,
e feitas todas as demarches na
busca da verdade material, a 10.ª
Secção Criminal do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo vai
preparar a sentença sobre o desvio de pouco mais de 113 milhões
de Meticais, entre 2010 e 2014.
Nas alegações será curioso
perceber de que forma a defesa
vai argumentar a favor dos réus,
bem como o facto de ter sido
referido com frequência que a
acusação e a pronúncia não foram devidamente sustentadas
pelo Ministério Público.

CASO DE MALEMA
A declarante Ana Matsinhe,
que esteve afecta na Unidade
Gestora das Aquisições (UGEA)
do INEFP, disse ter presidido ao
primeiro júri para a contratação
de um empreiteiro para a construção de um bloco oficinal do
Instituto Nacional de Emprego
e Formação Profissional (INEFP)
em Malema, província de Nampula.

5

SOBE
PAULINA CHIZIANE

A empresa de telefonia Moçambique Telecom (Tmcel) decidiu homenagear, quinta-feira, na cidade
de Maputo, a escritora Paulina Chiziane, figura emblemática e incontornável da literatura moçambicana, vencedora do Prémio Camões
2021, o galardão literário de maior
prestígio atribuído aos escritores
de língua portuguesa.

MACVILDO PEDRO
BONDE

Defesa vai tentar contrapor o Ministério Público

Explicou que a empresa Construções KuYaka, sediada em Nampula,
não reunia requisitos, tendo inclusive
fornecido como garantia um cheque
não visado e preenchido em mandarim. Com base em movimentações de
bastidores, a obra acabou por ser adjudicada por via de um segundo júri.
O primeiro júri havia liminarmente
chumbado a Construções KuYaka e seleccionado o consórcio CME.
No final da adjudicação, segundo a
acusação, terão sido drenados mais de
10 milhões de Meticais, cinco dos quais
foram parar directamente na conta do
réu De Sheng Zhang. Pelo meio refere-se ainda que terá sido construída uma
dependência do tipo 2, na cidade de
Nampula.
Por sua vez, a declarante Agostinha
Araújo, que entre 2013 e 2014 esteve
no departamento central de finanças
da DTM, disse não ter detalhes sobre
a contratação para a obra de Malema.

Semelhante narrativa apresentou Cândido Manasse, que foi chefe do Departamento de Formação
Profissional do INEFP, que afirmou
que soube do caso de Malema apenas quando foi ouvido em 2019 no
Gabinete Central de Combate à
Corrupção (GCCC). Mais detalhes
disse que não possuía, tendo levado
a juíza a chamar atenção para “não
brincar com coisas sérias”.
Adelino Novaes Estêvão, engenheiro mecânico e director adjunto
de estudos laborais no INEFP, terá
trocado o que havia afirmado no
GCCC, postura que levou a juíza
Evandra Uamusse a dizer que estava
a mentir perante o tribunal.
Negou ter participado no segundo júri, sustentando que a sua
intervenção não transcendeu a
de simples observador. Manteve a
mesma posição, mesmo depois de
lhe ter sido dito que juntamente

com Cândido Manasse terá feito
parte do segundo júri.
Para o tribunal, não deixou de
ser surpreendente a postura dos
declarantes, incluindo a de Eduardo Chimele, à data dos factos director geral do INEFP, o qual também negou que tenham existido
dois júris.
Também foi ouvido José Carimo, gestor a nível da SADC da
TEBA, que confirmou grande parte
dos adiantamentos feitos para pagar salários a mineiros nas quatro
estações existentes em Moçambique.
Sem aprofundar detalhes, revelou que há mineiros que desde
2017 esperam ansiosamente que
lhes sejam pagos salários. Abordado pela nossa Reportagem, aquele
gestor não revelou o montante envolvido, nem o número de beneficiários abrangidos.

Documentos
na lixeira
de Malhampsene
A declarante Amélia Vicente, funcionária da Direcção Provincial do
Trabalho de Maputo, também colocou a nu o alegado processo de requalificação de documentos no antigo Ministério de Trabalho.
Explicou que, numa tarde de um sábado, corria o ano de 2019, recebeu uma chamada do coordenador do SNAE (Sistema Nacional de Arquivos do Estado) do MITRAB, José Manuel, alertando que muita documentação estava prestes a ser despejada na lixeira de Malhampsene.
Depois de se inviabilizar a operação, os documentos foram transportados para a Direcção Provincial do Trabalho, tendo permanecido
no pátio impedindo inclusive o estacionamento dos carros da instituição. No dia seguinte, acrescentou, os documentos foram removidos e
não tem conhecimento do destino dado à papelada.

O poeta moçambicano Macvildo Pedro Bonde lançou, sexta-feira
última, na cidade de Maputo, o seu
recente livro de poemas intitulado
“Aroma fóssil”, sob chancela da
Gala-Gala Edições. A obra, que é a
terceira do autor, descreve as geografias da cidade de Maputo, fazendo referência à música, poesia,
cinema e artes plásticas. Bonde é
natural de Maputo. Em 2017 ganhou o Prémio Literário Fernando
Leite Couto, com o livro “A Descrição das Sombras”.

DESCE
SEQUESTRADORES

Três indivíduos foram detidos
recentemente, na cidade de Maputo, indiciados de estarem envolvidos no rapto do empresário Bharat
Kumar, de 59 anos, ocorrido no dia
2 de Fevereiro do ano em curso.
Segundo o porta-voz do SERNIC, dois dos detidos eram membros da Polícia da República de Moçambique (PRM) afectos na cidade
de Maputo e o outro era quadro do
SERNIC.

SUPOSTOS PASTORES
ES
OR
ST
A
SP
TO
OS
P
SU

Espera-se ouvir muito dos mandatários judiciais

Supostos pastores exumaram
um corpo em Gondola, na província de Manica, que tinha sido enterrado há três dias, alegadamente
porque queriam ressuscitá-lo.
Disseram que tiveram a ideia
porque Deus teria falado com um
dos pastores que, de seguida, contactou o outro para ajudá-lo a realizar o trabalho.
www.jornaldomingo.co.mz
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DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

O que se segue
à chamada de credores?
Comissão liquidatária das empresas Ematum, ProIndicus e MAM fixa 30 dias para credores apresentarem documentação necessária

A

comissão liquidatária da
Empresa Moçambicana de Atum (Ematum),
ProIndicus e Mozambique Asset Management
(MAM) convocou, há dias, os
credores para procederem à entrega de documentos que fundamentem os seus créditos.
De acordo com um edital da
Comissão Liquidatária da Ematum, ProIndicus e MAM, publicado, há dias, no jornal “notícias”, os documentos devem ser
entregues no prazo de 30 dias.
A comissão pretende, através desta convocatória, apurar
o número exacto de entidades
credoras.
Juristas que falaram com o
domingo explicam que a convocatória é um processo normal
em fase preparatória para a dissolução das empresas.
Defendem que a medida é
imperiosa, visto que as empresas Ematum, MAM e ProIndicus têm de ser extintas dadas as
dificuldades que os accionistas
estão a enfrentar, relacionadas
com a falta de rendimento.
Defendem ainda que credores que não apresentarem
documentos que conferem o
crédito durante os dias determinados pela Comissão Liquidatária terão um tempo para se
justificarem.
O jurista João Matsinhe esclareceu que as entidades credoras que foram convocadas
são as que no passado prestaram serviços de forma amigável.
Mais adiante, explicou que não

Oliveira Sitoi
www.jornaldomingo.co.mz

são incluídas as instituições que
executaram trabalhos de forma
ilícita.
“O processo de liquidação
passa por várias etapas, uma delas é esta convocatória. Não se
pode fazer a liquidação sem que
seja, primeiro, satisfeita a vontade dos credores. O próximo passo
poderá ser a venda do património
das empresas para ajudar a aliviar
a dívida que têm”, anotou.
Matsinhe disse que o resultado
da avaliação dos documentos que
serão apresentados pelos credores é que poderá determinar se há
necessidade de se vender o património para liquidar a dívida.

“Mas olhando para a situação
actual das empresas, acredito que o património deverá ser
vendido para pagar as dívidas”,
afiançou.
Por seu turno, o jurista Oliveira Sitoi disse que o passo a seguir
a esta convocatória consistirá na
avaliação e verificação da conformidade da informação que será
fornecida pelos credores.
Acrescentou que durante o
processo a comissão pode apresentar uma reclamação, sobretudo se forem depositados documentos de créditos que não
foram tidos em conta aquando
dos trabalhos internos para a

João Matsinhe

prossecução das actividades das
empresas devedoras.
“Se um credor apresentar
documentação que esteja relacionada com bens que uma
destas empresas não requisitou
ou a que não teve acesso, automaticamente será chumbado. O
elemento importante nesta fase
é a apresentação de documentos
que comprovam a existência dos
créditos”, contou.
O jurista entende que a convocatória chegou numa boa altura, porque vai permitir conhecer
quem são os credores das empresas Ematum, MAM e ProIndicus.
Por sua vez, o jurista Paulino

Paulino Cossa

Cossa alertou que nem todos os
credores têm o direito de receber
o valor da dívida. Por exemplo,
aquelas empresas cujos membros
estão envolvidos nas dívidas não
declaradas, como é o caso da Privinvest, não devem ser compensadas.
Cossa anotou que, antes de
decidirem, os membros da comissão liquidatária têm a obrigação de verificar o historial de
cada credor, por forma a evitar a
entrada de oportunistas, instituições ou pessoas que terão lesado
o Estado por causa das dívidas
não declaradas.
“O que se pretende neste processo é pagar a dívida, por isso
é preciso haver rigorosidade na
apreciação dos documentos que
serão submetidos pelos credores”, afirmou.
Falando sobre o modelo de
pagamento aos credores, Paulino
Cossa disse que a prioridade será
primeiro para o Estado.
“Numa primeira fase, as empresas deverão liquidar as dívidas
através dos seus activos. Quando
se considerar que não têm mais
activos, o Estado poderá intervir”, referiu Paulino Cossa.
De referir que em Fevereiro do
presente ano o Primeiro-ministro, Adriano Maleiane, falando na
qualidade de declarante, durante
o julgamento das dívidas não declaradas, explicou que as empresas ProIndicus, Ematum e MAM
estão no processo de decretação
de falência e que cabe à comissão liquidatária dar um ponto de
situação. As empresas Ematum,
MAM e ProIndicus são acusadas
pelo Ministério Público de contrair uma dívida de cerca de 2,2
mil milhões de dólares, entre os
anos de 2013 e 2014.
O financiamento destinava-se à aquisição de barcos de
pesca de atum e equipamento e
serviços de segurança marítima
fornecidos pelas empresas do
grupo naval Privinvest.
O Ministério Público considera que a ProIndicus, Ematum
e MAM foram usadas para a mobilização de empréstimos fraudulentos que financiaram um
esquema de corrupção.
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Mais membros da PRM
e do SERNIC envolvidos em raptos

D

zer para responsabilizá-los criminal e disciplinarmente”, assegurou Hilário Lole.

ois agentes da Polícia da República de
Moçambique (PRM),
afectos na cidade de
Maputo, foram detidos
na semana passada acusados
de estarem envolvidos no rapto
registado em Fevereiro na capital do país.

No grupo dos detidos está
igualmente um membro do Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC), afecto na delegação da província de Maputo.
Os três indiciados, cujas idades variam entre 35 e 37 anos,
foram constituído arguidos ainda na semana passada e, igualmente, enviadas as informações
sobre o seu envolvimento no
crime para as suas unidades para
que sejam desencadeados os respectivos procedimentos administrativos.
Segundo o porta-voz do SERNIC na cidade de Maputo, Hilário Lole, os detidos participaram
no sequestro de um empresário
que se dedica à venda de bebidas
alcoólicas na baixa da cidade de

ONZE AGENTES DO
SERNIC EXPULSOS

Maputo. Na altura, os criminosos
consumaram o acto no estabelecimento da vítima.
Hilário Lole disse que um dos
três detidos aparece nas imagens
que foram postas a circular nas
redes sociais, minutos depois do
rapto.
Recentemente, a procuradora geral da República, Beatriz
Buchile, durante a apresentação
do seu informe na Assembleia
da República, manifestou a sua

preocupação com o envolvimento de membros de segurança e
investigação no crime de rapto.
A situação está igualmente a
preocupar o Governo e a sociedade, para além da classe empresarial, a principal vítima dos
raptores.
Nos primeiros quatro meses do
presente ano, foram reportados
quatro casos de rapto, somente
na cidade de Maputo. Segundo
dados fornecidos pelo SERNIC,

nenhuma vítima foi resgatada.
O porta-voz mostrou-se triste
com a atitude dos membros das
fileiras. No entanto, explicou que
a neutralização destes é resultado
do trabalho que a instituição está
a levar a cabo, que consiste na
purificação das fileiras.
“O SERNIC distancia-se des-

ta atitude e reitera que não vai
tolerar qualquer comportamento criminoso dos seus agentes.
Comprometemo-nos a tudo fa-

Onze agentes do SERNIC foram expulsos, durante o ano
passado, a nível nacional, devido ao seu envolvimento em vários crimes, com destaque para a
participação em raptos.
Dos expulsos no ano passado,
cinco estavam afectos na cidade
de Maputo, outros cinco na província de Maputo e um em Tete.
O SERNIC deteve ainda na semana passada cinco indivíduos
com idades que variam entre 31
e 41 anos, também indiciados de
estarem envolvidos no rapto de
um cidadão de 24 anos de idade,
registado no dia 26 de Abril, na
cidade de Maputo.
Os cinco detidos participaram
na aquisição da viatura usada no
rapto, ajudaram ainda na identificação e localização da vítima.

Fiéis retomam peregrinação
ao Santuário da Namaacha
Após dois anos de suspensão das peregrinações
devido à covid-19, fiéis
católicos retomam nos
dias 14 e 15 do mês em
curso a peregrinação ao
Santuário da Namaacha,
na província de Maputo,
no âmbito das celebrações
das aparições da Nossa
Senhora de Fátima.
Para conter a propagação da covid-19, apenas
espera-se a participação
de cerca de cinco mil peregrinos, contra os habituais 25 a 30 mil participantes.
O bispo da Arquidiocese de Maputo, Dom
Francisco Chimoio, emitiu uma circular na qual
proíbe a deslocação a pé
dos fiéis ao santuário,
bem como recomenda
que cada uma das 42 paróquias se faça representar por 100 pessoas.
De modo a atender a
medida supracitada, as
paróquias e suas comunidades católicas já estão a
se organizar no sentido de
respeitarem as recomen-

Assinala-se dia
da segurança social

Católicos retomam a peregrinação observando medidas de contenção da covid-19

dações. Para o efeito, a Legião de
Maria é que está encarregue de
receber e organizar as listas dos
fiéis.
Enquanto isso, o pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
Fernandes Humberto, garantiu
ao domingo que tudo está sendo
feito no sentido de cumprir com
as recomendações e evitar a propagação da pandemia.
Um dos aspectos a ter em con-

ta é a demarcação dos lugares,
respeitando-se o distanciamento
entre as pessoas durante as celebrações, nomeadamente, no
período das confissões, reza do
terço, procissão do andor, entre
outras manifestações católicas.
As celebrações deste ano decorrem sob o lema “Com Maria
Nossa Mãe, Celebramos os 10
Anos do Sínodo Arquidiocesano”.

Assinala-se hoje o Dia
Mundial da Segurança Social, proclamado pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT). A data serve
de momento de reflexão sobre o papel dos Sistemas de
Segurança Social no mundo,
em geral, e no país, em particular.
Por esta ocasião, o Governo de Moçambique, através
da ministra do Trabalho e
Segurança Social, Margarida
Adamugi Talapa, endereça
uma mensagem de felicitação aos parceiros sociais,
nomeadamente empregadores e os trabalhadores, bem
como os contribuintes, beneficiários e pensionistas.
Moçambique implementa

o Sistema de Segurança Social Obrigatória, gerido pelo
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), criado
através da Lei n.º 05/89, de
18 de Setembro.
Segundo Talapa, volvidos
33 anos da sua existência, o
Sistema apresenta progressos assinaláveis em vários
domínios, como é o caso da
abrangência de mais trabalhadores, sobretudo, os Trabalhadores por Conta Própria
(TCP).
A
instituição
cobre,
actualmente,
perto
de
2.500.000 de trabalhadores
por conta de outrem e por
conta própria, bem como
mais de 100.000 pensionistas de diversas categorias.
www.jornaldomingo.co.mz
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A festa começou
Iniciou na tarde de ontem a disputa da
45.ª edição do Campeonato Nacional de
Futebol, para gáudio de todos os moçambicanos. A partida inaugural colocou frente a
frente as formações do Black Bulls (campeão
em título) e UD Songo.
Em Moçambique, futebol é paixão, é
fogo. Neste contexto, esperamos que a prova decorra sem percalços e lamúrias que,
às vezes, retiram um pouco de brilho a esta
importante competição que tem, entre outras valências, a virtude de unir os moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo
ao Índico, independentemente das suas
cores partidárias, religião, etnia e outras.
Na perspectiva de que a prova não iniciasse a pé-coxinho, a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) abriu excepção
para a realização de jogos do Moçambola, cuja organização está nas mãos da Liga
Moçambicana de Futebol (LMF), em cinco
campos inicialmente reprovados pela Comissão de Licenciamento (CLC), nomeadamente o mítico Estádio da Machava, os
campos do Costa do Sol, Ferroviário da Beira, Incomáti e Ferroviário da Beira.
Oxalá esta excepção não vire regra, porque seria de todo mau para a nosso futebol
e, seguramente, outros clubes alinhariam
pelo mesmo carreiro. Mas há que reconhecer o esforço encetado pela LMF para que
www.jornaldomingo.co.mz

esta prova não sucumba.
Endereçamos uma palavra de apreço às
colectividades Black Bulls, UD Songo, AD
Vilanculo, Ferroviário de Lichinga, Ferroviário de Nampula, Ferroviário de Nacala e
Liga Desportiva de Maputo, cujos campos
foram aprovados pela CLC, sinal de que o
trabalho foi bem feito.
Não haja equívocos. A qualidade da
prestação dos nossos futebolistas está intrinsecamente ligada à qualidade do piso,
do relvado, onde evoluem. Quando tal não
sucede, os resultados almejados dificilmente aparecem.
Nesta 45.ª edição do Moçambola, torcemos para que a verdade desportiva esteja
acima de quaisquer condicionalismos e que
os árbitros sejam os guardiões dessa verdade sempre pedida pelos adeptos, dirigentes, em suma, por toda a tribo do futebol.
Às direcções das colectividades fica o
apelo no sentido de honrarem os compromissos assumidos com os atletas, treinadores, roupeiros, massagistas, no quesito
pagamento de salários e/ou contratos.
Em função das ilações do passado, estamos esperançados que nesta edição não
se repetirão os problemas logísticos que
os clubes vivenciaram, o que revela debilidade no processo de planificação, gestão
e não só.

