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Convulsões na RAS
podem constranger
comércio

“CASO EMBRAER”

CPLP deve
capitalizar
vantagens
competitivas

A ministra do Tra-
balho e Segurança So-
cial, Margarida Talapa, 
concede tolerância de 
ponto a todos os traba-
lhadores e funcionários 
públicos que professam 
a religião muçulmana 
na terça-feira, dia 20, 
em todo o território na-
cional, por ocasião da 
celebração do ide Ul-
-Adhá.

Talapa exorta para 
que todo e qualquer 
tipo de comemora-
ção alusiva à data seja 
feito observando-se o 
decreto que declara a 
Situação de Calamida-
de Pública, com vista a 
evitar a propagação da 
pandemia da covid-19.

A tolerância de pon-
to não abrange os tra-
balhadores cuja natu-
reza do seu trabalho 
não permite que seja 
interrompido no inte-
resse público, lê-se no 
comunicado enviado à 
nossa redação.

Tolerância
de ponto
pelo ide
Ul-Adhá

3EM FOCO

2025 infectados
e 24 mortos

Juiz e advogado
da construção civil

Laboratório
de Engenharia

O Laboratório de Engenha-
ria de Moçambique está vivo e 
bem saudável. Juiz e advogado 
das obras de engenharia civil, foi  
criado em 1947, com o intuito 

de dar suporte técnico às obras 
de construção da Estrada Nacio-
nal Número Um (EN1), quando 
ainda levava o nome de Labora-
tório de Ensaios e Mecânica dos 

Solos. Só mais tarde, em 1970, é 
que viria a se tornar Laboratório 
de Engenharia de Moçambique 
(LEM), com o alargamento das 
suas áreas de intervenção.
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- Aly Jamal, especialista em Relações Internacionais
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CPLP deve capitalizar
vantagens competitivas

O 
Primeiro-ministro, 
Carlos Agostinho do 
Rosário, defendeu a ne-
cessidade de capitaliza-
ção das potencialidades 

e vantagens competitivas de que a 
organização dispõe nos sectores da 
Agricultura, Indústria, Economia 
do Mar, Turismo, Infra-estruturas, 
recursos energéticos (sobretudo os 
de origem hídrica, fóssil e renová-
vel), bem como serviços e logística 
de corredores de desenvolvimento. 

Carlos Agostinho do Rosário 
participou, ontem, em Luanda, 
em representação do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, na 13.ª 
Conferência de Chefes de Esta-
do e de Governo da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). 

Para o governante moçam-
bicano, a aposta nestas áreas irá 
permitir que a cooperação entre os 

d EMANUEL LANGA
da TVM, especial para o domingo

-Carlos Agostinho do Rosário intervindo, ontem, em Luanda, na Cimeira da Organização

estados-membros tenha impac-
to efectivo no desenvolvimento 
socioeconómico e, consequente-
mente, na criação do bem-estar 
dos povos através da geração de 
mais emprego e renda, sobretudo 
para jovens. 

“Para o efeito, e por forma a 
tirarmos mais vantagens dessas 
potencialidades que possuímos, 
consideramos que a melhor abor-
dagem assenta no estímulo e con-
solidação de parcerias entre os sec-
tores privados dos nossos países, 
assim como o aproveitamento do 
dividendo digital e a complemen-
taridade das capacidades infra-
-estruturais existentes nos nossos 
estados”, frisou. 

Com esta abordagem que prevê 
ainda a promoção do empreende-
dorismo e uma maior interven-
ção das micro, pequenas e médias 
empresas, a CPLP estaria a criar 
condições para elevar as trocas co-
merciais entre os países, que ainda 
são baixas tendo em conta as po-

tencialidades que detemos. 
“Esta visão possibilita-nos ain-

da estabelecer bases sólidas para 
que esta organização seja um espa-

ço económico de internacionaliza-
ção da sua produção sob o rótulo do 
Made In CPLP”. 

Disse acreditar que o Acordo 
sobre Mobilidade entre os estados-
-membros da CPLP assinado, ain-
da ontem, irá flexibilizar e facilitar a 
circulação de pessoas e bens na co-
munidade e, dessa forma, aumen-
tar o volume de investimentos e as 
trocas comerciais entre os países-
-membros. 