Talvez sejam estes alguns factores que
ditaram a redução das equipas nesta edição
do Moçambola, isto é 12 equipas, menos
duas que a edição de 2021 e quatro relativamente à de 2019.
Agora há verdades que não se podem
escamotear. Seis meses de espaçamento
temporal de uma edição para outra é muito
tempo, quer para os futebolistas quer para
os demais intervenientes. A 44.ª Edição do
Campeonato Nacional terminou em Novembro de 2021 e, só ontem, ao cabo de seis
meses, é que iniciou a edição seguinte. Dá
que pensar.
Uma saudação especial aos patrocinadores desta prova. Nós do domingo entendemos que são de capital importância, uma
vez que sem a sua colaboração esta principal competição moçambicana dificilmente
teria pernas para andar.
O Moçambola, nome cunhado pelo falecido jornalista desportivo Ângelo Oliveira,
nosso antigo colega do domingo, pode ser
mais atractivo e, por conseguinte, atrair milhares de espectadores desde que haja uma
correcta e rigorosa planificação.
Vale recordar que Reinildo Mandava,
agora a jogar no colosso Atlético de Madrid,
de Espanha, Zainadine Júnior, Mexer, Clésio, Geny Catamo, só a título de exemplo,
brotaram desta competição.
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PONTUANDO

André Matola

andre.matola@snoticias.co.mz

Portagem da Costa do Sol
Às vezes fico apreensivo quando no
nosso dia-a-dia não exploramos ao máximo as soluções mais eficientes. Vou
directo à questão.
Estou por perceber porque é que na
Portagem da Costa do Sol, na Estrada
Circular de Maputo, não há pistas rápidas (e-tag), sobretudo nas horas de
ponta.
Acredito, piamente, que às primeiras horas da manhã, com meio-mundo
apressado e com pretensão de chegar ao
centro da cidade o mais cedo possível, a
existência de uma passagem rápida naquela portagem seria ouro sobre o céu
azul, porque para ali confluem automobilistas vindos da zona de Marracuene,
os que descem da rotunda de Albasine
e aqueles que residem próximo à portagem.
Os trabalhadores ali afectos, que não
se esquecem de desejar “bom-dia”,
além de simpáticos, coisa rara nos

dias que passam, até dão o máximo de
si, mas a pressão é notável, sobretudo
quando o sistema se zanga e se recusa
a ler os cartões pré-pagos e o trabalho

Acredito, piamente, que às
primeiras horas da manhã, com
meio-mundo apressado e com
a pretensão de chegar ao centro
da cidade o mais cedo possível,
a existência de uma passagem
rápida naquela portagem seria
ouro sobre o céu azul
tem de ser feito manualmente.
A ajuntar a isso, alguns motoristas,
por carrada de razões, puxam por uma
nota de 500, até mesmo 1000 Mt, para
pagar... 40 Mt. Depois há que esperar
uns quantos segundos para a recepção

do comprovativo do pagamento (recibo).
Ora, porque a adrenalina de alguns
automobilistas sobe, e muito, ao notarem que o ponteiro do combustível
tende a se inclinar perigosamente para
a esquerda, feito o pagamento... só visto.
Comodamente instalados nos seus
Vitz, Mark X, Nissan, BMW, Pajero,
Grand Cherooke, Mazda, Ford, Jeep,
Ractis, claro que estou a misturar modelos e marcas, alguns automobilistas
mais se assemelham a pilotos de Fórmula-1, tal a velocidade com que arrancam, levantada a cancela.
É um vummm - vummm... e, de repente, ...vummm. Fica-se com a impressão que meio-mundo quer ganhar
a melhor posição na pista, perdão estrada, talvez porque o clube ATCM fica
a poucos quilómetros da portagem e,
quem sabe, pode estar um olheiro à es-

preita para recrutar um automobilista
com habilidade suficiente para competir numa prova de karts.
Brincadeira à parte, acredito que depois destas linhas, a curto prazo, algo
de bom vai acontecer para os automobilistas, até para melhor fluidez do
trânsito à semelhança do que sucede na
Portagem da Matola, onde as pistas rápidas dão uma ajudazinha.
A propósito dos comprovativos de
pagamento da Portagem da Costa do Sol
e não só, há automobilistas que estão a
ter uma atitude de todo deplorável.
Isto é, amarfanham aquele pedacinho
de papel e lançam-no janela fora. É só
prestar atenção amanhã de manhã por
volta das 07.30h.
Como é que podemos materializar
o tal “Xonga Maputo” assim? Além de
ser um atentado grosseiro ao meio-ambiente.
Estamos juntos.

MUTONYEDHO
António Barros

Carta a um amigo no céu
(Ao meu caro amigo João Carimo)
Foi com grande dor e consternação que
recebi a notícia do teu falecimento, facto que aconteceu depois de teres estado
adoentado algumas semanas e de baixa
no hospital. Sempre pensei que fosse uma
coisa ligeira e passageira, pois estiveste em
Maputo e o médico, teu assistente, não detectou nada de grave. Regressaste a Quelimane e a maleita piorou e…”zás catrapus
foste desta para melhor” como nos dizem
muitas vezes.
A morte, meu caro amigo, faz parte do
ciclo da vida, mas nós nunca estamos preparados para enfrentá-la, principalmente
quando esta bate à nossa porta e leva consigo os nossos ente queridos ou amigos de
coração, como agora aconteceu contigo.
Quem somos nós, humanos, para inverter o
ciclo da vida, de nascer, crescer, reproduzir
e morrer?
Temos nós, os jornalistas em serviço na
província da Zambézia e não só, de aceitar
esta fatalidade e com a mesma determinação que sempre te caracterizou continuarmos a desempenhar a nossa nobre missão.
Depois de teres passado pelo professorado, ingressaste no jornalismo, onde muito cedo te destacaste na arte de escrever,
granjeando o respeito de todos os teus colegas, que de ti muito aprenderam no que
diz respeito às técnicas de bem escrever,
particularmente a notícia, teu género jornalístico preferido.
E o português que utilizavas nos teus

textos, língua que sempre consideraste dinâmica e em permanente adaptação aos
novos termos e expressões moçambicanas,
angolanas e cabo-verdianas.
Muitos dos que hoje trabalham na Redacção do Emissor Provincial da Rádio
Moçambique na Zambézia e outros que
partiram para outras paragens aprenderam
contigo muitos segredos da língua portuguesa, nosso instrumento de trabalho, que
dominavas com grande mestria.
Esses ensinamentos, tenho a certeza,
continuarão guardados em cada um de nós,
até aos últimos dias das nossas vidas. A tua
destreza no escrever era impressionante, os
teus dotes de professor e o teu didactismo
fizeram de ti um profissional de invejar.
Os teus colegas, aqui do outro lado do
mundo, recordam-se com saudade da tua
forma de falar, expressão linguística apurada e bom sentido de humor e o facto de
te teres destacado na ajuda à nova geração
de jornalistas, naquele tempo. Lembro-me
do cigarro que nunca saía da tua boca e os
cafés que tomavas seguidos. Quantas vezes
te dizia para não fumares da maneira como
fumavas, mas tu não me ligavas “patavina”
dizendo sempre que o cigarro te ajudava a
pensar melhor e mais rápido.
Sabes duma, Carimo? Os jovens jornalistas destes novos tempos não querem
ouvir dos mais velhos os conselhos sempre
necessários no processo de crescimento.
Quando se lhes chama à atenção para um
erro cometido ou uma imprudência no acto
de comunicar, ficam logo zangados e fogem

às críticas dos que têm maior tarimba.
Sabes, meu amigo e colega, a humildade
e vontade de aprender que nós, em outras
épocas, tínhamos, os jovens d’agora não
têm. Embora com formação normalmente
superior à nossa, é impressionante a quantidade de erros que cometem. Tanto no falar
como no comportamento, desprestigiando
a nobre missão do jornalista. Muitos acham
que o banco da universidade, por si só, lhes
dá os atributos necessários para serem bons

Muitos dos que hoje trabalham na Redacção do Emissor
Provincial da Rádio Moçambique na Zambézia e outros que
partiram para outras paragens
aprenderam contigo muitos
segredos da língua portuguesa
profissionais!
O autodidactismo passou da moda, dizem, por isso não lêem livros de cultura
geral para se cultivarem e aumentarem os
seus conhecimentos, preferem os copos nas
barracas, pois aí são estrelas, não mostram
nem discutem com os colegas os textos escritos nem perdem tempo a ler notícias e
crónicas escritas por eles próprios, quanto
mais lerem os escritos pelos colegas!
Tenho dito, aliás, tenho repetido aquilo
que sempre dizias aos colegas mais novos:
para se ser um bom jornalista, é necessário
ter-se cultura geral sólida e isso só se con-

segue com muita leitura, muita aprendizagem, muita conversa com os mais velhos e
experientes, muito sacrifício.
Digo-lhes dezenas, centenas de vezes,
que o jornalista nasce, mas para ser feito.
Como o bronze, a madeira, o barro, o granito e o mármore, que também terão nascido
para escultura, depois que o artista deles se
afeiçoou e aproveitou.
Como andam as coisas por aí? Disseram-me que a tua viagem foi um pouco demorada porque havia muita gente na bicha,
queriam entrar todos ao mesmo tempo e,
apesar dos apelos de São Pedro, a bagunça
continuou até muito tarde.
Mas, agora que estas aí, conta-me novidades, já estiveste com o Biriba, com o Fernando, com o Admir e com o Nelito? Eles,
que estão junto do Senhor há mais tempo,
como se comportam? Recordaram-se de
ti? Acredito que sim! Conta-lhes que nós,
os que ficámos, continuamos a trabalhar
para que o nosso país se desenvolva, para
que possa sair deste subdesenvolvimento
que nos atrofia e nele se viva com dignidade, com justiça, com saúde, sem fome, com
abundância alimentar que nos disseram
que haveria, pois chuva não tem faltado.
Com aquele teu fluente falar, diga-lhes
que a corrupção e a ganância de alguns dos
dirigentes, que querem tudo para eles, aumentam o fosso entre pobres e ricos e foi
isso que originou aqueles motins que se registaram nos dias 1 e 2 de Setembro de 2005.
Aquela manifestação que mais parecia uma
conspiração.

www.jornaldomingo.co.mz
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PONTA DO OURO

d

Belmiro Adamugy
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

P

onta do Ouro, outrora acessível a poucos, está agora
a mão de semear. Nota-se
isso. Desde logo – mau grado – o facto de novas construções pontificarem ao longo da
estrada e um crescente movimento
de carros, incluindo transporte público, alterando o bucólico modo
de vida local. A vida fervilha. A
vila, gradualmente, está a deixar o
ar soturno que vivenciou nos últimos dois anos.
Entretanto, há ainda um longo
caminho pela frente. As últimas
chuvas, por exemplo, danificaram
muitas infra-estruturas. As estradas interiores foram sacrificadas...
mas o verde ficou mais viçoso.
Coisas da natureza... alegria para
uns, tristeza para outros; esses
outros têm agora de terçar armas
para reerguer o que foi destruído
de modo a retomar a marcha com
mais tranquilidade... tranquilidade
quebrada pelos irreverentes motoqueiros de 4 rodas que riscam o
chão com manobras arriscadas e
um barulho ensurdecedor.
Engraçado é que os locais já
nem reparam nisso. Os rugidos das
motos fazem parte do registo local.
Assim como o barulho suave das
ondas do mar no encontro com as
areias douradas da praia. Ali há um
mundo a parte; os apaixonados pelos mergulhos e pelo surf fazem a
festa. Divertem-se à margem dos
que lutam para sobreviver, vendendo artesanato, kangas, camisetas e bijuterias.
Uma dessas pessoas é Armindo
Zavala, mais conhecido por Filimone Batik. É vendedor ambulante de artesanato. As mãos gretadas
contrastam com a sua boa dispo-

Armindo Zavala

António Zefanias Vilanculos
www.jornaldomingo.co.mz

sição: “não vale a pena chorar”,
justifica-se.
Vendedor ambulante desde
2013 e responsável por um agregado familiar de 6 pessoas, diz que
viveu momentos terríveis durante
os últimos dois anos. “Sobrevivi
graças ao apoio de pessoas que me
conhecem. E nalgumas ocasiões
troquei obras de arte por comida”,
conta. Natural de Zavala, Inhambane, transferiu-se para a Ponta do
Ouro à busca de melhores condições de vida, “porque diziam que
aqui havia muito turismo... e, durante alguns anos, vivi sem grandes
problemas e por isso trouxe a família para cá. A ponte também deu
um empurrão muito grande porque passamos a receber também
muitos turistas nacionais... depois
a covid-19 veio estragar tudo”, lamenta Batik.
Entretanto, não deixa de sonhar; ele gostaria de abrir uma escola para ensinar aos mais novos
a fazer artesanato com particular
incidência para o batik, “porque
há muita gente que aprecia, mas
poucos dominam a técnica”, sentencia.

A RETOMADA
ESTÁ A SER DURA
Lulu’s Bar é um lugar agitado no
bom sentido. O entra e sai de gente
é assinalável. Justifica a boa cozinha. Lucrécia Zunder, a gestora do
espaço, faz uma leitura diferente:
“não há ainda um bom movimento, mas as coisas estão a melhorar”,
diz antes de acrescentar que “os últimos dois anos são para esquecer”.
No pico da crise, quando teve de
despedir metade dos trabalhadores – tinha 12, ficou com 6 – teve de

Lucrécia Zunder

Avelina Fumo

Fotos de Carlos Uqueio

Turismo retorna assim-assim...

encerrar o bar maior e abrir um menor. Ainda assim viu-se aflita dado
que com as restrições de horário por
força do decreto “reduziam ainda
mais o espaço de manobra”.
Zunder diz ainda que a parte mais
difícil foi a redução dos trabalhadores... felizmente todos perceberam
a situação: “primeiro concordámos
em reduzir o salário para metade
para poder manter todo mundo aqui,
mas a situação obrigou a uma solução
mais drástica. Teve de ser... lamento,
mas não tinha outra saída”. No auge
da crise, Zunder teve de encontrar
outros caminhos: introduziu o serviço de entregas ao domicílio.
Noutra margem do mesmo dilema
viu-se com enormes stocks de produtos perecíveis que se estragaram,
“ajudando” a acumular mais prejuízos, levando-a a concluir que “se calhar só daqui a dois anos é que iremos
recuperar deste choque”.
No entanto, celebra o facto de a
ponte Maputo-KaTembe ter dado
um grande impulso ao turismo nacional. “Com a ponte passámos a
receber mais turistas nacionais do
que sul-africanos. Também ajuda
bastante na aquisição de produtos;
antes só tínhamos a África do Sul,
mas agora podemos ir comprar coisas
em Maputo, para além de que alguns
fornecedores mandam-nos directamente os seus produtos”, afirma.

Julião Mazive

APENAS EU
E MINHA ESPOSA
No auge da crise despediu os
trabalhadores todos, ficando apenas ele e a esposa a gerenciar as
duas mercearias que tem no mercado local. Trata-se de António
Zefanias Vilanculos, que afirma
sem hesitações que “os dois anos
de confinamento foram duros.
Aguentámos os primeiros meses,
mas depois tivemos de dispensar
todos os 6 trabalhadores”.
Agora, com o relaxamento das
medidas, Vilanculos ficou optimista, apesar de acreditar que “é
preciso dar tempo ao tempo” para
que as coisas voltem a entrar nos
carris.
“A ponte Maputo-KaTembe
está a ajudar bastante. Há produtos que são mais acessíveis em
Maputo e outros na África do Sul.
Antes, só tínhamos o país vizinho
como fonte. Independentemente
dos preços, só podíamos comprar
na terra do rand”, assevera.
Apesar dessa melhoria, Vilanculos lamenta que o volume de
turistas não esteja a corresponder:
“ainda não começámos a registar movimentos como antes. As
pessoas estão provavelmente a
ressentir-se ainda do período de
confinamento e isso afecta directamente nos nossos negócios. Dependemos muito do movimento
de pessoas”. Ainda assim, alvitra
que os sinais que tem captado indicam que bons tempos chegarão
brevemente à Ponta do Ouro; a
mesma convicção faz com todos
os dias a velha Avelina Fumo, com
71 anos, acorde e vá abrir a banca
que gere há duas décadas.
“A vida está difícil para todos,
mas não podemos só ficar a lamentar. Temos de continuar a tra-

balhar todos os dias para termos o
que comer e alimentar as crianças”, justifica-se.
Dona Avelina diz que “a doença veio mudar a forma como vivíamos. As pessoas aprenderam a
poupar mais e a voltar mais cedo
para casa... nem tudo foi mau”.
Lamenta apenas que o negócio tenha caído “muito mal”, mas
agora com a abertura “quem sabe
as coisas não voltam a ser como
eram antes”. Reconhece, todavia, que os preços dos produtos
alimentares “estão muito caros
e mesmo que as pessoas tenham
vontade, o dinheiro não chega para comprar tudo. Temos de
aprender a racionalizar e a comprar aquilo que realmente faz falta, sem esquecer as crianças que
vão à escola, transporte e saúde”.

VAMOS
AGUENTANDO
Quem fala assim é Julião Mazive, vendedor de recargas para telefones e agente “bancário”. Está
no negócio há tempo suficiente
para saber ler os sinais, de tal sorte que afirma sem hesitações que
“a covid-19 tramou-nos muito
mal...”. Confessa que nunca fechou o quiosque, mas as limitações de horários fizeram com que
perdesse muitos clientes: “mesmo
agora o movimento não é aquele a
que estávamos habituados, mas
há melhorias”.
No concernente a possíves
mudanças no “modus vivendi”
da Ponta do Ouro, Mazive é peremptório: “a ponte mudou significativamente a vida da vila. A
infra-estrutura trouxe melhorias
na estrada e vice-versa, de modo
que agora recebemos também
muitos turistas nacionais”.
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Associar consumo
à nutrição saudável

Fotos de Jerónimo Muianga

Farinhas naturais produzidas em Manica
conquistam mercado nacional

Farinhas naturais produzidas em Moçambique

M

otivos associados a
doenças e/ou à mera
intolerância fazem com
que alguns cidadãos
evitem o consumo de
farinhas de milho ou de trigo normais, optando por outras relativamente mais saudáveis.
Aliás, mesmo sem estes problemas alguns consumidores já
optam pela alimentação saudável, recorrendo a produtos naturais produzidos a base de frutas,
tubérculos e cereais produzidos,
processados e embalados em Moçambique.
“Esperamos contribuir para a
redução da desnutrição crónica
e também incutir nas pessoas as
boas práticas alimentares. Para
isso, temos variedades de farinhas, cada uma com a sua especificidade”, disse Pedro Chipoce,
representante da Casa Manica.
Explica que grande parte dos
clientes busca as farinhas movida
por alguma condição de saúde,
pois nalguns casos não podem
consumir produtos que contenham trigo ou outra farinha in-

Pedro Chipoce

dustrializada.
domingo apurou que as farinhas vêm da província de Manica,
onde são produzidas e processadas, antes de serem transportadas
para Maputo onde se localiza o
centro de distribuição.
A Casa Manica tem campos de
produção, mas também envolve
algumas associações de produtores. “Naturalmente, não podemos produzir tudo, por isso a
forma que encontrámos é fazer
o fomento da produção. Capacitamos e potenciamos pequenas
associações”, refere.
A empresa trabalha com, pelo
menos, duas associações em cada
distrito. Tem campos de produção em Guro, Tambara, Macossa,
Sussundenga, Macate, Gondola
e Báruè, além da cidade de Chimoio.
“A escolha de Maputo foi por
uma questão estratégica. É fácil
desenvolver as nossas actividades
a partir daqui e expandi-las para
outras províncias. Sentimos que a
partir daqui podemos distribuir o
nosso produto”, explica.