“Com estas e outras acções, 
estaremos a contribuir para que a 
CPLP se torne num dos maiores 
centros de produção e logística, as-
sim como a tirar um maior dividen-
do do seu mercado interno de cerca 
de 300 milhões de consumidores”, 
considerou o governante.

ANGOLA ELEGE
COOPERAÇÃO 
ECONÓMICA

A República de Angola assu-
miu ontem a presidência rotativa 
da CPLP para um mandato de dois 
anos.

Na mesma ocasião, Zacarias 
Albano da Costa foi eleito novo 
secretário-executivo da CPLP. An-
tigo ministro dos Negócios Estran-
geiros da República Democrática de 
Timor-Leste, vai ocupar o cargo até 
2023. Substitui na função o portu-
guês Francisco de Oliveira Teles.

O Governo de João Lourenço 
elegeu a promoção da cooperação 
económica e empresarial como a 
grande tarefa a realizar nos próxi-
mos dois anos de mandato.

Angola devia ter assumido a 
presidência rotativa da CPLP no 
ano passado, mas, por causa da 
pandemia, o encontro foi adiado 
para este Julho, levando ao pro-
longamento do mandato de Cabo 
Verde.

“Queremos capitalizar a expe-

riência de todos para melhor deci-
dirmos o rumo a seguir para a nos-
sa organização. Temos dois anos 
difíceis por causa desta pandemia. 
Juntos vamos juntar esforços para 
travar a rápida propagação da 
doença nos nossos países” – afir-
mou o Presidente João Lourenço.

“Isto é, Angola vai apresentar 
um programa que tem sobretudo 
a ver com as questões económicas 
e comerciais e de desenvolvimen-
to sustentável. Portanto, vamos 
reforçar esse pendor da CPLP. Isto 
também é importante, porque te-
mos constatado que a CPLP está 
cada vez mais a interessar outros 
países também como espaço eco-
nómico” – rematou o estadista.

Entretanto, sobre o acordo so-
bre a mobilidade na CPLP, o antigo 
secretário-executivo da organiza-
ção, o embaixador moçambicano 
Isaac Murargy, considera que este 
dossier trabalhado pela presidên-
cia cabo-verdiana é “bastante im-
portante para a própria história da 
CPLP”.

“O grande desafio é a opera-
cionalização desta agenda, de for-
ma que os cidadãos dos estados-
-membros sintam que este acordo 
é útil para o desenvolvimento eco-
nómico da CPLP. É preciso facilitar 
a circulação de empresários, dos 
estudantes, de artistas”, frisou.

Murargy recordou que a CPLP é 
uma organização atípica: nenhum 
estado-membro faz fronteira com 
o outro.

Aliás, no balanço do presidente 
cessante, Jorge Fonseca, de Cabo 
Verde, exigem-se acções concre-
tas para viabilizar o projecto em 
cada um dos países-membros. 
“O dossier mobilidade já é uma 
realidade. Foi a bandeira da mi-
nha presidência de três anos nesta 
magnífica comunidade” – afirmou 
Fonseca.

Luanda cidade
em crescimento

Luanda é uma cidade de contrastes e que tem crescido com 
a chegada de muita gente que procura vida melhor. Continua a 
ser um dos lugares mais caros do mundo. A covid-19, tal como 
em muitos países, está a mexer com a população. Aparente-
mente, a situação parece estar controlada em Angola.

Nos aeroportos e hotéis é obrigatório o teste, na hora, para a 
covid-19, não interessa a proveniência da pessoa e se traz um 
certificado de vacinação ou um teste PCR feito nas últimas ho-
ras em qualquer país. “É uma decisão corajosa, mas traz resul-
tados” – comentário de um taxista angolano, também exigente 
com os clientes.

No novo e luxuoso Hotel Intercontinental, recentemente 
inaugurado pelo Presidente João Lourenço, local da Cimeira da 
CPLP, nas entradas do recinto o que mais prende atenção são os 
técnicos de saúde, trajados a rigor, para controlar a covid-19. 
Ninguém escapa aos testes que são feitos “cem números” de 
vezes à mesma pessoa.

Quanto à cimeira da CPLP, o assunto permanece desconhe-
cido para a maioria das pessoas. Nas ruas de Luanda poucos po-
dem explicar o que é a CPLP e o que faz:

“Não tenho o mínimo conhecimen-
to do que está a acontecer, mas sei que 
a CPLP é uma organização de países de 
língua nacional, língua portuguesa. Ain-
da não me actualizei, ainda não recebi a 
actualização sobre o que está a acontecer 
sobre a organização da CPLP em Luanda” 
– admite um cidadão angolano, falando 
ao domingo.

Silva Joana fica também pelo essencial: 
“Sei o que é a CPLP, sim, sei... Como é que 
posso dizer, é a comunidade dos países 
de língua oficial portuguesa, não é? Sei 
que está a acontecer uma cimeira cá em 
Luanda.”

“CPLP significa Comunidade de Paí-
ses de Língua Oficial Portuguesa: Ango-
la, Portugal, Timor-Leste, Moçambique, 
Brasil... outros países seguramente. São 
estes que tenho em mente”, afirma Raul 
Pedro. Há ainda muito trabalho pela fren-
te para transformar a CPLP numa verda-
deira comunidade de povos.

Entretanto, nesta reunião de Luanda 
foram admitidos novos países com esta-
tuto de observadores para a CPLP. São à 
volta de dez, o que faz com que a orga-
nização tenha mais de 30 países obser-
vadores e organizações. São países muito 
relevantes que vão entrar. Da América do 
Norte: Estados Unidos e Canadá; da Ásia 
vai entrar a Índia; da África, a Costa do 
Marfim; da América Latina, o Peru. Da 
Europa, países como a Espanha, a Romé-
nia e a Grécia. 

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
Acesse https://t.me/Novojornal
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QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

P
elo menos 136 pessoas 
morreram em Moçambi-
que vítimas da covid-19 
de domingo passado até 
ontem, uma curva epi-

demiológica ascendente jamais 
vista desde a chegada do novo 
coronavírus. 

Cansaço público e negligên-
cia na observância de medidas 
de prevenção da pandemia 
formatam um binómio clara-
mente avassalador: o nosso país 
registou, só na semana passada, 
pouco mais de quinhentas pes-
soas internadas (553).

E os novos casos não param 
de subir: 10 217 só em sete dias, 
configurando momentos difí-
ceis para todo o mês de Agosto 
e, quiçá, Setembro, atendendo 
a alta transmissibilidade das 
variantes em acção.

Será que vale a pena nos 
cansarmos, assumindo atitude 
negligente perante a marcha 
galopante do novo coronavírus?

Resposta: “Nós podemos 
nos cansar, mas o novo coro-
navírus ainda não se cansou 
de nós”, sublinhou Filimão 
Suazi, porta-voz do Conselho 
de Ministros, alertando para o 
tremendo impacto do que virá 
a seguir caso não mudemos de 
comportamento. 
MOÇAMBIQUE NÃO 
SOFRE SOZINHO

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
monitora o quadro epidemio-
lógico em todo o mundo, as 
mortes por mazelas associadas 
à covid-19 estão aumentando 
drasticamente nas últimas se-
manas em todo o continente 
africano.

Ainda de acordo com a OMS, 
as fatalidades nos países africa-
nos, incluindo Moçambique, 

Mais de 100 mortos em uma semana
d BENTO VENÂNCIO

bento.venancio@snoticicas.co.mz

estão em proporção directa 
com a vertiginosa onda de no-
vos internamentos hospitala-
res, o que pode ditar a escassez 
de oxigénio e camas de terapia 
intensiva.

As mortes de covid-19 em 
África aumentaram em mais de 
40 por cento na semana pas-
sada, chegando a 6273, quase 
1900 a mais que na semana an-
terior. O número é próximo ao 
pico de 6294, registado em Ja-
neiro.

Trata-se de números que, se-
gundo a OMS, se aproximam ao 
chamado colapso dos sistemas 
nacionais de saúde, facto preo-
cupante, pois poderá implicar 
mais mortes em África, Mo-
çambique incluído.