CONTORNAR
A SAZONALIDADE
Um dos problemas crónicos
existentes no país é a questão da
sazonalidade da produção. Confrontado com esta questão, Pedro
Chipoce referiu que ainda constitui desafio, pois há vezes em que
os produtos acabam quando há
muita procura.
Por essa razão, e com base na
experiência que adquire, tem optado por fazer stock da matéria-prima na época de pico da produção, principalmente porque
o número de clientes está a aumentar. “É uma aprendizagem no
sentido de nas próximas épocas
não passarmos mais por este tipo
de situação”.
Chipoce entende que um dos
desafios que a empresa tem está
relacionado com a logística, pois
a produção e o processamento
basicamente acontecem nos distritos com campos de produção
de matéria-prima, e só depois o
produto final é transportado para
armazenagem em Chimoio, antes
de chegar a Maputo.
A Casa Manica trabalha com o
Laboratório de Análises Alimentares de Mavalane para a certificação dos seus produtos que antes
da comercialização passam por
um processo de avaliação e certificação.
“É uma certificação que nos
permite vender a nível local, ainda não estamos preparados para
vender no estrangeiro”.
Acrescentou que a embalagem
usada é importada da África do
Sul, o que acaba tornando o produto mais dispendioso do que ele
é. “Sabe-se que não temos uma
indústria do tipo no país, mas
acreditamos que teremos em breve porque já se falou sobre isso”.
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Jovens Empreendedores
SÓNIA UACHE

Empreender por medo
de passar necessidades
d

Idnórcio Muchanga
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

O casal Uache criou, em
1998, a empresa Perfil, Lda.,
por temer passar necessidades após ter o primeiro filho. A
ideia de concretizar o “sonho”
surgiu num momento em que
Sónia Uache estava grávida.
Residente na cidade da Beira, província de Sofala, o casal
empreendeu no ramo de fabrico e montagem de persianas e cortinados.
Para o efeito, investiu cerca de 30 mil Meticais, fruto de
pequenos trabalhos de decoração de interiores que o casal
já vinha fazendo ao domicílio,
de maneira informal.
Quando a Perfil, Lda. firmou-se e começou a gerar
lucros, o casal identificou outra área que o mercado precisava. Foi daí que se criou a
segunda empresa denominada Jil Johanne Investimento,
especializada na importação e
fornecimento de mobília hospitalar, residencial e de escritório, além do sistema de frio.
Actualmente, foi adicionada
actividade de “rent car”.
“Para a dinamização da
produção nas duas fábricas
houve a necessidade de em
2011 adquirirmos algumas
máquinas que nos custaram
20 mil dólares cada”.
Quando veio a crise económica e financeira devido à covid-19, que afectou várias empresas, sobretudo as que têm o
Estado como principal cliente,
o casal optou por abraçar a área
de restauração como forma de
garantir a sustentabilidade dos
outros negócios.
Para sobreviver à crise, o
casal teve de reinventar-se.
Em vez de pautar pelos serviços tradicionalmente prestados, a empresa Perfil, Lda.,
por exemplo, tem vindo a
produzir máscaras de protecção facial.
“É certo que na restauração

tivemos a situação da eclosão da covid-19. Mas nada nos
abalou, tanto que actualmente já contámos com mais dois
restaurantes distribuídos pela
cidade da Beira.
A empresária Sónia, mãe de
três filhos, contou ao domingo
que o espírito empreendedor e
de boa-gestão foi-lhe incutido
pela mãe que na adolescência incentivava a ela e à irmã
a venderem pães e bolos aos
fins-de-semana para auxiliarem nas despesas domésticas.
A entrevistada não se
esqueceu de se referir aos
tempos tenebrosos vividos
durante os ciclones que fustigaram severamente a cidade
da Beira.
Conta que os fenómenos
naturais tiveram impacto negativo nos seus empreendimentos. Por exemplo, a fábrica de produção de persianas
e cortinados tinha ficado totalmente destruída, incluindo as máquinas. “Estamos a
envidar esforços para voltar
a investir de modo a repor as
máquinas para que a fábrica
opere plenamente”.
Sónia Uache é actualmnte presidente da Associação
Provincial de Hotelaria, Restauração, Agência de Viagem
e Turismo de Sofala.
É também presidente da
Associação de Mulher para
Mulher, vice-presidente da
mesa da assembleia geral da
Câmara de Comércio de Moçambique e vice-presidente
do pelouro Industrial, Turismo e Comércio do Conselho
empresarial de Sofala, em representação da Confederação
das Associações Económicas
de Moçambique (CTA).
www.jornaldomingo.co.mz
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Autismo: distúrbio
cada vez mais presente
Lacunas pedagógicas dificultam a educação de crianças autistas no ensino primário
Luísa Jorge
luisa.jorge@snoticicas.co.mz

T

em um filho que com
frequência não atende quando chamado?;
que pouco se interessa
por outras pessoas?;
que apresenta pouca ou nenhuma verbalização ou que
manifesta incómodo incomum com sons altos?
Estes podem ser alguns
sinais de autismo, um distúrbio que também pode
ser avaliado em função das
seguintes características na
criança: não apontar e não
olhar quando indicamos
algo; ser muito presa a rotinas; fazer movimentos repetitivos sem função aparente
ou não brincar com brinquedos de forma convencional.
O autismo é visto como
transtorno no desenvolvimento neurológico da criança que gera alterações na comunicação, dificuldade (ou
ausência) de interacção social e mudanças no comportamento, sendo geralmente
identificado entre os 12 e 24
meses de idade.
Geralmente, uma pessoa
com autismo pode apresentar alguns traços específicos,
como manter pouco contacto visual, ter dificuldade para
falar ou expressar ideias e
sentimentos e ficar desconfortável em situações sociais.

Júlia Elias

www.jornaldomingo.co.mz

COMO LIDAR COM
O PROBLEMA?
Não se recomenda o isolamento social das crianças
com autismo. O melhor é
conhecer as suas características e saber lidar com elas, o
que nem sempre acontece na
nossa sociedade.
Em Moçambique, o conhecimento deste síndrome
já começa a ganhar terreno.
Várias famílias moçambicanas convivem com esta realidade.
Hoje, a educação de crianças com este transtorno, sobretudo no ensino primário,
destaca-se como um dos
grandes desafios.
O Governo, através do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, luta
no sentido de tornar a educação inclusiva, ou seja, que
abranja todas as crianças,
incluindo as que apresentam
necessidades educativas especiais.
O desafio reside precisamente na formação pedagógica dos professores, sobretudo no ensino primário. Isto
porque existem ainda lacunas
em termos de capacidade pedagógica para ensinar alunos
com necessidades educativas
especiais, particularmente os
que se debatem com autismo.
Os professores ouvidos
pela nossa Reportagem ad-

Marta Sitoi

Fotos de Félix Matsinhe

d

mitem a sua inexperiência
em lidar com este grupo especial nas suas salas de aula
e não lhes tem restado outra opção se não buscar, por
meios próprios, mais conhecimento sobre como lidar
com esta nova realidade no
processo de ensino e aprendizagem.
Famílias com melhores
condições financeiras, que
representam um segmento ainda pequeno da nossa
sociedade, têm recorrido ao
ensino privado à busca de
melhores condições de en-

Não se recomenda
o isolamento social das crianças
com autismo. O
melhor é conhecer as suas características e saber
lidar com elas, o
que nem sempre
acontece na nossa
sociedade
caminhamento e resposta às
necessidades especiais dos
seus educandos.
A coordenação entre as famílias e as escolas tem sido
fundamental para estimular a
progressão destes alunos.
A Associação Moçambicana dos Autistas defende que
é importante que os professores tenham formação nesta
área e as escolas possuam um
gabinete de assistência psico-pedagógica.
domingo visitou diferentes
escolas para acompanhar de
perto como ocorre o processo de ensino e aprendizagem
direccionado aos alunos com
autismo.
Júlia Elias Tembe, professora na Escola Primária 3 de
Fevereiro, sita na cidade de

Maputo, teve o seu primeiro aluno autista há três anos.
Recorda que os seus 35 anos
de experiência na Educação
não foram suficientes para
ajudá-la a lidar com a nova
realidade.
“Não sabia como devia
interagir com ele, o que me
deixava frustrada. Para mim
foi um desafio. Comecei a investigar no Google. Com paciência e dedicação, aos poucos aprendi a interagir com
ele”, afirma, acrescentando:
“Foi emocionante a primeira
vez que o meu aluno entrou
na sala de aula e cumprimentou-me com um ‘bom-dia,
professora!’”.
Segundo ela, estes alunos
têm uma particularidade:
“O ensino deve ser ao ritmo
delas e não do professor. São
muito sensíveis”, explica.
Marta Sitoi, também professora há 35 anos, reconhece que diariamente aprende
a lidar com o seu aluno com
autismo. É a sua primeira experiência. E quando tem dificuldades recorre à sua colega
Júlia, que se tornou referência naquela escola.
“Ajuda-me a saber lidar
com o menino, porque não
tem sido fácil. Às vezes, ele
fica irritado com o barulho
dos colegas. Ele tem uma
acompanhante que fica com
ele na sala de aula”, afirma.
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Matilde Chilundo

No presente ano, a Escola
Primária Completa 3 de Fevereiro conta com 17 alunos
com síndrome de autismo,
facto que, de acordo com a
directora da escola, Matilde
Chilundo, é um desafio.
“A educação é um direito de todos, por isso é nosso
dever recebê-los e não temos
problemas em fazê-lo. Contudo, as nossas escolas não
têm condições ideais para
elas, ainda assim procuramos
fazer de tudo para que elas se
sintam seguras e integradas”,
declara.
Embora esteja à porta da
reforma, Matilde Chilundo
espera que a Educação consiga ir ao encontro das necessidades educacionais deste e
outros grupos especiais.
Enquanto isso não acontece, afirma que a ferramenta
melhor é o trabalho entre as
escolas, as famílias e equipas
da Saúde. “A nossa estratégia
tem sido primeiro acompanhar e ganhar a confiança da
criança”, aponta.
Na Escola Primária do Alto
Maé, instituição do ensino
primário mais antiga da cidade de Maputo, a realidade é semelhante. Conta com
15 alunos com necessidades
educativas especiais desde o
princípio do ano. Destes, cinco são autistas e encontram-se em diferentes classes.
Domingas Muando, professora há 27 anos, lecciona
a 2.ª classe. Este ano, tem
na sua turma um aluno com
autismo e não esconde a
preocupação em relação ao
pequeno. O seu pronunciamento denota a sua ignorância em relação ao assunto.
“Ele não escreve e tem problemas na fala. Admito que
não tenho experiência em lidar com ele. É difícil para nós
examiná-lo. Acho que devia
ter testes especiais”, relata.
Enquanto a conversa decorre no corredor da escola, o
seu aluno especial abandona
a sua sala de aula e corre em

Alberto António

Famílias com melhores condições
financeiras, que
representam um
segmento ainda pequeno da
nossa sociedade,
têm recorrido ao
ensino privado à
busca de melhores condições de
encaminhamento e
resposta às necessidades especiais
dos seus educandos
direcção a Alberto António,
o director da escola, que, carinhosamente, o abraça. A
intimidade entre eles é notável.
“Ele é sempre assim. A
dado momento pode abandonar a aula e ir ter comigo
no gabinete. Estou habituado à companhia dele a qualquer momento”, diz o director.
Alberto António lamenta a
falta de verbas para apoiar as
crianças com necessidades
especiais na instituição que
dirige.
Enquanto isso, para melhorar o acompanhamento
dos seus alunos, algumas
escolas privadas optaram
por um acompanhamento
personalizado de um especialista de assistência psico-pedagógica com vista a
adequar o processo de ensino e aprendizagem às necessidades de cada aluno. Este é
o caso do Colégio Arco-íris.
Esta instituição do ensino
privado possui um gabinete
de assistência psico-pedagógica, um departamento
responsável por auxiliar tanto o professor como o aluno.
No presente ano, a esco-

Domingas Muando

la conta com cinco alunos
com Transtorno de Espectro
de Autismo (TEA). Eles são
acompanhados pelas psicólogas.
Para Andreia Silva, psicóloga clínica afecta ao Gabinete de Assistência do Colégio Arco-Íris, é de suma
importância que as escolas
possuam um gabinete de assistência psico-pedagógica.
Lamenta o facto de ainda
serem poucas as instituições
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Andreia Silva

de ensino com este privilégio.
Relativamente à avaliação
dos alunos, esta psicóloga
referiu que a instituição tem
dado tratamento diferenciado. “Temos interagido com
os professores para explicá-los que este aluno possui
esta limitação, por isso não se
pode exigir nem o comparar a
um aluno tido como normal.
Por isso, os nossos alunos
com autismo têm tido avaliações especiais tendo em con-

ta a capacidade de cada um”,
frisa.
Andreia
Silva
chama
atenção à necessidade de se
trabalhar com cada aluno
respeitando as suas particularidades. “Temos crianças
com atraso na fala, outras
sensíveis ao barulho, com
algum défice de atenção ou
atraso mental, etc. Por isso,
temos aconselhado os professores a serem mais pacientes”, ressalva.

É urgente a criação
de gabinetes
de psico-pedagogia
– Nélia Macondzo, presidente
da Associação Moçambicana de Autismo
Para a presidente da Associação Moçambicana do Autismo, Nélia Macondzo, a
educação inclusiva ainda enfrenta desafios.
“Os professores ainda têm muitas lacunas
quando se trata de implementar a educação
inclusiva, portanto, é frustrante para nós
como pais colocar os nossos filhos numa escola e perceber que eles não estão a ser devidamente estimulados”, afirma.
Para a presidente desta agremiação, por
muita boa vontade que os professores tenham, é necessário que disponham de ferramentas para intervir e estimular estas
crianças.
“Quando fiz o levantamento de pais que
estariam satisfeitos com as escolas, muitos
diziam que tem de se envolver demasiadamente com a escola para verem resultados”,
acrescenta.
No seu entender, poucas escolas estão
preparadas para receber crianças com necessidades educativas especiais, principalmente as que têm transtorno de espectro
autista.
Alerta que é urgente a criação de gabinetes de psico-pedagogia para apoiar os professores e as crianças.
www.jornaldomingo.co.mz
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A caminho do português
de Moçambique
d
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A

codificação do Português
de Moçambique (PM)
está a alguns passos de se
tornar uma realidade. O
projecto de concepção do
dicionário do PM, que poderá estar disponível dentro de 5 anos,
foi lançado na semana finda em
Maputo, durante um colóquio
que reuniu representantes dos
governos moçambicano e português, pesquisadores, académicos
e distintos convidados. Este facto
importante irá criar condições
para que, “finalmente, Moçambique tenha um instrumento que
reconheça, legitime as formas
características do português falado no nosso país”, avançou, na
ocasião, a vice-reitora da Universidade Eduardo Mondlane,
Amália Uamusse. Deste modo,
são validadas algumas formas lexicais e sintácticas desta variante
emergente.
O trabalho, que é levado a
cabo pela cátedra de Português
Língua Segunda e Estrangeira da
Faculdade de Letras e Ciências
Sociais da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), “é um indicador do reconhecimento que a
universidade tem pelo desenvol-

vimento de instrumentos essenciais para a criação de recursos
didácticos apropriados à realidade do nosso país”, acrescentou
Amália Uamusse.
Ocorre que o PM está em
processo de estabilização. Por

este motivo, “importa contribuir
com instrumentos característicos que permitam a documentação e a difusão do conhecimento
já existente”, e “o dicionário de
língua é o passo natural seguinte no processo de emergência

Acomodar experiências
linguísticas e culturais

do português como variedade
autónoma”, explicaram os coordenadores do projecto no acto da
apresentação.
De forma concreta, como
valência primeira, permite aferir
qual é o léxico em uso no por-

tuguês de Moçambique e contribuir para a sua codificação e
descrição. Na fase de materialização, pretende-se que tenha
características que permitam o
seu uso, tanto pelo público em
geral, como pelo público especializado, e que sirva de base
para a criação de outros recursos, nomeadamente didácticos
que possam ser usados no ensino
em Moçambique. Assim, é visto
como “um instrumento de cidadania, porque reconhece pela
primeira vez, junto com o vocabulário ortográfico moçambicano, a legitimidade das formas
próprias empregadas pelos moçambicanos, quando falam a sua
língua de Estado, o português,
mas que não estão ainda registadas em instrumentos lexicográficos de referência, em dicionários”, apontaram. Igualmente,
espera-se inaugurar uma nova
era em que recursos digitais e
informáticos contemplam a realidade linguística moçambicana,
no que toca à língua portuguesa,
permitindo a criação de instrumentos de verificação ortográfica, de síntese e de reconhecimento de voz, inaugurar uma era
em que também o português de
Moçambique seja tido em conta
na indexação semântica.

Momento histórico
– António Costa Moura, embaixador de Portugal

– Manuel Bazo, vice-ministro da Educação
e Desenvolvimento Humano

Em Moçambique, a língua oficial é a portuguesa, à luz
do artigo 9 da Constituição da República de Moçambique,
de 2004, que estatui que o Estado valoriza as línguas nacionais, como património cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento e utilização crescente como
línguas veiculares da nossa identidade. “Nesse contexto”,
observou Manuel Bazo, vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, no lançamento do projecto do
dicionário do PM, “o português de Moçambique, sendo
marcado pela influência das línguas moçambicanas, assuwww.jornaldomingo.co.mz

me especificidades que o distinguem das
demais variantes do português, sem deixar
de enriquecê-lo”.
Ao falar da importância da codificação
do PM, começou por fazer um enquadramento em torno da criação do Sistema Nacional de Educação (SNE) de Moçambique,
em 1983, através da Lei 4/83, que dita o uso
exclusivo da língua portuguesa no ensino e
como língua da unidade nacional.
Lembrou que, de lá a esta parte, foram
operados reajustes. Especificamente, em
1992, ocorreu outra revisão através da Lei
6/92, que, “por sua vez, foi revista pela Lei
18/2018, com o objectivo de reajustar o quadro geral do SNE às dinâmicas sociais, políticas e económicas do país, tendo sido reiterado o papel da língua portuguesa como
língua oficial, bem como a possibilidade de
o ensino ser ministrado também em línguas
moçambicanas de origem bantu”. Conforme explicou, tudo foi feito tendo em conta
que “o ensino deve acomodar e potenciar
todas as experiências linguísticas e culturais dos alunos, promovendo uma comunicação biunívoca e efectiva”.