Entre os países mais afec-
tados no momento estão Na-
míbia, África do Sul, Tunísia, 
Uganda e Zâmbia, com 83% das 
mortes recentes.

VACINAS SÃO A GRANDE 

ESPERANÇA
A OMS refere que os casos 

da covid-19 no continente au-
mentaram por oito semanas 
consecutivas, chegando a seis 
milhões na terça-feira (13), si-
tuação induzida pelo número 
de variantes e ... cansaço públi-
co.

Segundo a mesma fonte, a 
variante Delta, a mais transmis-
sível entre as conhecidas até o 
momento, já foi detectada em 
21 países do continente, en-
quanto as variantes Alfa e Beta 
foram encontradas em mais de 
30 países.

A organização admite que 
o número crescente de casos 
ocorre no meio a suprimentos 
insuficientes de vacinas. Até ao 
presente, 52 milhões de pessoas 
na África foram imunizadas, o 
que representa apenas 1,6 por 
cento do total de vacinações de 
covid-19 em todo o mundo.

Enquanto isso, cerca de 1,5% 

da população do continente, 
ou 18 milhões de pessoas, es-
tão totalmente vacinadas, em 
comparação com mais de 50% 
em alguns países de alta renda.

A grande esperança de Mo-
çambique está no anúncio, na 
passada quinta-feita, da pos-
sível chegada de um lote de 11 
milhões de doses de vacinas 
anti-covid tudo num esforço de 
imunização de até 64 por cento 
da população moçambicana.

A boa nova veio do Presi-
dente da República, Filipe Ja-
cinto Nyusi, que agravou ainda 
mais as medidas restritivas no 
comércio, no funcionalismo 
público e na movimentação de 
cidadãos, visando atrasar o pico 
da pandemia. 

“A vacinação em massa per-
mitirá ao nosso país uma tran-
sição segura e gradual para uma 
situação próxima da normali-
dade”, explicou o estadista mo-
çambicano. 

EVOLUÇÃO DA 
COVID-19 NA 
SEMANA PASSADA 
EM MOÇAMBIQUE

 
11 DE JULHO DE 2021

Novos casos............933

Internados ........... 74

Óbitos .......... 20

12 DE JULHO DE 2021

Novos casos...... 1687

Internados....... 58

Óbitos......... 14

13 DE JULHO DE 2021

Novos casos........ 1 331

Internados........ 59

Óbitos........... 17

14 DE JULHO DE 2021

Novos casos......... 1543

Internados........96

Óbitos.......... 20

15 DE JULHO DE 2021

Novos casos....... 1304

Internados....... 69

Óbitos....... 24

16 DE JULHO DE 2021

Novos casos...... 1394

Internados........ 91

Óbitos........... 17

17 DE JULHO DE 2021

Novos casos......... 2025

Internados.......... 106

Óbitos............ 24

Moçambique registou ontem, pela pri-
meira vez, mais de dois mil novos casos 
de covid-19 (2025) num só dia. 

O anterior máximo foi registado no 
passado 12 de Julho do ano em curso, com 
1687 casos, números que mostram clara-
mente que a pandemia está a deslocar-se 
para um padrão preocupante.

Ainda ontem foi anunciada a morte de 
24 cidadãos vítimas de covid-19, número 

que iguala o máximo registado a 15 de Ju-
lho do ano em curso.

A cidade de Maputo registou ontem 
865 casos, correspondentes a 42,7 por 
cento de casos ontem reportados em todo 
o país. 

Segundo o Ministério da Saúde, neste 
momento Moçambique tem 20.780 ca-
sos activos e 1099 óbitos devido à co-
vid-19. 

MAIS DE DOIS MIL CASOS DE COVID-19

País regista novo máximo
de infecções num só dia 

Acesse https://t.me/Novojornal
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- defendem líderes das organizações juvenis com assento na Assembleia da República

A 
juventude moçambi-
cana tem de ser mais 
interventiva e não 
mera espectadora das 
dinâmicas políticas, 

sociais e económicas. 

Deve, também, repudiar e dis-
tanciar-se de quaisquer actos que 
coloquem em causa o bem-estar 
da nação e a unidade nacional. 