Em representação do Governo português, António Costa Moura,
embaixador de Portugal em Moçambique, considerou que se trata de
“um projecto importante não só para Moçambique, mas também para
toda esta comunidade de falantes da língua que partilhamos”, cujo
lançamento constitui “um momento histórico não só para Moçambique, não só para o português falado em Moçambique, mas para todo o
português falado em todo mundo”.
Entretanto, Moura disse que a língua portuguesa, “nas suas diferentes e sucessivas metamorfoses – no tempo e no espaço – é o veículo
de união entre diferentes etnias, sempre tendo presente a importância das línguas nacionais”. Na esteira disso, o Governo de Portugal anseia que o dicionário do PM “constitua um factor de coesão, porque
Moçambique precisa disso, todos os países precisam disso para firmar
a sua identidade, para firmar aquilo que os diferencia… respeitando,
naturalmente, sempre as especificidades e a relevância das línguas
nacionais”, até porque “o que é maravilhoso na língua é esta metamorfose, esta capacidade de adaptação aos sons, à forma como se fala:
à entoação ao ritmo, isso é riquíssimo e tem de ser trabalhado”.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
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Bailarinos moçambicanos
no “One Dance Week”
d
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U

ma delegação constituída por dezassete
pessoas, das quais catorze bailarinos e três
da área de produção,
parte hoje para a Bulgária,
onde vai participar no festival
de dança contemporânea chamado “One Dance Week”, a
decorrer de 12 de Maio a 5 de
Junho próximo.
Denominado Converge +
Companhia de Dança de Moçambique, o grupo resulta
da junção de bailarinos com
experiências diferentes que
foram sendo descobertos em
“workshops” e oficinas de
dança.
“Vagabundo” é o título da
obra com cerca de uma hora
que será exibida no festival.
Canto, dança e luz são as principais componentes da peça.
Idio Chichava, bailarino
e coreógrafo, explica: “‘Vagabundo’ tem duas perspectivas. A primeira é o resgate
das nossas raízes, no sentido
de usá-las como material de
pesquisa, de nova estética de
dança e também uma forma de
reivindicar a estética de dança
do movimento para a dança
contemporânea. A companhia
existe há nove anos”.
Falando da essência da coreografia, Idio Chichava afirma
que vão exibir a forma como se
dança no país, mostrar danças
tradicionais incorporando a
utilização de espaços fora do

Idio Chichava

reportório que é exigido pela
dança contemporânea. “O
bailarino torna-se um indivíduo com autonomia, com autoridade e espaço para criar. E
a ida para a Bulgária tem duas
coisas, uma é levar catorze
bailarinos não experimentados para o palco internacional
e estarem expostos a olhares
críticos internacionais para
mostrar como Moçambique vê
a dança contemporânea nos
dias presentes”.
E, segundo Idio, existe a
segunda componente. “Essa

Bailarinos moçambicanos prontos para uma grande exibição

ida traz também um questionamento sobre o que me indigna como cidadão moçambicano. Como é que uma peça
feita por moçambicanos, com
recursos moçambicanos, faz
uma estreia mundial fora do
país. Onde é que estão as empresas para financiar o trabalho dos artistas em nome da
responsabilidade social?”.
Idio Chichava mostra a migração pelo prisma do corpo.
Para construir a coreografia,
ele inspira-se no ritual de dan-

Mai Juli Machado

ça do povo makonde, que vive
em Moçambique e países vizinhos, e no conceito de fundir
a dança e o canto do corpo do
homem em um corpo global.
Quito Tembe, director do
Kinani e curador da obra, afirma que é um grande projecto,
pois há muito que não se verifica uma ida de uma comitiva
grande. “Para nós é uma grande vitória porque esta narrativa de Idio desconstrói padrões
de produção das danças contemporâneas. O facto de o espectáculo ter falado mais alto

que a gestão e finanças marca
uma história nos espectáculos
do continente africano, pois
os espectáculos eram em duetos para permitir a venda dos
mesmos. Esta é uma mega-produção”.

BAILARINOS PRONTOS
PARA EXIBIÇÃO
Fomos ao Cinema Scala assistir a um dos últimos ensaios
preparativos para a viagem.

Osvaldo Passirivo

Corpos sobre o palco, coreografias mistas, mensagens várias, gritos de misericórdia e
piedade. Percebemos quão expectantes e preparados estão
os bailarinos para fazer uma
boa exibição na Bulgária.
Mai Juli Machado, bailarina desde a adolescência, afirma que ir à Bulgária é a concretização de um sonho, pois
sempre ouviu falar do desfile
por aquelas bandas de grandes
companhias de dança. “Faço
parte do projecto. Comecei a

fazer a dança tradicional, depois dança desportiva e agora estou na contemporânea,
onde me encontrei. Para além
da realização de um sonho é
gratificante porque é a primeira vez que viajo em um grupo
maior. Geralmente viajamos a
solo ou grupo de dois. Agora
somos catorze e estamos todos
animados”. Para alguns bailarinos é a primeira vez que se
vão exibir em palcos europeus.
Por isso, a energia e ânimo são
maiores.

Quito Tembe

Osvaldo Passirivo é bailarino e assistente coreográfico
de Idio Chichava para o projecto “Vagabundo” e também
está de malas aviadas para a
Bulgária. “Levamos um espectáculo de dança contemporânea que o nome já diz
tudo – ‘Vagabundo’–, mas não
no sentido de vagabundear,
mas de procura de um lugar,
de condições, de transição do
corpo que pode ser imaginado
de várias formas. É a descrição
sobre como as pessoas se comportam quando saem de um

país para o outro. ‘Vagabundo’
é um retrato do processo migratório”.
Passirivo afirma que ir à
Bulgária é uma oportunidade
de partilha e de mostrar o potencial que existe em Moçambique. “Vamos partilhar palcos
com muitos produtores, coreógrafos. Temos potencial no
país mas com pouca possibilidade de exteriorizar. A cada
projecto, iniciativa, vamos
mostrando isso”.
Compõem a companhia
os seguintes artistas: Mai Juli
Machado, Stela Matsombe,
Cristina Jaime Matola, Judith
Novela, Nilégio Cossa, Martins
Tuvanji, Osvaldo Passirivo,
Vasco Sitoe, Diogo Igor Amaral, Fernando Machaieie, Calton Muholove, Mauro Sigaúque e Patrick Sitoe (Kazula).
“One Dance Week” é o
maior fórum da Bulgária, inteiramente dedicado à dança
contemporânea.
O festival começou em
2008 e desde 2017 faz parte do
programa Plovdiv ECoC 2019.
A 13.ª edição do Festival Internacional de Dança Contemporânea e Performance One
Dance Week é implementada
no âmbito do programa Legacy. “One Dance Week” apresenta em Plovdiv alguns dos
mais interessantes e significativos “performers” e práticas
no campo da dança contemporânea do mundo. A programação do festival apresenta
companhias e coreógrafos que
provocam o público com um
leque de ideias diferentes e diversificadas.
www.jornaldomingo.co.mz
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Vamos profissionalizar transporte de passageiros
– Janfar Abdulai, ministro dos Transportes e Comunicações, diz que o utente deve viajar satisfeito
d

E

BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz

m entrevista exclusiva ao domingo, Janfar
Abdulai, ministro dos
Transportes e Comunicações, coloca o dedo
na ferida: o serviço público no
transporte de passageiros não
é feito de forma profissional.
Sublinha que este serviço
de transporte, sobretudo o
urbano, precisa de obedecer
a alguns critérios como horários, sistema de bilhética
electrónica integrado, gestão
de frotas, segurança (manutenções e seguros), tripulações devidamente treinadas,
entre outros elementos.......
indicadores que no actual
quadro operacional não temos como atingir.
No tocante ao redimensionamento da rede de transporte rodoviário, assegurou que
esforços estão sendo feitos
para o cumprimento integral
das aquisições de autocarros
previstas no “Plano 1000”,
devendo chegar ao país, nos
próximos dias, mais um lote
de 20 autocarros movidos a
diesel.
Que soluções o Ministério
dos Transportes e Comunicações desenhou para minimizar o crónico problema de
transporte público de passageiros no país?
No âmbito da implementação do “Plano 1000”, um
programa que visa a aquisição
de 1000 autocarros até 2024,
o Governo já adquiriu e colocou ao serviço de transporte
público 711 autocarros, 80 dos
quais movidos a gás, entre-

gues este ano. Foram adquiridos, igualmente, 15 veículos
mistos para servir as zonas de
difícil acesso nos bairros da
zona metropolitana de Maputo.
Esforços estão sendo feitos
para o cumprimento integral
das aquisições de autocarros
previstas no “Plano 1000”,
devendo chegar ao país, nos
próximos dias, mais um lote
de 20 autocarros movidos a
diesel.
Estamos também a trabalhar com parceiros internacionais, podendo destacar o
Banco Mundial, num projecto
para a área metropolitana de
Maputo, financiado através
de um donativo de cerca de
250 milhões de dólares americanos, para o fortalecimento institucional e regulatório do transporte urbano e
profissionalização do sector
de transporte público. Este
investimento vai permitir a
materialização da construção
duma via exclusiva para os
transportes rodoviários públicos, vulgo BRT, com 19 km
que se estende desde a baixa,
no centro da cidade de Maputo, até à Praça da Juventude,
em Magoanine, e à rotunda
da Missão Roque, no Zimpeto.
O que o Governo planificou
para o transporte ferroviário
ser uma boa alternativa ao
transporte rodoviário de passageiros?
Na componente do transporte ferroviário de passageiros, o Governo está a investir
cerca de 95 milhões de dólares na compra de 6 locomoti-

No sistema ferroviário Norte, o operador
retomou o transporte ferroviário de passageiros nos troços Nampula-Cuamba,
bem como Cuamba-Lichinga, este último
no dia 19 de Abril último

vas e 90 carruagens, incluindo 5 automotoras a chegarem
ao país ainda este ano.
Das 90 carruagens adquiridas para o transporte público de passageiros, temos a
destacar que 6 carruagens são
de primeira classe, com capacidade de 30 lugares cada;
22 carruagens são de segunda
classe, com capacidade de 56
lugares cada e 20 carruagens
são de terceira classe, com
capacidade de 65 lugares
cada.

Este investimento vai permitir a materialização da construção duma via
exclusiva para os transportes rodoviários públicos, vulgo BRT, com 19 km
que se estende desde a baixa, no centro da cidade de Maputo, até à Praça da
Juventude, em Magoanine, e à rotunda
da Missão Roque, no Zimpeto

As 5 automotoras comportam 6 carruagens, por composição. Cada automotora
tem uma capacidade total de
mais de 500 passageiros por
viagem. O equipamento inclui ainda 4 furgões bagageiros, 4 furgões geradores e 4
salões.
Com este equipamento
ferroviário, combinado com
os novos 80 autocarros a gás
que vão servir de alimentadores das estações ferroviárias, num sistema combinado, vamos reforçar a oferta do
serviço de transporte de passageiros nas carreiras urbanas
que servem as populações de
Marracuene, Manhiça, Matola-Gare, Dondo e outros
locais.
Na componente das carreiras ferroviárias de longo curso, interrompidas no quadro
das medidas de prevenção
da propagação da covid-19,
orientámos os operadores
ferroviários, sobretudo a empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, para reavaliarem a
situação e retomar gradualmente estas carreiras, para
responder às necessidades
dos utentes que clamavam
por este serviço.
Assim, a 10 de Dezembro

www.jornaldomingo.co.mz

suspensa, desde o dia 1 de Dezembro de 2021, na sequência
da rescisão do contrato entre o INATRO, I.P. e a Brithol, entidade a quem foi confiada a produção e impressão da carta
de condução biométrica, em virtude das irregularidades de
natureza administrativa registadas no âmbito da respectiva
contratação.
Na perspectiva de garantir a continuidade do serviço de
produção e impressão da carta de condução biométrica, o
INATRO, I.P., de imediato, iniciou com o processo de contratação de uma nova entidade com vista à retoma destes
serviços de grande utilidade pública. Este processo está na
fase final e esta situação será ultrapassada nos próximos dias.
Enquanto decorre o processo de contratação da nova entidade para a produção da carta de condução biométrica, os
condutores continuam a usar a carta de condução temporá-

Estamos numa operação-piloto com os 80
autocarros a gás, adquiridos este ano, com
os quais vamos operar num regime misto
que envolve as empresas municipais da
zona metropolitana de Maputo e a AMT
de Limpopo e Moatize, na
linha-férrea de Sena.

Emissão de cartas de condução
deixará de ser problema
As cartas de condução são dificilmente emitidas no INATRO face à dívida com a Brithol Michcoma. Até quando se
prevê a normalização da situação?
O Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATRO)
está em processo de institucionalização, como resultado da
extinção do INATTER. No essencial, o novo instituto deixa
de regular a componente ferroviária e passa a se concentrar
exclusivamente nas matérias rodoviárias. O Conselho de Ministros já nomeou o respectivo presidente e estamos a finalizar os concursos públicos para completar os demais órgãos
da instituição, em cumprimento dos instrumentos normativos que regulam estas matérias. Este é o contexto em que
deve ser avaliado o INATRO.
Indo directamente à sua questão, sobre a emissão das
cartas de condução, a produção física deste documento foi

do ano passado, o CFM retomou o transporte ferroviário
de passageiros de longo curso
nas rotas de Maputo a Moamba, na linha-férrea de Ressano Garcia, Maputo a Goba, na
linha-férrea de Goba, Maputo-Manhiça, na linha-férrea
de Limpopo e Beira-Inhaminga, incluindo Marromeu,
na linha-férrea de Sena, no
sistema ferroviário Centro.
No sistema ferroviário
Norte, o operador retomou o
transporte ferroviário de passageiros nos troços Nampula-Cuamba, bem como Cuamba-Lichinga, este último no
dia 19 de Abril último.
Reconhecendo a satisfação das populações das zonas
onde retomámos este serviço
e atendendo à estabilização
da situação da covid-19, estamos a trabalhar para retomar mais carreiras, sobretudo
para Chicualacula, na linha

SERVIÇO PÚBLICO
DE QUALIDADE

ria emitida nas situações de condutor inicial,
averbamento e segunda-via. Para a renovação, actualização e caducidade da carta,

os condutores dirigem-se às delegações do
INATRO, I.P. onde são atendidos regularmente.

recorrentemente, faça investimentos na compra cíclica de
autocarros.
Da reflexão que já fizemos
concluímos que o actual modelo de adquirir autocarros
e alocar a vários operadores
privados, que mais tarde não
cumprem com as cláusulas
contratuais, não nos permite
chegar às nossas metas.
A solução passa por profissionalizar
os
operadores e reduzirmos a dispersão
de recursos. Estamos numa
operação-piloto com os 80
autocarros a gás, adquiridos
este ano, com os quais vamos
operar num regime misto que
envolve as empresas municipais da zona metropolitana
de Maputo e a AMT, enquanto
nos organizamos para lançar
um concurso público para a
identificação de um parceiro
que, em coordenação com os
actuais operadores, pode gerir
algumas rotas cumprindo as
obrigações do Governo e com
experiência de gestão nesta
área, usando as novas tecnologias existentes e capaz de
servir o nosso povo com profissionalismo...
Coloca-se o problema de
profissionalismo?

No transporte rodoviário
de passageiros, por que razão
não se aposta mais no sector
público, visto que o privado
apresenta problemas na gestão dos meios?
A questão de fundo não é se
o operador é privado ou público. Para o passageiro que
queremos servir isso é irrelevante. As pessoas querem
ser servidas com eficiência e
eficácia e esta é a nossa meta.
Mas a questão que coloca sobre a gestão dos meios que temos vindo a adquirir ao longo
do tempo faz todo o sentido. A
actividade deve ser sustentável para evitar que o Governo,

Sim, a questão é mesmo
essa. O transporte de passageiros, sobretudo o urbano,
precisa de obedecer a alguns
critérios como horários, sistema de bilhética electrónica
integrado, gestão de frotas,
segurança (manutenções e
seguros), tripulações devidamente treinadas, entre outros
elementos indicadores que
no actual quadro operacional não temos como atingir.
Actualmente temos centenas de operadores e gestores
a servirem a zona metropolitana, cada um com as suas
ineficiências e concorrendo
uns com os outros de forma
muito dispersa, gerando um
“caos”. Precisamos de medidas estruturantes, regulação
mais apertada, fiscalização
electrónica e, acima de tudo,
cumprirmos com os contratos
e normas já traçadas.

Temos
de continuar
a potenciar
cabotagem
O ministério relançou o projecto de cabotagem. Contudo, a sua operacionalização tarda a acontecer. O que está
a falhar?
Moçambique tem um enorme potencial para reestruturar a sua logística para que esta seja assente em sistemas
de transporte integrados e complementares, explorando as
vantagens competitivas de cada modo de transporte.
Na logística para o abastecimento em produtos de primeira necessidade, na extensão norte-sul, a nossa visão
é continuarmos a potenciar o transporte marítimo de cabotagem para reverter a actual tendência de movimentar
mercadorias pesadas para longas distâncias (mais de 500
Km), usando o modo rodoviário.
Em 2019, antes da perturbação da economia por conta da covid-19, as estatísticas do sector testemunham que
a nossa estrutura logística está invertida ao privilegiar o
modo de transporte rodoviário, mesmo para o transporte
de mercadorias. Repare, por exemplo, que cerca de 44%
da carga transportada no país, em 2019, usaram o modo
rodoviário e cerca de 90% dos passageiros também foram
transportados pelo modo rodoviário agravando a sobrecarga que se assiste nas estradas nacionais, particularmente
na EN1, EN4 e EN6.
Voltando à sua pergunta, o Governo lançou as bases necessárias, com a tomada de medidas para o fomento desta actividade como são os casos de: introdução do Registo
Especial de Navios Estrangeiros para o exercício da Cabotagem Marítima, aprovado pelo Decreto 35/2016 de 31 de
Agosto; introdução do Regime Aduaneiro de Cabotagem
Marítima, aprovado pelo Diploma Ministerial 31/2019, de 3
de Abril; introdução do Módulo de Cabotagem marítima no
Sistema da Janela Única Electrónica – JUE; redução em 75%
e 50% das Taxas de Ajudas à Navegação e outras obrigações
devidas ao Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação e
ao Instituto Nacional da Marinha, respectivamente.
A par disso, priorizámos a atracação de navios de cabotagem marítima nos portos nacionais, bem como a redução das tarifas portuárias em cerca de 50% para navios de
cabotagem, entre outras medidas de fomento desta actividade.
O que podemos esperar da cabotagem marítima ?
Privilegiando o transporte marítimo de mercadorias,
o país ganha capacidade para o transporte simultâneo de
grandes volumes de carga para longas distâncias, a baixos
índices de consumo de combustível, redução dos custos de
manutenção das estradas, redução dos congestionamentos, poluição e acidentes de viação, entre outras vantagens.
O mar é a nossa estrada “número zero”, que não precisa
de nenhum investimento de manutenção, não comporta
congestionamentos, poluição e todos os outros constrangimentos gerados pelo transporte de superfície (rodoviário
e ferroviário). Nessa base, continuaremos a trabalhar para
reposicionar o país nos patamares que já atingira, nos anos
1980, em que Moçambique contava com uma forte companhia de navegação, a NAVIC, E.E que chegou a gerir 21
navios, com uma média de carga anual de cerca de 220
toneladas métricas.
www.jornaldomingo.co.mz
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SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

Sabemos que clientes
não estão satisfeitos
O serviço de telecomunicações em Moçambique
deixa muito a desejar. Os
subscritores queixam-se também
das tarifas cobradas. Como entidade que tutela o regulador das
comunicações, o que se pode dizer a esse respeito…
No que à qualidade dos serviços de telefonia móvel diz respeito, devo informar que o sector,
através do Instituto Nacional das
Comunicações (INCM), tem estado a realizar trabalhos de controlo
de qualidade dos serviços prestados pelas três operadoras do país.
Neste contexto, de Março a
Outubro de 2021, o INCM realizou uma campanha de aferição de
qualidade de serviços, abrangendo as zonas Sul, Centro e Norte do
país, essencialmente, com o objectivo de obter informação sobre
o nível de cobertura geográfica e
qualidade dos serviços de voz e
dados, praticados pelos operadores nas diferentes tecnologias,
nomeadamente, GSM (2G), UMTS
(3G) e LTE (4G).

De uma forma geral, constatou-se que todos os operadores
apresentam um bom desempenho no que respeita aos serviços
de voz, embora nalgumas zonas
a percentagem de sucesso no estabelecimento das chamadas se
situe abaixo da meta.
Relativamente à cobertura, o
estudo aponta que os operadores
apresentam uma boa cobertura do
sinal de rádio na rede GSM (2G),
tanto nas zonas urbanas, como
nos distritos testados. No entanto,
o nível do sinal vai diminuindo à
medida que se vai evoluindo para
as tecnologias 3G e 4G, chegando
a atingir níveis de cobertura inexistente quando saímos das cidades.

MAS AS
MONITORIAS...
As monitorias em curso constituem um instrumento fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, uma
vez que a publicação do respectivo

O CFM retomou o transporte ferroviário de passageiros de longo curso
nas rotas de Maputo a Moamba, na
linha-férrea de Ressano Garcia, Maputo a Goba, na linha-férrea de Goba,
Maputo-Manhiça, na linha-férrea de
Limpopo e Beira-Inhaminga, incluindo Marromeu, na linha-férrea de Sena,
no sistema ferroviário Centro

relatório aumenta a competição
entre os operadores em ver os seus
resultados melhorados e também
garante a disponibilidade de informação aos subscritores para
que estes escolham a rede de acordo com a qualidade em cada área
geográfica.
Em caso de incumprimento das
recomendações do Relatório de
Monitoria de Qualidade, o regulador sanciona os operadores nos
termos previstos no Regulamento sobre a Qualidade de Serviços
Públicos de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto 6/2011, de
3 de Maio.
Como perspectivas...?
Como perspectivas, temos a
convicção da melhoria progressiva
da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, como resultado
dos investimentos que as operadoras estão a realizar na componente da melhoria da tecnologia.
O Plano Quinquenal do Governo (2020 -2024) preconiza a promoção da implementação dos serviços 5G e a expansão dos serviços
de 4G para cobrir todas as capitais
distritais e 50% dos postos administrativos do país.
Relativamente aos serviços 4G,
dos cerca de 161 distritos inicialmente planificados, 139 distritos
já possuem estes serviços implementados pelas operadoras nacionais de telefonia móvel, o que
corresponde a 86% de execução.
Em termos de cobertura dos
50% dos postos administrativos
planificados no Programa Quinquenal do Governo, a execução
situa-se em 66%, prosseguindo
acções para o cumprimento integral do planificado.

Sistema BRT vai ser uma solução

Retomou o transporte ferroviário de passageiros

80 autocarros a gás operam em regime misto

Ligação para KaNyaka facilitado por esta embarção
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Casas de garrafa transformam
vida de deslocados

C

inquenta famílias deslocadas devido ao conflito
armado que flagelou as
províncias de Manica e
Sofala – reassentadas
na vila municipal de Gondola, província de Manica – vão
beneficiar-se de 50 casas ecológicas, edificadas com base
em garrafas usadas de vidro e
plástico.
As primeiras três casas do
género já foram concluídas e
entregues aos destinatários no
centro de acomodação de Mazicuera, no distrito de Gondola, estando em construção as
restantes 47 que se espera sejam entregues até final do presente semestre.
O investimento foi feito pela
Igreja Anglicana em Moçambique, Diocese dos Libombos,
que recebeu da Tearfund, uma
organização
não-governamental, apoio financeiro de 10
mil libras (o equivalente a 850
mil Meticais).
O objectivo daquela congregação religiosa é minorar
o sofrimento das famílias que

abandonaram as suas casas nas
suas zonas de origem por causa
do conflito político-militar e
que se havia instalado na região centro do país devido às
acções da Junta Militar da Renamo, do já falecido Mariano
Nhongo.

O padre da Diocese dos Libombos em Gondola, Francisco Charles, disse que o projecto
tem a duração de cinco anos e,
durante este período, além das
casas já em construção, a sua
congregação vai edificar outras
em número não especificado

Cursos profissionalizantes

Deslocados do conflito armado
na região centro e do terrorismo
em Cabo Delgado, que se encontram reassentados nos distritos de
Gondola, Vandúzi e Chimoio, na
província de Manica, acabam de
se beneficiar de cursos profissionalizantes de carpintaria e construção civil.
A iniciativa, pertencente à
Igreja Anglicana, Diocese dos Libombos, em Gondola, tem como
objectivo empoderar os jovens
e reerguer a sua vida através do
saber fazer. Os cursos visam dotar os deslocados de capacidades
técnicas para que encontrem so-

luções para a sua vida. Alguns beneficiários dos cursos já sonham
com um futuro promissor. Já estão a praticar o que aprenderam
e esperam que sejam multiplicadores do conhecimento. Os referidos cursos foram ministrados
nas regiões de reassentamento e
promovidos por uma congregação religiosa sediada na vila ferroviária de Gondola.
Participaram no evento deslocados oriundos de Cabo Delgado
e dos distritos das províncias de
Manica e Sofala que fugiram do
conflito político-militar movido
pela Junta Militar da Renamo.

Alguns beneficiários agradecem e saúdam a iniciativa. Por
exemplo, Panganai Celestino,
capacitado na área da construção
civil, diz ter aprendido o suficiente e já pode realizar trabalhos que
lhe forem solicitados na sua área
de formação.
“Com os conhecimentos adquiridos trabalho na comunidade. Já me estão a ser adjudicadas
obras de construção de casas e de
outros empreendimentos. Estou
feliz porque já tenho algum ganho
financeiro que estou a usar para
suprir as necessidades da minha
familia”, disse Panganai.
“Aprendi muita coisa sobre
construção civil. Isso serve de
ponte para a minha vida no futuro. Vou abraçar o empreendedorismo para sempre até que um dia
me torne empresário do ramo de
construção civil”, acrescentou.
Geraldo Bogaio, outro deslocado, também diz estar satisfeito com o curso de carpintaria e
construção civil que frequentou,
o qual, asssegurou, “vai ajudar-me muito a reerguer a minha
vida que já era de sofrimento, por
falta de meios de subsistência.
Com a carpintaria e construção
civil, já estou a ter biscates, o que
tem estado a gerar alguma renda
para a minha família”, observou.

nas zonas de reassentamento,
visando devolver tecto seguro, sorriso e sossego às famílias
deslocadas.
A iniciativa, de acordo com
a fonte, surgiu quando a igreja
se apercebeu da existência de
famílias que se haviam des-

locado de Pinanganga para a
sede distrital de Gondola e para
outros pontos da província de
Sofala, onde foram viver em
condições desumanas devido
à precariedade das suas habitações.
Indicou haver famílias deslocadas que vivem actualmente em cabanas feitas com
base em palha, outras vivem
em tendas e outras ao relento, facto que acarreta enorme
sofrimento. Por isso, disse ser
objectivo da sua igreja devolver
tecto aos deslocados e, simultaneamente, contribuir para a
preservação do ambiente.
Com efeito, o clérigo explica ainda que o uso de garrafas para a construção das casas visa garantir a recolha das
grandes quantidades de garrafas que poluem o ambiente nas
cidades e vilas moçambicanas.
Os beneficiários da iniciativa agradeceram o gesto e afirmam que o projecto ajudou a
melhorar as suas condições de
vida. Quando chove ou faz sol,
segundo eles, já não sofrem.

Capacitação
para deslocados
– Arlindo Ngozo, presidente
da vila municipal de Gondola

O presidente do Conselho Municipal de Gondola, Arlindo
Ngozo, comentando a iniciativa, disse que a capacitação vai
ajudar em grande medida aos deslocados, sobretudo os mais
jovens que podem avançar para o auto-emprego e sair da pobreza em que se encontram. Ngozo acrescentou que, com os
cursos profissionalizantes, os deslocados já podem desenvolver várias actividades sociais e ajudar a desenvolver as comunidades. Por isso, defende que estas iniciativas se estendam
a todos os cantos onde existam deslocados, para que possam
recomeçar a sua vida e esquecer o trauma da guerra.
“A visão é inclusiva. Com a experiência que vão adquirindo vão transmitir conhecimentos a outros deslocados. A
mensagem que nós temos é de conforto e de dar muita força
aos jovens que já começam a fazer a sua história”, disse o autarca de Gondola, exortando aos beneficiários a aproveitarem
ao máximo as oportunidades e a pautarem pelo empreendedorismo.
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Munícipes falam da manutenção de estradas
A qualidade das estradas nacionais é um assunto que tem levantado vários debates.
domingo saiu à rua para ouvir os cidadãos sobre o tema.

PASSAMOS MAL
– Jafete José, taxista
Temos passado mal nessas estradas. Os nossos carros sempre apresentam problemas mecânicos causados
pela má qualidade das vias.
Não há nenhuma manutenção. O que temos visto
são simulações que no fim
das contas não têm nenhum
resultado, pois em pouco
tempo os buracos abrem-se
novamente.
O meu táxi está com os
amortecedores danificados,
porque em cada 10 metros
que ando encontro buracos.

NÃO É FÁCIL
CONDUZIR
– Esmeralda Machava, estudante
Temos sofrido muito, porque todas as vias, principalmente nas cidades, estão esburacadas.
Os conselhos municipais e
a Administração Nacional de
Estradas devem empenhar-se
cada vez mais na melhoria das
condições de transitabilidade.
Quase todas as estradas
estão esburacadas e isso tem-nos causado vários prejuízos.

domingo publica cartas, através das quais o
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns
temas da actualidade, nomeadamente, sociais,

TAPAR BURACOS NÃO É
SOLUÇÃO
– Jerson Capote, engenheiro
de petróleo e gás
Temos visto o esforço que o
Conselho Municipal de Maputo
tem feito para melhorar as condições das nossas estradas, mas
isso não basta, porque fechar alguns buracos não significa que o
problema está resolvido.
Recordo-me que algum
tempo atrás havia uma brigada
de jovens dinamizadores que
trabalhavam na manutenção das
estradas, mas nos últimos dias é
raro vê-los. O que é estranho
são as taxas que pagamos diariamente, mas no fim das contas
não são correspondidas.
O Governo deve manter um
maior controlo de todas as estradas, pois esse problema não
encontramos apenas nas cidades capitais. Encontramo-lo
também na maioria das estradas
do país.

De uma formal geral, os inquiridos defendem que não tem sido fácil conduzir nas estradas por causa dos buracos e pedem a intervenção de quem de direito.

DIFÍCIL CIRCULAR

ESTÃO PÉSSIMAS

– Anabela Rungo, empreendedora

– Elvino José, agente de navegação

É necessário organizar-se
as estradas. É extremamente
difícil circular, principalmente, na cidade, onde encontramos buracos em todo
o lugar.
A consequência imediata
é o carro ficar com os amortecedores danificados por
sempre bater nas covas.
Contudo, o município
exige impostos insuportáveis
que lesam mais o automobilista. Sinceramente, é desgastante, peço aos responsáveis pela manutenção das
estradas para fazerem um
trabalho de qualidade que
permita mais durabilidade
das mesmas.

As estradas estão péssimas. Os
passeios também, o que nos tem
causado muitos problemas. Fechar os buracos é bom, mas não é
suficiente.
É imperioso olhar-se para a
reabilitação de todas as estradas
do país, principalmente as mais
movimentadas.
O Governo deve fazer um plano
de contingência para solucionar
esse problema, apostando mais no
investimento do capital que permita sanar esse dilema de uma vez
por todas.

ensardinhado até dizer chega. Chega ao
extremo de ficar parado com um pé apenas, de tanto não ter espaço para o outro.
Naqueles “chapas” pequenos, constatam-se situações em que na hora de ponta
já se encontram pessoas afinadas também,
mas aqui temos entrevistas antes de entrar. O cobrador procura saber para onde o
passageiro vai. Se for a “Xikhelene”, Malhazine, Xipamanine, Magoanine ou Baixa
simplesmente não o levam. Nestes casos, a
opção é: ou você mente para entrar e depois vê-se a frente ou faz ligações porque
aí paga duas vezes.
A opção de mentir é perigosa porque
quando se chega ao local dito, o cobrador
tende a mandar parar e se você discute ele
te marca e passa a ignorar-te.
Precisamos de soluções sérias e urgentes para este problema do “chapa”.
Maria Benjamim

MENSAGEM COVID-19
Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes, continue a ir
às consultas e tomar a medicação de forma regular.
www.jornaldomingo.co.mz

– Alexandre Manjate, motorista
Peço a quem de direito para
resolver o problema das covas,
porque o sofrimento pelo qual
passamos é extremo. Em todas
as estradas há buracos, e isso dificulta o nosso desempenho, porque não conseguimos atingir o
rendimento desejado.
As taxas e impostos elevados
que pagamos deviam servir para
manter as estradas em bom estado, mas temos visto o contrário.
Parece que o objectivo dos nossos
dirigentes é tirar-nos o pouco que
ganhamos, sem, no mínimo, se
importarem com o melhoramento das vias. Eles devem ser sérios
e fazerem manutenções que favoreçam a todos.

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250
palavras e podem ser enviados para os seguin-

E a saga das entrevistas
continua nos “chapas”
O custo de vida já anda complicado para
o pobre do trabalhador e a cada dia que
passa é difícil fechar a conta.
O cidadão deve desdobrar-se em mil
para conseguir sobreviver por 30 dias e,
mesmo assim, tem de enfrentar os “temíveis” cobradores.
Não digo que eles devem ser simpáticos
ou algo assim, mas nos devem o mínimo
de respeito, até olhando pelo lado semelhante como seres humanos que somos,
mas o que vivemos no nosso dia-a-dia é
triste.
Somos obrigados a madrugar para poder chegar aos nossos locais de trabalho
a tempo e hora, mas antes disso devemos
pagar pequenas fortunas para fazer ligações ou apanhar aqueles carros de particulares que costumam carregar algumas
pessoas nas paragens.
Caso contrário, se o incauto cidadão não
tem dinheiro para fazer as ligações vai ser

RESOLVA-SE
PROBLEMA DAS COVAS

tes endereços: Rua Joe Slovo, 55, Caixa Postal
327, cidade de Maputo ou redaccao.domingo@
snoticias.co.mz

Será que vale a pena
fazer tudo por dinheiro?
Esta semana veio à tona os
bastidores de muitas viagens
que os nossos “influencers” ou
simplesmente influenciadores
fazem para cidades como Dubai
e companhia. Geralmente, são
viagens regadas de luxos excessivos, daqueles inexplicáveis.
A verdade é que para uma
pessoa comum, que não seja filho de pais milionários, é difícil
atingir estabilidade financeira
que nos permita viajar e viver em
hotéis de luxo como tem acontecido com os nossos famosos.
É complicado explicar como alguém pode entrar num hotel de
luxo e gastar 100 mil meticais
numa sentada, quando pessoas
comuns trabalham meses para
conseguir juntar esse valor para
coisas mais sérias como adquirir
uma viatura e outros bens.
Ora, é justamente disso que
vim falar aqui. Afinal, aquelas
viagens regadas de champanhes,
bolsas e roupas de grife são patrocinadas por velhos ricos, no
caso concreto, dos Emirados
Árabes Unidos que estão ente-

diados com a sua vida e estão
dispostos a bancar meninas para
satisfazer os seus desejos sexuais
mais sórdidos.
Elas são submetidas a situações vergonhosas para qualquer
ser humano e depois recebem
valores que chegam a 40 mil dólares e quanto mais aguentam
mais acumulam, mas quando
voltam dessas viagens são aquelas que exibem últimos celulares
e só passam refeições em locais
de luxo.
São meninas de vários países
africanos que aceitam passar por
isso. E é bom recordar que há alguns anos, saiam meninas daqui
de Moçambique para se prostituir em Angola e depois voltavam postavam fotos nas redes
sociais e outras coisas mais.
A coisa toda é triste porque
elas se submetem a isso, apenas
para viver de aparências e exibir-se nas redes sociais. Será que
vale a pena passar por tudo isto
por causa de dinheiro?
Marilda Monteiro
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Trago conteúdos
de intervenção social
MUTHIYANA
DE FIBRA

Nome: Eugénia Langa
Naturalidade: Maputo
Residência: Matola
Ocupação: actriz
Conquistas: fez o ensino primário em Maputo, na Escola Primária da Liberdade, e o Secundário nas escolas da Matola e da Machava.
É humorista desde a adolescência, uma actividade que faz com paixão. A “muthiyana” de
fibra desta edição do domingo conta que, por
ter nascido numa família com poucos recursos financeiros, viu-se obrigada a fazer algo
para ajudar nas despesas de casa. “Depois das
aulas, ia apanhar lenha para assar amendoim
e vendia-o no mercado. Fazia também boli-

RECEITA

nhos para vender na escola”, diz.
“Passado algum tempo”, explica
a humorista, “comecei a vender
roupa nas províncias e fora do país
(Zimbabwe)”. Aos 21 anos entrou
no mundo do teatro, por intermédio de alguém que ficou impressionado com a sua “ousadia e coragem
de unir os professores e directores
para cantarem no dia do professor”. Com o passar do tempo, foi
ganhando amor pelo teatro, mas
as circunstâncias da vida fizeram
com que parasse de actuar. “Com
o casamento, vi necessidade de fazer algo que me ajudasse financeiramente, pois o teatro não me era
favorável”.
Entretanto, volvidos 10 anos,
voltou a actuar, porém sozinha.
Com o confinamento devido à
eclosão da covid-19 no país e no
mundo, explorou as plataformas
digitais, publicando vídeos educativos sobre o dia-a-dia da sociedade moçambicana. Assim, “consigo
entreter muita gente com vídeos
que publico nas redes sociais. Sou
conhecida como ‘mãe das verduras’. Uso mais o facebook, por ser
fácil de aceder a ele. Não ganho
nada. Mas, ainda assim, vou avante com o meu humor porque é algo
que faço por amor e, assim, consigo
consciencializar as pessoas sobre os
valores morais”.
Sonho: “Gostava de ter apoio
do Ministério da Cultura, de forma
a ganhar mais visibilidade no meu
trabalho. Quero ser reconhecida
a nível nacional e internacional,
pois, além de entreter as pessoas,
trago conteúdos de intervenção
social”.
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Benefícios
do chá de açafrão
O açafrão-da-terra é uma raiz muito popular pelas suas propriedades medicinais,
além de ser comumente utilizado também
como tempero. Possui uma substância chamada curcumina, que é importantíssima
para a prevenção de várias doenças crónicas
e degenerativas, como o cancro do intestino.
Ela também tem uma acção antioxidante,
inactiva radicais livres e traz um processo de
modulação da inflamação.
Ingredientes do chá
– 2 colheres de chá de raiz de cúrcuma
(açafrão-da-terra)
– 1 colher de sopa de chá verde torrado
– 1 colher de chá de semente de aroeira

(pimenta rosa)
– 500 ml de água
– 1 colher de chá de cúrcuma em pó para
cada xícara (opcional).
Modo de preparar
Faça uma mistura com a raiz de cúrcuma,
o chá verde e a pimenta rosa. Coloque essa
mistura em infusão na água por dez minutos. Se preferir, na xícara, adicione mais uma
colher de chá de cúrcuma em pó, misture e
beba. Pessoas sensíveis à cafeína devem ter
cautela.