Esta é a principal mensagem 
deixada pelos líderes da Orga-

nização da Juventude Moçambi-
cana (OJM) e Ligas da Juventu-
de da Renamo e do Movimento 
Democrático de Moçambique, 
cujos partidos têm assento no 
Parlamento.

Falando do papel da juven-
tude na manutenção da paz em 
Moçambique, os presidentes das 
três organizações juvenis subli-
nham que é fundamental que os 
jovens moçambicanos contri-

buam com o seu saber, buscando, 
independentemente da sua filia-
ção político-partidária, “o diálo-
go, a unicidade da pátria e a defe-
sa da soberania acima de qualquer 
interesse individual”. 

Defesa da pátria acima
de qualquer interesse

A secretária-geral da 
Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), An-
chia Talapa, diz que o re-
púdio e distanciamento de 
acções que coloquem a paz 
em causa é uma prioridade 
dos jovens filiados a esta 
organização.

Destacou que os jovens 
devem se inspirar na cha-
mada geração de 25 de Se-
tembro de 1964 que abdi-
cou da sua juventude para 
abraçar a causa nacional, 
até à conquista da sobera-
nia e independência nacio-
nais.

“Não podemos esquecer 
os esforços empreendidos 
pelos jovens dos anos 60 a 
70, que se impuseram para 

a conquista da soberania. 
Portanto, defendo a valori-
zação de todo o esforço que 
os nossos combatentes ti-
veram para libertar o nos-
so país. Houve várias vidas 
ceifadas. Não nos pode-
mos esquecer disso”, diz, 
acrescentando: “o nosso 
papel é continuarmos a 
lutar pela manutenção da 
paz”. 

Anchia Talapa considera 
imperioso que as camadas 
juvenis apoiem os esforços 
do Governo na luta contra 
oportunistas que instigam 
os jovens a abraçarem cau-
sas inconfessáveis.

“A condição para a ju-
ventude mostrar que quer 
continuar num país sem 

Repudiar acções
que perigam a paz

 - Anchia Talapa, secretária-geral da OJM 

violência é aprofundar 
e valorizar, cada vez 
mais, o sentido do pa-
triotismo, defenden-
do, sempre, a nação, a 
nossa soberania”, su-
blinha. 

Apesar dos desafios 
trazidos pela pande-
mia do novo coronaví-
rus, a secretária-geral 
da OJM garante que as 
actividades desta agre-
miação não pararam. 

Entre várias destaca 
campanhas de sensi-
bilização para acatar 
as medidas de preven-
ção da covid-19, bem 
como os preparativos 
do congresso da orga-
nização a ter lugar em 
Nampula, em Novem-
bro.

A dirigente desta 
organização da Frelimo 
mostrou-se satisfei-
ta com a participação 
dos jovens nos órgãos 
de tomada de decisão 
onde têm sido exem-
plo, destacando o facto 
de a maior parte estar a 
exercer cabalmente os 
cargos de administra-
dores distritais.

- Renato Muelega, líder do MDM

Para o líder da juventude do MDM, 
Renato Muelega, todas as fases de uma 
nação contam com  o envolvimento ac-
tivo da juventude. Por isso, apela a ju-
ventude actual a contribuir, com o seu 
saber, para o desenvolvimento do país.

Destaca que uma das prioridades da 
juventude neste momento é a constru-
ção do bem-estar do país. “Os jovens 
devem ousar criar espaços de diálogo 
onde poderão identificar a agenda única 
e alcançarem consensos sobre a visão da 

construção de um Moçambique pacífi-
co.”

Explica que, visando este objectivo, 
automaticamente os jovens estarão a 
dar o seu contributo para a preservação 
da paz,   independentemente das suas 
visões e crenças diversificadas.

Renato Muelega afirmou que a falta 
de ousadia por parte de muitos jovens 
também contribui para que se deixem 
arregimentar e abraçar causas não be-
néficas às suas vidas.

“É por conta disso que temos irmãos 
a serem instrumentalizados. A ousadia 
passa por haver liberdade de desenvol-
ver um pensamento positivo”, refere.