Fonte: ge.globo.com/eu-atleta/nutricao/
noticia/cha-de-acafrao

Frango
ensopado com
mandioquinha
INGREDIENTES
– 1 frango cortado em pedaços
– Sal e pimenta a gosto
– 1/2 xícara (chá) de vinho
branco
– 3 colheres (sopa) de azeite
– 1 cebola cortada em cubos
– 2 dentes de alho picados
– 2 tomates sem pele e semen-

tes cortados em cubos
– 500 gr de mandioquinha cortada em pedaços
– 2 xícaras (chá) de caldo de
legumes
– 1 garrafa de leite de coco
– Coentro a gosto

MODO DE PREPARAR
Tempere o frango com sal, pimenta e vinho. Tape e leve à geleira/frigorífico por 30 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola e
o alho. Junte o frango com o tempero e frite até dourar. Coloque o tomate,
a mandioquinha e o caldo de legumes. Cozinhe até o frango e a mandioquinha ficarem macios. Junte o leite de coco e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e salpique o coentro. Sirva em seguida com arroz.

Fonte: petitchef
www.jornaldomingo.co.mz
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CINEMA

Curiosidades sobre o
primeiro Homem Aranha
Nos 20 anos do lançamento do
clássico dos filmes de super-heróis, Homem-Aranha (2002), trazemos algumas curiosidades sobre o
longa que provavelmente não sabia.
Confira!

personagens da DC, já que a icónica
sequência em que Peter está tentando lançar suas teias e grita: “Para o
alto e avante!” e “Shazam!”, frases
do Superman e do Shazam, foram
improvisos do próprio Maguire. Sam
Raimi achou divertido e decidiu
mantê-las no filme.

DAVID FINCHER

Antes de Sam Raimi, a Sony ofereceu o projecto Homem-Aranha para David Fincher. O director
queria adaptar a história “A Noite
em que Gwen Stacy Morreu” e contaria a história de origem do herói
nos créditos iniciais. Fincher acabou
não fazendo o filme, que parou nas
mãos de Sam Raimi, famoso por seus
filmes de terror e sua coleçcão com
mais de 25 mil histórias em quadrinhos.
PIONEIRO

O icónico logotipo da Marvel que
se formava por meio de um monte
de páginas de histórias em quadrinhos fez sua estreia nos cinemas
em Homem-Aranha.
DOUTOR OCTOPUS

A primeira versão do roteiro trazia o Doutor Octopus como um vilão secundário. Porém, a produção
decidiu guardá-lo para a sequência,
investindo mais na relação entre pai
e filho do Duende Verde, o que, se-

POLÉMICA

gundo Sam Raimi, daria maior profundidade ao filme.
DUENDE VERDE

Como de costume, Willem Dafoe se entregou de corpo e alma ao
papel do Duende Verde. Tanto que
ele mesmo realizou cerca de 90% de
suas cenas, abrindo mão de dublês
em praticamente todas as cenas de
acção do longa. Inclusive, o traje do
Duende seria uma armadura mais
robusta, mas a pedido de Dafoe, que

1
06:00
Hino Nacional
06:05
Telenovela: “Se Nos Deixarem”
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Bruxa”
Episódios 11 e 12
07:00
Bom Dia Moçambique Directo
09:00
TV Surdo		
09:30
Debate de Palmo e Meio
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Bruxa”
Gravado
10:00
Desenhos Animados: CHAVES
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Bruxa”
Episódios 74
10:30
Mitos e Tabus: António Sambo
Repetição
11:30
Antena do Soldado 		
12:00
Análise Global Directo
13:00
Jornal da Tarde Directo
14:00
Canal Zero		 
14:30
Moçambique Digital
15:00
Filme: Homenagem a
Hortêncio Langa	 	 
16:15
Passadeira Vermelha	 	
16:30
Baía do Indico	 	
Programa 01
17:00
Convívio ao Domingo	 	
Directo
Inspirações	 Programa 01
18:30
19:30
Domingo Familiar		
Programa 01
20:00
Telejornal Directo
21:30
Grande Entrevista: Albachir
Macassar/Director Nacional de Assuntos
Religiosos Gravado
22:30
“Yola Semedo” em Concerto
00:30
Convívio ao Domingo		
Repetição
Domingo Familiar		
02:00
Repetição
02:30
Agora Nós: Namoro a Distância
03:30
Canal Zero Repetição
04:00
Antena do Soldado 		
Repetição
O Mágico Repetição
04:30
04:45
Análise Global Repetição
05:40	 Hino Nacional
05:45	 Ginástica: Txuna a Saúde Com
Edumundo Ribeiro- “ABS”
06:00	 Bom Dia Moçambique	 	
Directo
05:00
3600 Segundos Repetição
06:00
Hino Nacional		

www.jornaldomingo.co.mz

RM 92.3MHz
01:00- MADRUGADA INTERACTIVA/EMISSORES PROVINCIAIS
04:57- HINO NACIONAL
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JUNTOS AO DOMINGO
08:00-TU AÍ, TU AQUI
09:15-DESPORTO/CULTURA
SAÚDE

E

11:10- TUDO VAI FICAR BEM
12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- ESTA SEMANA ACONTECEU
14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
15:00- DOMINGO DESPORTIVO
18:10- LETRAS E SONS
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO
22:00- IZI JAZZ
NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11,
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
.../anm

fazia suas próprias cenas, a roupa
acabou sendo mais coladinha. No
entanto, isso não fazia da armadura mais fácil de vestir. Dafoe levava
aproximadamente uma hora para
vesti-la.
DCZETE

Antes de viver Peter Parker, o
actor Tobey Maguire nunca havia
lido uma história em quadrinhos
sequer do Homem-Aranha. No entanto, ele era familiarizado com os

Uma das decisões mais polémicas de Sam Raimi foi tirar os lançadores de teia e colocar o Peter com
a teia orgânica. A ideia surgiu de
um projecto abandonado de filme
do Homem-Aranha do James Cameron. Depois de um tempo, Raimi
respondeu aos fãs que a escolha foi
feita para passar mais credibilidade
ao filme, já que os lançadores de teia
seriam uma tecnologia muito avançada para um estudante, que claramente precisava de dinheiro.
RIVAL

Quando J.J. Jameson decide comprar fotos do Homem-Aranha para
o Clarim Diário, é dito que “O Eddie
está tentando conseguir uma foto
dele há semanas”. Essa frase era
uma referência a Eddie Brock (Topher Grace), que viria a aparecer
em Homem-Aranha 3 de 2007.
Inimigos fora da tela

Assim como seus personagens, Tobey Maguire e James Franco começaram amigos, mas se desentenderam e brigaram feio por
conta de… Kirsten Dunst. Pois é, Tobey e Kirsten começaram a namorar
secretamente durante as filmagens.
Franco não sabia e falou com o colega que tinha uma queda por ela.
Para piorar, James ainda fazia brincadeiras dizendo que o Tobey fazia
“carinha de sapo”, o que deu uma
treta enorme entre os dois. Porém,
segundo o próprio James Franco,
eles se resolveram antes do segundo
filme.
ARRAIA

Na clássica sequência em que
Peter está desenhando seu possível
uniforme, um dos desenhos é do
super-herói Arraia. O famoso traje
preto dos anos 80 também aparece,
mas em vez de ser preto e branco, ele
pinta a roupa de preto e vermelho.
Só no PlayStation
Por fim, a fonte do logotipo de
“Homem-Aranha” serviu como
inspiração para a fonte do logotipo
do saudoso console de videogame PlayStation 3. Como ambos são
propriedade da Sony, não deu nenhum problema jurídico. Cinepop

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
Nesta semana, você buscará harmonizar o
relacionamento e se sentirá mais confortável emocionalmente na presença de quem
ama. Se não estiver em um relacionamento,
será um momento mais propício para se envolver com alguém.
TOURO
Suas emoções estarão mais instáveis nestes
dias. É provável que isso seja desencadeado
por situações ligadas à sua vida afectiva, já
que você está passando por um período de
encerramento nesta área.
GÉMEOS
Será necessário ter cautela em suas ações
nestes dias, pois poderá agir por impulso.
Questões inconscientes ou influência de
energias externas desequilibradas podem
motivar essas reações. Isso poderá prejudicar a sua vida profissional.
CÂNCER
Você se envolverá mais com seus familiares e com o ambiente do seu lar. Sentirá a
necessidade de ter seus entes queridos por
perto, pois eles te trarão conforto emocional.
LEÃO
Nesta semana, você investirá mais no auto-conhecimento. Confiará em seu potencial
e na possibilidade de se tornar alguém melhor. É um bom momento para escolher um
caminho espiritual.
VIRGEM
A semana será fértil para suas economias.
É um bom momento para investir em seus
talentos e para colher os frutos de seus investimentos. Você buscará mais conforto e
isso será uma motivação para produzir mais

e melhor.
LIBRA
Você irá se dedicar a harmonizar as relações,
porém, haverá mais instabilidade emocional e busca por cuidar de si. Tudo isso poderá te causar certo desequilíbrio.
ESCORPIÃO
Nesta semana, você sentirá maior necessidade de se isolar e se conectar com o seu
interior. Estará mais sensível, por isso, vai
querer ficar distante do barulho e das energias externas. É um período para acolher as
sensações que surgirem.
SAGITÁRIO
Nestes dias, você se envolverá com os seus
grupos de amigos, de trabalho ou de projetos.
CAPRICÓRNIO
Nesta semana, você se envolverá mais com
sua vida profissional. Investirá em habilidades que irão te ajudar no futuro. Será um
bom momento para se conectar com seus
superiores ou com pessoas que você admira.
AQUÁRIO
Nesta semana, você vai querer viajar, conhecer lugares e pessoas. Poderá encontrar
pessoas de lugares distantes com as quais se
sentirá confortável. Todos os tipos de estudos serão favorecidos, sejam eles filosóficos,
académico ou espirituais.
PEIXES
Você passará por um período favorável em
sua vida financeira. Terá maior possibilidade de ganhos e de boas parcerias. Porém,
será muito importante avaliar a motivação
em suas acções para não fazer investimentos enganosos e que podem gerar prejuízos
no futuro.

CORPO DE
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro: 82 198
Geral: 21322222
21322334

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM:
21620448
Serviço Geral: 21620457
Hospital Militar: 21616825/8
José Macamo: 21600044
Idem: 21600045
Geral de Mavalane: 21675167

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral: 21629554

POLÍCIA
POLÍCIA: 199
Corpo da Polícia
Maputo: 21622001
21625031
    21327206
SOCORROS: 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24
de Julho, n.º 2999
Museu da História Natural –
Travessa do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda –
Rua Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte –
Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

njingiritane

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
Suplemento
8 de Maio de 2022

Infantil

23

www.jornaldomingo.co.mz

njingiritane

Para
Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0
Suplemento

24

Infantil

www.jornaldomingo.co.mz

8 de Maio de 2022

Para Jornais Acesse: https://t.me/+zc21QdSjtsRmNmE0

Nacional

8 de Maio de 2022

25

GESTÃO FLORESTAL

Quadro legal é instável e disperso
– Renato Timane, membro da Comissão da Revisão de Lei de Florestas
d

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

O

Ministério da Terra e Ambiente
(MTA), através da
Direcção Nacional de Florestas
(DINAF), está a levar a cabo
a auscultação pública do Anteprojecto da Lei de Florestas
que tem por objectivo adequar a legislação presentemente em vigor ao novo contexto social, económico e até
político que o país e o mundo
vivem. A Comissão da Revisão da Lei de Florestas entende que o anteprojecto agora
em discussão resulta de um
levantamento feito por especialistas do sector sobre os
pontos fortes e fracos no qual
se constatou que, na sua generalidade e especificidade, a
política, a lei e o regulamento
florestal em vigor estão desactualizados.
A política florestal, por
exemplo, foi aprovada em
1998 e considera-se que em
muitos aspectos já precisa de
retoques porque nos últimos
tempos emergiram novos temas de discussão relacionados com as mudanças climáticas, negócio de sequestro de
carbono, serviços ambientais,
entre outros. A nossa Reportagem ouviu um dos membros daquela comissão, Renato Timane, o qual recorda
que depois da aprovação da
política, em 1998, e da Lei de
Florestas e Fauna Bravia, em
1999, foi aprovado o Regulamento em 2002, e vários diplomas e instrumentos avulsos que não facilitavam a sua
interpretação e utilização.
Por causa disso, foi iniciado um processo de revisão da política do sector por
ser nela onde estão vertidos
importantes instrumentos
de estratégia e as principais
indicações do que se pretende fazer no sector florestal ao

Remane Timane

longo das próximas décadas.
“A aprovação da política é
que ditou a elaboração do anteprojecto da lei”, diz.
A ideia central dos proponentes da revisão da legislação florestal é evitar ao máximo o presente cenário em que
há uma proliferação de programas, planos-directores,
estratégias, diplomas, entre
outros, reunindo-os numa
única visão e documento.
“Tínhamos um quadro legal
instável e diverso”, afirma.
Em termos concretos, o
que o Governo pretende é

da cobrança de taxas de reflorestamento, estimadas em 15
por cento, e a DINAF também
cobra 20 por cento da taxa de
licenciamento dos operadores florestais para conceder
às comunidades. Também
são cobrados 40 por cento de
taxas de exportação e valores
para o reforço institucional,
fiscalização, queimadas e
muitos outros fundos que não
são encaminhados aos respectivos destinos. “Por isso é
que se sugere a constituição
de um fundo que deverá estar dedicado a acções dentro

modo a que tenham uma série
de documentos e conta bancária que, na realidade, não é
fácil conseguir.
“Por causa disso, esse dinheiro fica nas contas da entidade que faz o licenciamento
e acaba tendo outros destinos
e não se resolve o problema
das comunidades que residem nas áreas onde ocorre a
exploração”, observa.
Para além de verificar a
questão dos 20 por cento, a
comissão de revisão da Lei de
Florestas sugere que se oriente a utilização desta percenta-

de pujança na defesa dos seus
próprios interesses. “Parece
dividido, mais virado para o
lucro fácil e muito preocupado em tirar vantagens imediatas”. Ainda sobre o sector
empresarial, Timane diz que
a actual lei não permite que se
tenha uma previsibilidade da
actuação dos operadores florestais a médio e longo prazos
porque nunca se sabe se terão
licença para operar no ano seguinte ou não.
No caso do sector público,
a equipa que analisou o quadro
legal vigente constatou que
persistem vários aspectos que
devem ser revistos, como por
exemplo a incerteza na distribuição de tarefas entre as instituições do Estado, pois com
a descentralização não se tem
a certeza de quem deve fazer
o licenciamento dos operadores, onde, quando e como.
Em relação à participação da
sociedade civil, a comissão
entende que a revisão da Lei
de Florestas vai permitir que
mais organizações tenham
representação no sector florestal e desenvolvam acções
de restauração, controlo de
queimadas, entre outros.

INSTITUTO
DE FLORESTAS

resolver alguns aspectos relacionados com o retorno do
investimento feito no sector
florestal que produz muita
receita resultante da cobrança
de taxas de exploração e tem
receitas consignadas que não
se traduzem em acções concretas nesta área económica
específica.

TAXAS SEM
EFEITO NAS
COMUNIDADES

A título de exemplo, Renato Timane aponta que
existem receitas resultantes

do sector”. No que tange aos
20 por cento para as comunidades, o nosso interlocutor
afirma que o problema reside
na devolução destes valores
aos beneficiários porque o
procedimento de canalização
não é claro.
Segundo a lei actualmente em vigor, para acederem
àquele dinheiro, as comunidades devem se organizar de

gem para fins de conservação,
fiscalização e restauro florestal, o que implicará a realização de capacitações para que
as comunidades tenham melhor poder de decisão.
No que tange ao sector
privado, a comissão entende
que há muitos aspectos a melhorar porque se observa uma
certa instabilidade em termos
de quadro institucional e falta

Para além de um fundo de
florestas, o Anteprojecto da
Lei de Florestas que está a ser
discutido prevê a criação de
um Instituto Nacional de Florestas pelo que a nossa Reportagem procurou uma explicação lógica para essa pretensão
ao que nos foi revelado que a
mesma tem em vista estabilizar o sector e torná-lo forte.
“Temos um quadro institucional muito frágil que até
se torna instável. Antes tínhamos uma direcção nacional

que tinha competência para
gerir a floresta, fauna bravia e
todo o património afim. Hoje
tudo isso está desmembrado e ainda reinam incertezas
porque não sabemos se iremos
continuar assim e por quanto
tempo”, explica Renato Timane. Referiu que a fragilidade institucional faz com que
a cada cinco anos ocorra um
processo de reestruturação do
qual quase sempre resulta uma
indefinição de competências
para a gestão dos recursos.
“Enquanto isso, os operadores
furtivos vão se aproveitando e
quando for tomada uma decisão já não haverá recurso porque estamos constantemente
a fazer reformas”. Assoma
que a criação de um instituto
florestal visa evitar interferências, criar capacidade e
conferir credibilidade às suas
actuações para que, independentemente das mudanças
políticas ou de governação, o
sector mantenha-se livre de
interferências e estável. Em
relação à componente de conservação, a Comissão de Revisão da lei de Florestas aponta
que a mesma está melhor explanada na Lei de Conservação
da Diversidade Biológica que
foi recentemente aprovada e
que aborda todos os aspectos
relacionados com a diversidade biológica e não só de áreas
de conservação.
Sublinhou que, por causa
disso, não se mostra necessário
repetir estes aspectos. “Apenas remetemos a essa lei específica que é válida. Todavia, no
anteprojecto em discussão há
uma breve alusão às reservas
florestais que parecem estar
numa situação de total abandono, pelo que remetemos o
assunto à Lei de Conservação
da Diversidade Biológica”.

Fiscalização: elo fraco
Uma das maiores preocupações da Comissão da Revisão da
Lei de Florestas está relacionada com a existência de demasiados
intervenientes na fiscalização florestal que acaba criando oportunismo, corrupção e indefinição no transporte dos produtos
para a indústria e para o mercado.
“O que propusemos é uma intervenção mínima na fiscalização para evitar que um camião que saia da Zambézia tenha 50
postos de fiscalização até chegar a Maputo, cada um a verificar
os documentos e a fiscalizar o que já se sabe que foi fiscalizado
por outros colegas”, disse.
Para eliminar esta situação, o Ministério da Terra e Ambiente introduziu um sistema de controlo e rastreio dos produtos
florestais em trânsito denominado Sistema de Informação Florestal (SIF) que permite que se verifiquem as guias de trânsito
a partir de qualquer ponto do país desde que se tenha acesso à
internet. Renato Timane afirma que é importante salvaguardar a
comunicabilidade entre as instituições que lidam com a emissão
de licenças, taxas, guias e autorizações de exportação para que
não haja margem de dúvidas, suspeições e especulações. Um

dos temas que tem merecido intenso debate nas auscultações
públicas até aqui realizadas é a proposta de criminalização da
tentativa de exportação de madeira proibida por lei e a exploração sem licença. Há muitas vozes do sector privado que se
levantam contra, mas os membros da comissão afirmam que
“não se devem preocupar com as penas porque estas estão reservadas a quem prevarica”. Sobre a exportação de madeira em
toro a proposta de lei apenas diz que só se pode exportar madeira
processada e remete tudo o resto para regulamento que deverá
definir que tipo de processamento deve ser feito de forma mais
detalhada. No que se refere às concessões florestais há várias
propostas de abordagem. “Queremos mudar o cenário porque
as áreas florestais são do domínio público e devem ser atribuídas
por concurso público. As comunidades podem criar capacidade
para a gestão e estabelecer parcerias para concorrer nestes cenários”, aponta. Os contratos de concessão deverão ter a validade
de 50 anos renováveis, o operador deverá gerir a área com base
num plano de maneio que oferecerá informações técnicas sobre
o ciclo de corte.
www.jornaldomingo.co.mz
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EDILSON TOMÁS – FOTÓGRAFO E EMPREENDEDOR

Fotografia é falar
sem dizer única palavra
d

FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

V

inte e dois de Março é Dia Mundial da
Água. No presente
ano, foi lançado um
concurso de fotografia designado “World Water
Day”. O jovem Edilson Tomás,
fotógrafo moçambicano, submeteu as suas fotografias ao
evento. O júri apreciou-as e,
rendido à qualidade das mesmas, decidiu conceder uma
menção honrosa ao jovem
nascido a 19 de Abril de 1994.
Edilson Tomás foi considerado
o melhor de África no concurso internacional que contou
com mais de 1000 participantes de cinco continentes.
Destacou-se com a fotografia
intitulada “Babysitter” (babá).
Este homem das artes frequenta o 4.º ano de Engenharia Civil e é empreendedor na
área da indústria hoteleira e
agricultura. Mas a sua paixão
é a fotografia que considera ser
uma arte.
“Entrei no mundo das artes
em 2011. A minha maior motivação são os meus pais. O meu
pai foi professor de fotografia
e a minha mãe artista plástica
e pasteleira. Mas também fui
abençoado por ter uma família
de criativos, onde tenho como
inspiração a minha tia Chica
Sales”.
Mas fazer arte, assim como
fotografia em Moçambique
não é fácil, afirma Edilson: “A
indústria criativa em Moçambique ainda é fraca, mas com
elevados índices de crescimento. Temos poucas galerias,
poucos museus, entre outros
factores que influenciam negativamente no crescimento
dos artistas, acabando alguns
por refugiar-se em outros países como por exemplo a vizinha África do Sul”.
Questionado sobre a carga
temática das suas fotografias,
Edilson responde: “Nas minhas obras tento criar o senso
de empatia nas pessoas que
apreciam o meu trabalho. Faço
com que a outra pessoa se sinta
no lugar de quem está ilustrada
na fotografia”.
A sua primeira exposição
fotográfica foi em 2015. “Tive
a oportunidade de expor pela
primeira vez em 2015, na Bienal da TDM no Museu Nacional
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de Artes. Infelizmente, ainda
não fiz a minha exposição individual, mas já existe uma luz
para que isso aconteça. Já tive a
oportunidade de participar em
outras exposições colectivas
em Moçambique e em Cabo
Verde”.
Como fotógrafo, Edilson
abraça causas e uma delas tem
a ver com as mudanças climáticas. “É desta forma que entro
no concurso de Fotografia do
Dia Mundial da Água com a
intenção de mostrar ao mundo
o mal que tem causado a todos
nós. Submeti uma fotografia
que fiz em Cheringoma, província de Sofala, quando estava
de férias”, lembra.
Para os pais de Edilson,
seus inspiradores, a presença
no concurso e a atribuição da
menção honrosa representam
orgulho para a família e Moçambique. “Os meus pais sentiram-se muito orgulhosos,
pois tornei-me número um
do mundo. Como fotógrafo,
já consegui alguns feitos. Em
2017, fui terceiro classificado
num concurso da ONU sobre
mulher, sob o tema ‘Empoderamento Económico das
Mulheres’; em 2016 tive uma
menção honrosa num concurso da Minerva com o tema
‘Mulheres Invisíveis’; em
2015, fui considerado como
o autor de uma das melhores
fotografias da exposição bienal organizada pela empresa
TDM”.
A sua fotografia foi em 2018
seleccionada para participar
no concurso residência artística “Catchupa Factory”, em
Mindelo, Cabo Verde. Ficou
em terceiro lugar na oitava
edição do concurso de fotografia “Vida Selvagem” da ANAC.
Foi nomeado para o Prémio
MOZAL Artes&Cultura 2019,
e finalista no concurso sobre
o Dia Mundial da Água, edição
de 2021.
Para além de registar os
momentos, Edilson tem na
fotografia o lugar para expressar os seus sentimentos. “A fotografia para mim é uma forma
de falar sem dizer nenhuma
palavra. Como se diz na gíria popular uma imagem vale
mais do que mil palavras. Entretanto, é preciso promover a
fotografia. Falta união entre os
fotógrafos moçambicanos. No
meu ponto de vista o mundo

artístico funciona em comunidades, e esta mostra-se fraca no
país. Em 2012 foi criado o ponto
de encontro de fotógrafos em que
o objectivo era partilhar fotografias entre colegas, ter encontros
mensais para conversar e trocar
experiências. Mas, infelizmente, o
projecto foi fracassando e hoje em
dia quase que não acontece nada”,
sublinha.
Edilson Tomás considera que se
pode viver de fotografia, torná-la
uma actividade rentável. Mas não
é o seu caso, pois quando não está
a fotografar preenche os seus tempos livres na restauração.

“Estou envolvido na gestão do
Restaurante Meet and Meat, mas
também aproveito para namorar,
passar bons momentos com amigos e familiares. Gosto de ler, dependendo do conteúdo. Os livros
que ando a ler são ‘Brand sense’;
‘Tipping point’; ‘Arte da guerra’; ‘Lei da atração’; ‘O poder’;
‘Como é que aquele idiota é Rico
e eu não?’; ‘Management bible’;
‘Mestres da fotografia’; ‘Os filhos
da lua’, entre outros”. No cinema aprecia “‘Sal e grafia’; ‘Vik
Muniz’; ‘Founder’; ‘The count of
monte cristo: All street’”.
Gosta de cozinhar e sente-se

abençoado. “Sinto-me abençoado, pois também tenho como dom
a cozinha. O melhor prato que
faço são as costeletas de novilho
no fogo de chão. Para comer, não
dispenso um bom ‘mutlhutlhu’
(petisco) de cabeça de vaca”.
Edilson vê o seu país com uma
belíssima história e riquezas em
diversas áreas como turismo, agricultura e recursos naturais. “O
meu destino preferido são as grutas de Khozue, localizadas no distrito de Cheringoma, na província de Sofala. Mas também tenho
como preferência o Lago Niassa e
a Ilha de Moçambique”.
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Paulina Chiziane
colocada no seu pedestal
d

FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

“N

ão tenho palavras.
Costumo falar sem
parar, mas hoje não
tenho palavras perante este reconhecimento que vem de todos os
cantos. Muito obrigada”, assim
se pronunciou a escritora moçambicana Paulina Chiziane em
cerimónia de homenagem realizada na última quinta-feira no
Centro de Conferências da Moçambique Telecom, SA (Tmcel).
Organizada pela Tmcel, a
homenagem consistiu em um
vasto e rico programa que começou com a visita da exposição de obras dos alunos da Escola de Artes Visuais.
Na ocasião, foram projectadas mensagens de individualidades, amigos, familiares
e fãs provenientes de vários
quadrantes do mundo. A actriz
Lucrécia Paco, sempre igual a
si, leu por várias vezes os textos de Paulina Chiziane, com
destaque para trechos das obras
“Niketche” e “Balada de Amor
ao Vento”.
Grupos musicais cantaram
para Paulina, que, sentada no

sofá branco com decotes de
ouro, era a rainha da noite.
Mingas, Grande Homem, Yuri
da Cunha, entre outros, emprestaram as suas vozes e talento dizendo “bayete” pelos
escritos de Paulina Chiziane.
O presidente do Conselho de
Administração da Tmcel, Mohamed Rafique, disse: “A nossa
presença tem como propósito
homenagear a escritora Paulina
Chiziane, mãe das artes e letras
em Moçambique, escritora reconhecida além-fronteiras pelo
trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da literatura,
tendo, por isso, sido distinguida
com o Prémio Camões, em Outubro de 2021, acto que a tornou
a primeira mulher africana a
conquistar esta distinção”.
Rafique acrescentou que
honra à Tmcel associar-se a esta
figura de grande dimensão que
relata momentos e factos que
permitem uma melhor compreensão da nossa história.
A Tmcel entregou à homenageada um diploma de honra
em reconhecimento dos seus
feitos. Procedeu igualmente à
entrega à Escola Primária A Luta
Continua de algumas obras da
escritora para apetrechar a bi-

pos de crise em que a sua obra foi
rejeitada em alguns lugares, mas
que a Tmcel a recebeu e ajudou
na edição. “Hoje, aos 66 anos de
idade, estou a receber o carinho
de todos vocês, crianças e adultos, por um trabalho que comecei a fazer quando era pequena,
com cerca de 10 anos de idade.
Obrigado pelo carinho. A Tmcel
é uma empresa que sempre me
apoiou. Sou parceira da Tmcel
desde os primeiros trabalhos”,
apontou.
Nascida em 1955, em Manjacaze, província de Gaza, Paulina
Chiziane foi a primeira mulher a
publicar um romance em Moçambique, em 1990, intitulado
“Balada de Amor ao Vento”.
Escreveu, ainda, “Ventos do
Apocalipse”, “O Alegre Canto
da Perdiz”, “As Andorinhas”,
“Na Mão de Deus”, “Por Quem
Vibram os Tambores do Além”,
“Ngoma Yethu: O Curandeiro e
o Novo Testamento”, “O Canto
dos Escravos” e “Niketche”.
Em 2022, lançou com Dionísio Bahule o livro “A Voz do
Cárcere”, um relato dos reclusos.
blioteca.
Parceira da empresa há longa
data, Paulina recordou os tem-
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MINERAÇÃO DE PEQUENA ESCALA

Dinheiro não é
declarado às autoridades
Negócio rende 60 milhões de dólares por ano no país

O

negócio de ouro
gera contrapartidas
substanciais
aos
operadores
que
trabalham
na mineração artesanal e
de pequena escala no país,
contudo pouco dinheiro é
canalizado aos cofres do Estado.
Obede Matine, inspector
geral da Inspecção Geral de
Recursos Minerais e Energia (IGREME), disse que este
tipo de mineração movimenta cerca de 60 milhões
de dólares norte-americanos por ano no país.
Dados obtidos junto da
IGREME indicam que o circuito de comercialização de
ouro tem envolvido estrangeiros, provenientes, sobretudo, do Zimbabwe e Malawi, que, ao conseguirem
quantidades significativas
do minério, regressam aos
seus países sem declararem
qualquer contrapartida na
origem.
Um dos problemas que
inquieta as autoridades é o
facto de inúmeros mineiros
não venderem ouro apenas
aos detentores de licença
de comercialização, o que
constitui perigo, pois o minério pode cair nas malhas
do contrabando e tráfico de
produtos minerais.
www.jornaldomingo.co.mz

DOIS MILHÕES
DE DÓLARES

Mineiros artesanais de
ouro de Nhamize foram escolhidos para beneficiar de
um projecto-piloto de apoio
às cooperativas, financiado
pelo Banco Mundial, na ordem de dois milhões de dólares.
Este programa consiste
na oferta de equipamento

necessário às actividades e
transferência de conhecimento sobre boas práticas.
O mesmo vai auxiliar,
também, uma cooperativa
de pedras preciosas da Zambézia, e outra de materiais
de construção em Inhambane. Refira-se que já esteve em Nhamize o consórcio
formado por duas empresas,
nomeadamente Levin Sourses e Alliance for Responsible

Mining (ARM), incumbidas
de alistar os equipamentos
necessários, bem como proceder à avaliação específica
de organização e do que pode
ser feito para implementar as
boas práticas no âmbito do
projecto.
Grande parte dos mineiros
artesanais de ouro em Nhamize, no posto administrativo de Cavulatchie, no distrito
de Cahora Bassa, na provín-

cia de Tete, tem minas com
profundidades de 50 metros,
violando o regulamento da
lei de minas que coloca 20
metros como limite.
Para além de ser violação
da lei, o facto coloca a vida
dos próprios mineiros artesanais em risco, uma vez
que o alcance daquele tipo de
profundidade requer recurso
a outro tipo de tecnologia,
para prevenir desabamentos.

IGREME investe
na sensibilização
O inspector geral da IGREME, Obete Matine, assegurou que o
órgão que dirige vai continuar a alertar os mineiros artesanais e
de pequena escala sobre os riscos a que estão expostos.
Matine falava após uma actividade inspectiva às minas de ouro
de Nhamize, em Cahora Bassa, e Cakolole, em Moatize, onde, em
diálogo com os mineiros artesanais, deixou recomendações.
A título de exemplo, em Nhamize, orientou aos mineiros para
colocarem patamares de madeira na mina para que sempre que
a pessoa subir possa repousar em algum sítio, para além de utilizarem tubos para facilitar a comunicação entre a pessoa que está
dentro da mina e a que está na superfície.
“Teremos, em Maio, uma mesa-redonda sobre acidentes na
mineração artesanal, especialmente a subterrânea, que vai ser
útil para encontrar melhores medidas para termos uma exploração segura dos nossos recursos. E vamos passar mais vezes pelas
minas para partilhar conhecimento e sensibilizar o patronato”,
acrescentou
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Junta militar do Mali não
se deixa intimidar pela França

O

Mali e a França estão
oficialmente de relações militares cortadas desde a semana
passada! Com as relações entre a antiga potência
colonial e a antiga colónia a
deteriorarem-se, os franceses
puxaram tanto a corda, com
ultimatos e acções unilaterais,
que esta acabou por rebentar. O governo militar do Mali
“rasgou” os acordos que autorizavam as tropas francesas a
operarem no seu território na
perseguição de grupos que têm
aterrorizado a região do Sahel.
A França tinha até conseguido arrastar os seus aliados da
União Europeia, como é o caso
da Alemanha, a comandarem
a “vontade” maliana. No entanto, pela decisão da semana
passada, a junta militar que
governa o Mali faz saber que
“não se deixa intimidar” pela
França, mesmo que encoberta
pela União Europeia. Uma das
principais causas da quebra
de confiança entre os antigos
“protector-protegido” reside
na rixa existente sobre como
lidar com a Rússia, o “inimigo”
que os europeus querem “forçar” todo o mundo a “odiar”.
Nos meados do mês de Abril,
a ministra alemã dos negócios estrangeiros, Annalena
Baerbock, fez uma paragem
em Bamako para informar as
autoridades malianas que devem abandonar a cooperação
com a Rússia ou arriscam-se
a perder o apoio da Alemanha
e da União Europeia. Na busca
de apoios globais para isolar a
Rússia pela guerra na Ucrânia,
a governante alemã fez um périplo pelo Sahel para dizer que o
seu país estava disposto a aban-
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donar os malianos à mercê dos
terroristas se o seu governo não
se afastasse de Moscovo. No
entanto, a pressão alemã sobre
Bamako, ainda que com ligações aos eventos na Ucrânia,
parece enquadrar-se numa estratégia já traçada pela França
para forçar as autoridades malianas a curvarem-se aos seus
comandos. E essa estratégia é
anterior à guerra na Ucrânia.
Na verdade, durante nove
anos, a França vinha sendo o
maior aliado do Mali na luta
contra grupos rebeldes que
têm aterrorizado não só o país
como também a região do Sahel. As tropas francesas desembarcaram no país em 2013,
numa operação cujo objectivo
era eliminar a revolta jihadista
que havia eclodido no norte do
país. No entanto, os grupos rebeldes reagruparam-se e lançaram ofensivas em larga escala
não só no norte do país, como
também na região central. O
então presidente eleito, Ibrahim Bubacar Keita, fez o que
pode e, mesmo com apoio da
França, não foi capaz de rechaçar a rebelião.
A demonstrada incapacidade do governo de Keita repelir
a rebelião levou à eclosão de
protestos contra o presidente
em Agosto de 2020. Algumas

chefias militares do exército
maliano, também descontentes, aproveitaram-se das manifestações para efectuarem
um golpe de Estado, o que deu

início ao controlo do país por
uma junta militar. Em Maio de
2021, mais um golpe de Estado
foi efectivado pelos militares
e, a partir daí, as relações entre a França e o Mali entraram
numa rota de colisão que viria a
culminar na decisão anunciada
semana passada.
As desavenças franco-malianas iniciaram com o “não”
dos militares ao “comando”
que a França havia dado para
eles estabelecerem uma data, o
quanto antes, para a restauração de um governo civil. Nessa
altura, no entanto, os militares
já estavam desconfiados das
reais intenções da França, a
qual acusavam de estar a incitar os países vizinhos a adoptarem uma posição dura contra o
governo militar. À medida que
as desavenças entre os antigos
aliados ia crescendo, a Rússia
ia ganhando terreno no território, visto que ao longo de
2021 assistiu-se à aceleração da

cooperação militar entre Bamako e Moscovo, com a vinda
de vários instrutores militares
russos para o Mali. A França
e os seus aliados, no entanto,
consideram que os “instrutores
militares” russos são, na verdade, mercenários do controverso grupo Wagner que alegadamente tem ligações com o
Kremlin.