Entretanto, Renato afirma ser difícil 
trabalhar no contexto imposto pela co-
vid-19.

Explica que mesmo com desafios im-
postos pelo novo coronavírus, a juven-
tude filiada ao MDM tem-se desdobrado 
em algumas actividades, privilegiando 
reuniões em formato virtual.

Temos de ser os pioneiros

“Os jovens têm um pa-
pel fundamental e central 
na manutenção da paz, 
pelo que devem ser os 
pioneiros, distanciando-
-se de qualquer tipo de 
aliciamentos e manobras”, 
palavras de Ivan Mazan-
ga, presidente da Liga da 
Juventude da Renamo, 
quando instado a pronun-
ciar-se sobre que papel os 
jovens têm na preservação 
da paz.

Acrescentou que quan-
do a paz é ameaçada a ju-
ventude é a primeira a ser 
sacrificada, por ser ela que 
é destacada para a linha da 
frente nos combates. “Por-
tanto, são os jovens que so-
frem na pele os malefícios 
da guerra”.

Explicou que sendo os 
jovens vulneráveis a alicia-
mentos, há que lhes pro-
porcionar iniciativas para 
a sua ocupação integrada. 
“Sendo nós os mais inte-
ressados na paz, temos de 
ter oportunidades iguais 
para demonstrar as nossas 
capacidades”.

Para ele, a filiação ou 
participação dos jovens nas 
missões combativas tendo 
em vista o restabelecimen-
to da paz efectiva deve ser 

- Ivan Mazanga, presidente da Liga da Juventude da Renamo

Criar espaços de debate entre os jovens

vista como um dever pa-
triótico.

Apelou aos instigadores 
dos jovens para pautarem 
pelos distúrbios a pararem 
com esse tipo de atitudes, 
privilegiando uma convi-
vência sã e pacífica.

“Alguns aceitam por-
que têm uma promessa 
de uma recompensa ou o 
fazem como forma de não 
sofrerem represálias. Por-
tanto, temos de recusar 
com enorme veemência 
estas procurações. Deve-
mos dar um basta nisto. Há 
que parar imediatamente 
de aceitar ódios por procu-
ração”, sublinha.

O líder da juventude da 
Renamo considera ainda 
fraca a presença dos jovens 

nos órgãos de tomada de 
decisão. “Os jovens ainda 
não assumem o seu real 
lugar. Falta audácia e atre-
vimento. É preciso mudar-
mos. A política é um lugar 
privilegiado de debates 
para o desenvolvimento de 
Moçambique”. 

No que diz respeito à 
pandemia da covid-19, 
Mazanga é de opinião que 
os jovens não devem ficar 
a leste do novo normal. 
“Chega de choramingar, 
o momento é de assumir a 
dianteira, reavaliando a ac-
tual conjuntura nacional e 
internacional imposta pela 
pandemia”.

Para Mazanga a juven-
tude moçambicana é a pe-
dra angular da mudança.

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
Acesse https://t.me/Novojornal
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DESCE

SOBE
HIRONDINA JOSHUA

A escritora moçambicana Hirondina 
Joshua lançou, recentemente, em 
Portugal a obra intitulada “Como Um 
Levita à Sombra dos Altares”. Trata-
-se de um livro que marca a estreia 
da escritora no universo da prosa e 
que tem a morte e solidão como te-
mas presentes. Os textos foram con-
cebidos depois da eclosão da pande-
mia da covid-19 no mundo. 

Oito toneladas de produtos diver-
sos serão entregues brevemente aos 
deslocados vítimas de terrorismo 
espalhados por alguns distritos da 
província de Cabo Delgado. A ini-
ciativa é da empresa “Tazetta Re-
sources Limitada”, sediada na Zam-
bézia, que semana finda entregou 
à Cruz Vermelha de Moçambique 
(CVM) diversos artigos e produtos 
alimentares.