O que se seguiu foi a deterioração das relações entre os
dois países. Em Junho de 2020 a
França decidiu, unilateralmente, suspender as operações militares conjuntas que realizava
com as forças malianas. Em
Janeiro do ano corrente o embaixador francês em Bamako
foi expulso. Em Fevereiro, a
França anunciou que iria retirar as suas tropas do Mali. Em
Abril, a ministra dos negócios
estrangeiros alemã foi impor
o ultimato às autoridades malianas sobre a sua relação com
a Rússia. Em resposta, a junta
toma uma decisão para evidenciar que não se curva à França
ou aos europeus. Na semana
passada o país renunciou a três
acordos que providenciavam o
quadro legal para as actividades militares francesas no Mali.
Para justificar a decisão, Bamako alega “graves deficiências e violações flagrantes da
soberania do Mali”.
www.jornaldomingo.co.mz
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Semedo foi chamado
à selecção portuguesa
d

P

Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

ortugal preparava-se para
os jogos de acesso ao Mundial-86, que se realizaria
no México, pela segunda
vez. Decidiu-se alargar o
leque de convocados, estendendo-se à selecção olímpica que era
treinada por António Oliveira. Foi
Oliveira que, em reconhecimento
à estrondosa temporada que Artur
Semedo estava a fazer no Marítimo,
a primeira época depois de se desvincular completamente do Sport
Lisboa e Benfica, onde nunca tinha
jogado, o convocou para fazer parte
de um grupo de jogadores que podia também reforçar a equipa principal das Quinas. Nessa altura, face
às vicissitudes vividas pelo jogador
moçambicano, havia adquirido a
nacionalidade portuguesa, mas sem
abdicar da moçambicana. António
Oliveira viu em Artur Semedo um
potencial reforço para a sua equipa,
com a perspectiva de dar um salto à
equipa “A”, orientada pelo finado
José Torres, antiga glória do Benfica.
Já na entrada para o estágio, a
Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) comunicou a António Oliveira que Semedo não podia jogar por
Portugal porque já tinha feito jogos pela Selecção de Moçambique.
Um dos jogadores que fez parte da
selecção olímpica foi Pedro Xavier
(Académica de Coimbra), irmão de
Carlos Xavier (Sporting), nascidos
em Moçambique. Ribeiro, que tinha
jogado na Académica de Coimbra e,
depois, no Boavista, foi um dos jogadores seleccionados para jogar no
Mundial do México.
“Teria sido uma terrível rampa
de lançamento da minha carreira.
Estava numa forma impressionante”, confessou Semedo.
Naquele período, Artur Semedo
teve dupla frustração, uma vez que,
quando Moçambique qualificou-se
ao CAN-’86, numa altura em que
atravessava um dos melhores momentos da sua carreira em Portugal,

Boa parte da carreira fez no Marítimo

foi-lhe vedada a possibilidade de
fazer parte do combinado nacional
que esteve no Cairo, Egipto, alegadamente, por ter saído de Moçambique ilegalmente. A frustração de
Artur Semedo vai mais longe por
ter percebido que a decisão de o
afastar daquele CAN teve influência de colegas da selecção nacional,
que na altura tinham a categoria de
capitães de equipa, a quem lhes era
dada a palavra em algumas decisões.

PRESO AO BENFICA
FOI SEMPRE
EMPRESTADO
Em 1981, Artur Semedo começou em grande, mas havia necessidade de se deslocar a Portugal para
tratar de assuntos particulares. Em
Junho desse ano, em boa forma,
ainda fez os jogos do Torneio da Independência, com o Zimbabwe, na
cidade da Beira, e um pouco depois
entrou em campo no sensacional

Apresentação do Benfica na época 85-86. Semedo está entre Álvaro Magalhães
e Shéu Han. Na segunda fila estão Carlos Manuel, Pietra e Diamantino. John Mortimore, de pé
www.jornaldomingo.co.mz

Costa do Sol-Matchedje. Do lado
dos “canarinhos” lá estavam, além
de Semedo, César Manjate, Faruk,
Gil Guiamba, Nito, Caldeira, Ramos, Luís, dos mais sonantes, e do
lado contrário, Filipe, transferido
do Ferroviário da Beira, Ribeiro,
Manhiça, Chababe, Pinduca, Geraldo Conde, Boi, entre outros. Os
“militares”, nessa noite, além de
levarem um “banho de bola”, foram goleados (4-0), numa grande
partida de Semedo, por sinal a última desse ano no país.
Na primeira semana de Setembro seguiu a Portugal, mas conta
que não ia lá para jogar, mas, além
da irmã que vivia em Portugal,
mantinha contactos com um antigo dirigente que foi do Sport Lourenço Marques e Benfica (Costa do
Sol), de nome Luís Branco, que já se
encontrava na “terra das quinas” e
bem influenciado em clubes portugueses. Aliás, Branco tinha estado
envolvido na possibilidade de Semedo, ainda juvenil, jogando nos
juniores, ir para o Benfica, por duas
vezes, falhando, na segunda, porque a oportunidade deu-se no momento do golpe de estado em Portugal, a 25 de Abril de 1974. Os pais,
nesse momento tenso, não aceitaram que ele viajasse. Não muito
mais tarde, Branco abriu a porta do
Vitória de Setúbal, mas, pelos mesmos motivos, não se concretizou a
saída de Moçambique.
Mas em 1981, Luís Branco levou-lhe à Luz para treinar. Em 20 minutos impressionou o técnico húngaro Lajos Baroti, que deu ordens
para a sua contratação, seguindo os
trâmites por meio do chefe de departamento Júlio Borges, quando o
Benfica era presidido por Fernan-

do Martins. “Quando me tiraram
do campo, pensei que não tinha
agradado. Afinal, aquele período já
tinha servido para ser aprovado”,
revelou Semedo.
Mas, infelizmente, não podia ficar na equipa porque só jogava um
estrangeiro e foi treinar ao Belenenses. “O técnico Artur Jorge ficou
impressionado comigo. Estavam lá
o Djão (ex-Textáfrica), o Alexandre
Alhinho, irmão de Carlos Alhinho,
Baltazar, que tinha sido jogador do
Sporting, jogadores que já tinham
acima dos 30 anos de idade. Ele
queria que eu ficasse, mas o clube
tinha problemas financeiros graves,
por isso voltei ao Benfica”.
O Jaime Graça, antiga glória do
Benfica, já vinculado ao Benfica de
Castelo Branco como treinador, foi
ao clube “encarnado” à procura
de jogadores e Semedo foi um dos
escolhidos. Entre ficar sem jogar e
ir para lá, optou por manter-se em
actividade. “Ele não me conhecia

como jogador, mas quando soube
que era da terra de Eusébio, ficou
encantado. Estava um angolano
inscrito (Graça), que era bom jogar,
mas teve de ser afastado da equipa
para eu entrar”.
Terminou a época e voltou ao
“seu” Benfica, mas foi de novo para
Castelo Branco. “Atrasou-me um
pouco. Eu queria a primeira liga,
mas foi bom para a adaptação. Fiz
uma boa época”.
Em Maio de 84, o problema
persistiu e foi para a Académica
de Coimbra, que tinha descido de
divisão quando era treinado por
Mário Wilson. Semedo foi levado
por Jesualdo Ferreira para os “estudantes”, depois de este ter treinado
o Torriense. Na mesma senda, foi
emprestado ao Sporting da Covilhã,
que estava na primeira divisão. “Foi
das melhores épocas que fiz. Na
última jornada defrontei o Porto,
o melhor de sempre, com Mlynarczyk, Celso, Eurico Gomes, Inácio,
Jaime Pacheco, Jaime Magalhães,
Casagrande, Rabah Madjer, Sousa,
Fernando Gomes e Paulo Futre. Fiz
vários golos nessa época, entre eles,
dois nesse jogo no antigo Estádio
das Antas que quase custou o título
ao Porto, mas estes, pela experiência e qualidade, deram a volta ao
resultado (4-2).
O Benfica percebeu que a qualidade era impressionante e já
pressionava a Semedo para renovar o contrato dada a sua evolução
inquestionável, mas este já estava
cansado da cantiga dos empréstimos. Rompeu com os “encarnados” e acedeu ao convite do Marítimo. “Foi um dos grandes contratos
que tive. Foi a melhor decisão”,
disse. Já no Marítimo, em 1986,
veio a “lei bosman”, que conferia
mais espaço a estrangeiros. Artur
fez quatro fabulosas épocas pelos
insulares, antes de se vincular ao
Salgueiros, seu último clube na primeira divisão portuguesa.

PELA CLASSE DE EXIBIÇÕES

Elogios rasgados
da imprensa portuguesa
Durante o período que jogou em Portugal, Artur Semedo teve várias distinções pela comunicação social local, com destaque para o
jornal “A Bola”, onde militavam jornalistas de elevado nível crítico,
como Homero Serpa, pai de Vítor Serpa (director da bola), Aurélio
Márcio, o respeitável decano do jornalismo Victor Santos (pai de Rui
Santos), Pinhão, que tinham feito cobertura da carreira de Coluna,
Eusébio, Hilário, Matine, entre outros moçambicanos daquele tempo.
Rui Santos, que hoje é uma referência obrigatória, iniciava-se no
jornalismo (nunca foi de agradar a ninguém) e já era tido como jornalista vertical e de alto nível. Este também já teceu rasgados elogios às
exibições de Semedo.
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SÉRGIO MACUÁCUA

União Desportiva do
Songo entrou com o
pé direito no Moçambola-2022, ao vencer,
ontem, no Tchumene,
a Black Bulls, campeã nacional
em título, no jogo que marcou
a abertura oficial da prova.
Depois da curta e simples
cerimónia de abertura dirigida
pelo secretário de Estado do
Desporto, Gilberto Mendes, e
pelo presidente da Liga Moçambicana de Futebol (LMF),
Ananias Couana, os artistas
subiram ao relvado e proporcionaram ao público que acorreu em massa ao Complexo
Desportivo da Black Bulls uma
verdadeira propaganda de futebol.
A equipa da casa, como lhe
competia, entrou bastante
pressionante a tentar forçar
o golo logo cedo, com raides
de Melque e Hammed, mas a
defensiva da “hidroeléctrica”
manteve-se firme e segura.
Os campeões nacionais entraram a jogar num 4-3-3,
contra um 3-5-2 montado pela
UD Songo que tinha Jimmy e
Dayo como as setas voltadas à
baliza de Ivan.
Depois de um relativo domínio territorial dos “touros”,
a turma visitante acordou a

partir do quarto de hora e começou a disputar o jogo taco-a-taco com o conjunto de
Tchumene.
O primeiro lance de golo
iminente pertenceu mesmo
aos visitantes, aos 15 minutos, quando Nélson, depois de
um bom movimento na direita, centrou para Dayo que, na
boca da baliza e perante Ivan
batido, atirou escandalosamente ao lado. A Black Bulls
respondeu quatro minutos
volvidos com Manucho a fazer
um grande centro para Melque que cabeceou para fora. Os
“touros” voltavam a carregar,
com Hammed e Melque a darem muito trabalho à defesa do
Songo, mas sem criarem calafrios à baliza de Ernani.
E porque quem não marca sofre, os “hidroeléctricos”
sentenciaram o jogo aos 32 pelo
suspeito de costume Dayo,
que, numa jogada rápida pela
esquerda, recebeu um centro
milimétrico de Edmilson para
atirar a contar.
O jogo ganhou outro fôlego
e tornava-se ainda frenético,
já com as duas equipas despidas de quaisquer complexos.
Stephen, de pontapé de canto,
tentou um golo olímpico, mas
viu o seu tiro sair ligeiramente por cima (39’), e logo a seguir Jimmy esteve perto do 2-0

Fotos: J. Machel

Songo verga campeão no Tchumene

quando do meio da rua atirou
forte e colocado com a bola a
sair a roçar o poste direito da
baliza de Ivan.
Foi-se ao intervalo com o
1-0, o que deixava antever uma
segunda metade ainda mais renhida.
E, de facto, foi mais renhida e frenética a segunda parte
com Bulls à procura do empate
a todo o custo e o Songo a ten-

OPEN DE XADREZ NO ZIMBABWE

Cheila Sitoe no pódio
A xadrezista moçambicana Cheila
Sitoe esteve em destaque no “Open”
do Zimbabwe, que se realizou de 30 de
Abril até a passada segunda-feira, ao
ocupar a terceira posição, que lhe deu
direito a um prémio de 200 dólares norte-americanos.
Cheila Sitoe, que também é vice-campeã nacional, sente-se agora bem
preparada para as Olimpíadas da Índia,
que terão lugar em Julho.
Fazem também parte da equipa feminina para as Olimpíadas da Índia a
campeã nacional Vânia Vilhete, Naira
Sinóia, Neusa de Castro e Chineva Rufino.
Integram a equipa masculina o campeão nacional Donaldo Paiva, o vice-campeão Vasco Viageiro, Lourenço
Napoleão, Gilberto Uamusse e Hamid
Gulamo.
O presidente da Federação Moçambicana de Xadrez (FMX), Milton Botão,
assegurou que a preparação interna
para as Olimpíadas vai iniciar próxima

semana através de alguns torneios que estão a ser
esboçados.
Enquanto isso, a FMX irá indicar ainda esta
semana o treinador da Selecção Nacional para as
Olimpíadas que se aproximam.

tar dilatar ou, na pior das hipóteses, manter a vantagem.
Edmilson abriu as hostilidades na cobrança de um livre,
aos 49’, para uma enorme defesa de Ivan.
Logo a seguir, a Black Bulls
cercou o último reduto dos
visitantes, mas só aos 70 minutos causou perigo na baliza
de Ernani. Melque, à entrada
da área, cabeceia tenso a uma
segunda bola depois de um
canto e viu o guardião do Songo negar-lhe o golo em grande
estilo. Cinco minutos depois,
foi Anacleto que de longe viu
o seu remate sair ligeiramente
por cima.
Porque o cerco dos “touros”
era grande, aos 77, Manucho
penetrou na área “hidroeléctrica” de forma supersónica e
encheu o pé para uma enorme
defesa de Ernani, a melhor da
tarde.
Porque a equipa da casa estava completamente virada
ao ataque, o Songo aproveitou a situação para explorar
o contra-ataque. Com efeito,
em contra-golpes, teve quatro flagrantes oportunidades
de matar o jogo, mas não soube aproveitar, sobretudo por
Achille que teve três ocasiões,
mas revelou-se bastante perdulário.
O tempo ia passando, o jogo
equilibrado, viril e aberto,
com o representante de Tete
a aguentar as investidas dos
da casa, mantendo a preciosa
vantagem de 1-0 até ao fim.
Foi um grande jogo, digno
de abertura de um campeonato. A UD Songo ganhou com
toda a justiça, sendo que um
3-2 ou 4-3 seria ainda mais bo-

nito, dado que oportunidades
não faltaram dos dois lados.

FICHA TÉCNICA
Árbitro: Artur Alfinar, auxiliado por Teófilo Mungói e Carlos Betane.
O quarto foi Abdul Scander.
ABB: Ivan; Chamboco (Victor), Martinho, Nené, Beto
(Jesus), Stephen, Manucho,
Rume (Pepo), Melque, Hammed e Djibril (Anacleto).
UD Songo: Ernani; Infren,
Macaime, Daniel, Edmilson
(Bheu), Amadou (Allan), Banda, Muzaza (Dário), Nelson
(Lau King), Jimmy (Achille) e
Dayo.
Disciplina: amarelos para
Rume (ABB)
Golo: Dayo (32’)

JOGOS DE HOJE

ra
ga

Estádio da Machava
15.00h: Fer. Maputo-Fer. BeiEstádio 1.º de Maio em Lichin-

15.00 h: Fer. Lichinga - Incomáti
Estádio Municipal de Vilankulo
15.00 h: AD Vilankulo-Costa
do Sol
Campo do Fer. Nacala
15.00 h: Fer. Nacala-Fer.
Nampula
Campo da Liga Desportiva de
Maputo
15.00 h: Liga Desportiva-Matchedje de Mocuba
www.jornaldomingo.co.mz
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20 de Maio de 2018

26 de Janeiro de 2020

Solta de Jerónimo Muianga

Sonhar pequeno ou grande
dá o mesmo trabalho

V

ivemos tempos de muitas
dúvidas e poucas certezas.
Alguns preferem refugiar-se na santa ignorância
para não verem nada. Não
é que um pastorzinho de uma seita cismou que era parente próximo de Jesus Cristo, e decidiu que
podia fazer as mesmas coisas que
o filho de Deus fizera com Lázaro…
Se pensou, melhor fez. Convenceu até as autoridades locais
em Gondola, Manica, que o permitiram exumar o corpo de um
cidadão enterrado dois dias antes, alegadamente porque este
ouviria o seu chamado e regressaria ao mundo dos vivos… tal e
qual Lázaro que ouviu o chamado
de Jesus e saiu da tumba. Não é
preciso ter um QI por aí além para
adivinhar o resultado: o morto
continuou morto e o pastorzinho
ficou rouco de tanto rezar e chamar pelo finado.
Nessas coisas de crenças e fé
fica difícil distinguir o trigo do
joio. O certo é que dezenas de
pessoas juntaram-se no cemitério para verem o milagre acontecer… Bula-bula não sabe qual
foi o fim do pastor, mas se o mal
se multiplica pela aldeia, teremos
mais desses episódios pelo país
fora.
Sendo verdade que quem
www.jornaldomingo.co.mz

tambores onde eles mesmos lavaram-se e por aí vai… agora essa de

acordar os mortos é capaz de ganhar um nobel de parvoice!

Todos podem
enriquecer, menos nós

acredita sempre alcança, também
não é menos verdade que há que
pôr freios nalgumas coisas. To-

dos os dias somos surpreendidos
com pastores que chicoteiam nos
crentes, dão-lhes a beber água em

Bula-bula junta-se ao coro de
vozes que clamam por uma intervenção do além. Já não anima andar de machimbombo. Você pode
sair de casa feito janota e regressar
transformado em chouriço assado
ou picanha no braseiro… é tanto
“baz” (do inglês “bus”) a arder todos os dias…
A cena faz lembrar um filme
italiano com o título “Todos podem enriquecer, menos os pobres”, protagonizado pelo actor
Enrico Montesano, onde a cada
grande ganho que consegue segue-se um enorme azar e ele perde
tudo. É o que acontece com a malta… celebramos sempre que se fala
em novos autocarros, mas logo a
seguir queimamos uns tantos.
É que nos últimos tempos, concretamente, no espaço de um mês,
tem sido comum autocarros pegarem fogo e os passageiros “voarem” pelas suas vidas. Parece que
virou moda… só no último mês foram quatro, o mais recente aconteceu na semana finda na zona da
Praça dos Combatentes, a sorte é

que foi possível debelar o fogo antes que fosse tarde demais.
Fogos à parte, ainda temos os
velocistas de serviço… eish! Há
condutores de autocarros que se
dariam muito bem em pistas de
automobilismo… Marx Verstappen, Juan Manuel Fangio, Lewis
Hamilton, entre outros, iam apanhar poeira. Os nossos pilotos são
autênticas chitas… fazem ultrapassagens perigosas, andam na
contramão, entre outras asneiras…
sobretudo nas manhãs, aquilo só
visto.
E fazem-no sem pejo nenhum… autocarros a rangerem por
todos os lados, pneus mais carecas
que o meu confrade de Tchumene,
vidros espatifados, carroçaria mais
raspada que uma recarga de telefonia móvel… Bula-bula já nem sabe
o que dizer… é que viaja todos os
dias nesses caixotes de morte por
manifesta falta de manutenção.
Não é por acaso que, há dias, um
desses machimbombos arrasou, à
nossa maneira, meia dúzia de carros ali ao pé da nossa cervejeira.
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