TAZETTA RESOURCES 
LIMITADA 

AGENTES DE SAÚDE 
DO HCN

BURLADORES 
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Secretário-geral da Frelimo exorta os jovens a distanciarem-se dos terroristas

Três funcionários do Hospital Central 
de Nampula encontram-se detidos 
indiciados de venda de sangue nes-
te hospital de referência para a zona 
norte do país. Trata-se de um enfer-
meiro, agente do serviço de sangue e 
um estagiário do Instituto Nacional 
de Saúde local, segundo avançou 
Anselmo Vilanculos, director daque-
la unidade hospitalar. 

Um técnico de planificação dos ser-
viços provinciais de Justiça e Tra-
balho, na Zambézia, está detido em 
Quelimane, indiciado de ter burlado 
73 pessoas com promessas de em-
prego no Hospital Geral de Quelima-
ne. O cidadão em causa cobrou mais 
de 300 mil às suas vítimas e terá agi-
do em conivência com um cirurgião 
daquela unidade hospitalar.

Juventude exortada
a abraçar o auto-emprego

O 
s e c r e t á r i o - g e r a l 
do partido Freli-
mo, Roque Silva, 
encoraja os jovens 
a abraçarem o es-

pírito empreendedor como 
estratégia para a geração de 
emprego e aumento da pro-
dução e produtividade de 
modo a incrementar a renda 
familiar.

Ao lançar este desafio, 
sexta-feira em Angoche, na 
província de Nampula, onde 
se encontrava de visita, Ro-
que Silva apontou alguns 
sectores onde os jovens de-
vem explorar e despertar 
iniciativas empreendedoras, 
entre eles, a Agricultura, 
Pequena Indústria, Comér-
cio  e Pescas. 

Explicou que para o fi-
nanciamento de tais inicia-
tivas o Governo criou o Fun-
do de Apoio às Iniciativas 
Juvenis (FAIJ), que surge em 
resposta ao desafio de asse-
gurar o desenvolvimento de 
habilidades e capacidades 
criadoras dos jovens através 
do apoio financeiro e mate-
rial.

Porque o distrito de An-
goche é apontado como um 
dos locais de recrutamento 
de jovens para as fileiras dos 
terroristas em Cabo Delga-
do, Roque Silva instou os 
jovens a não aceitarem ali-
ciamentos.

“Cabo Delgado é parte de 
Moçambique. A dor da po-
pulação que lá se encontra é 
de todos os moçambicanos. 
Devemos continuar a con-
denar e repudiar o terro-
rismo naquela província e a 

mobilizar apoios e solidarie-
dade para com os nossos ir-
mãos que vivem momentos 
dramáticos”, apelou.

Exortou à agudização da 
vigilância e união dos esfor-
ços com vista à neutraliza-
ção daqueles aliciam jovens 
para engrossarem nas filei-
ras dos terroristas.

Para ele, as recentes visi-
tas do Presidente da Repú-
blica e Comandante-Chefe, 
Filipe Nyusi, aos teatros 
operacionais Norte e Centro 
e outras unidades milita-
res  resultam do seu com-
promisso com o bem-estar 
dos moçambicanos e visam 
encorajar e estimular o tra-
balho desempenhado pelas 
Forças de Defesa e Segu-
rança, avaliar as condições 
logísticas, na perspectiva 
de criar conforto nesta mis-
são difícil, “mas muito bem 
conseguida e desenvolvida 
pelos jovens militares”.

O dirigente político re-
feriu-se ainda aos ataques 
protagonizados pela auto-
-proclamada junta militar 
da Renamo no centro do país 
repudiando-as.

De referir que a visita a 
esta província está inserida 
no âmbito do acompanha-
mento das dinâmicas in-
ternas do partido Frelimo, 
mormente, o funcionamen-
to dos órgãos, seu cresci-
mento, mas também   ava-
liar o grau de desempenho e 
seu papel social.

Sobre a covid-19, expli-
cou que o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, anun-
ciou o agravamento das 

medidas de restrição no âm-
bito de prevenção e comba-
te a esta doença face à ocor-
rência da terceira vaga.

“É preciso acatar todas 
as medidas de prevenção 
avançadas pelas autorida-
des sanitárias bem como 
pelo Presidente da Repú-
blica, como condição única 
para se salvar vidas. Portan-

to, somos todos chamados 
à disciplina. A luta contra 
este vírus é de todos nós”, 
frisou, lembrando que a co-
vid-19 mata sem olhar para 
a idade, raça, “status” social 
das suas vítimas.

Antes de Nampula, Roque 

Silva trabalhou na província 
da Zambézia onde apelou 
ao envolvimento de todos 
os seguimentos da socie-
dade nos esforços de paci-
ficação do país. Para Roque 
Silva a prioridade tem de ser 
o reforço da coesão interna, 
unidade nacional, particu-
larmente no seio das organi-
zações sociais que ainda no 
decurso do presente ano irão 
realizar os respectivos con-
gressos, nomeadamente, 
Organização da Juventude 
Moçambicana e Organização 
da Mulher Moçambicana.

“Estes eventos devem 
servir de momento de festa, 
reafirmação do sentido de 
militância, através do com-
bate ao tribalismo e outras 
formas de divisão”, afirmou.   

Segundo defendeu, a coe-
são e a cultura de trabalho 
continuam a ser pressupos-
tos básicos para o alcance 
das metas em vários domí-
nios, consagrados no ma-
nifesto eleitoral, sufragado 
pela população nas eleições 
gerais de 2019, em que a 
Frelimo ganhou em todos os 
círculos eleitorais. 

Explicou que a Frelimo 
está a mobilizar a popula-
ção a trabalhar no sentido 
da sua participação cada vez 
mais activa no cumprimento 
do Programa Quinquenal do 
Governo que é “a expressão 
do nosso manifesto eleito-
ral, cientes de que, apesar 
das adversidades que o país 
enfrenta, há compromissos 
assumidos com o povo, os 
quais devem ser concretiza-
dos”. 

Cabo Delgado é 
parte de Moçam-
bique. A dor da 
população que lá se 
encontra é de todos 
os moçambicanos. 
Devemos continuar 
a condenar e repu-
diar o terrorismo 
naquela província e 
a mobilizar apoios e 
solidariedade para 
com os nossos ir-
mãos que vivem 
momentos dramá-
ticos
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d Hercília Marrengule

ATENDIMENTO POR MARCAÇÃO

Medida usada por uns
e desconhecida por outros

N
a sua penúltima co-
municação à nação, o 
Chefe de Estado, Fi-
lipe Nyusi, anunciou 
a implementação 

de um sistema de marcação 
prévia no âmbito dos serviços 
de atendimento ao público 
visando mitigar enchentes e 
reforçar as medidas contra a 
propagação da covid-19 nes-
tes locais.

A medida veio a calhar, 
uma vez que já era há muito 
esperada pelos utentes que 
prevêem o fim de longas filas, 
morosidade e cobranças ilíci-
tas que envolvem o processo 
burocrático, sobretudo na 
emissão e renovação de do-
cumentos.

Durante uma ronda efec-
tuada pelo domingo em alguns 
postos de emissão de docu-
mentos, constatou-se que, 
apesar dos apelos, ainda se 
registam filas sem o respei-
to do distanciamento social. 
Diante disso, utentes con-
sideram a marcação prévia 
melhor forma de atendimen-
to e clamam pela sua imple-
mentação.

Vânia Vilhete diz ter ou-
vido falar da nova medida 
e surpreende-se com a en-
chente que encontrou no 
Instituto Nacional de Trans-
portes Rodoviários (INA-
TRO). “Aqui não recebemos 
nenhuma informação sobre 
pré-marcação, por isso vim 
com a intenção de ser aten-
dida no mesmo dia”, disse a 
professora que aguardava na 
fila para a captação de dados 
há mais de duas horas.

Enquanto isso, Edilson 
Chilaule, estudante de 23 
anos que se perdia na enor-
me fila para a captação de 

imagem, reclama da morosi-
dade e refere que a marcação 
seria uma grande ajuda, pois 
sairia de casa sabendo a hora 
em que seria atendido, uma 
vez que a última vez que ten-
tou tratar o mesmo assunto só 
saiu por volta das 15.00 horas 
e sem sucesso.

Na Direcção Nacional de 
Identificação Civil (DNIC) da 
cidade de Maputo, o cená-
rio era o mesmo. Os utentes 
reclamavam o facto de ainda 
não ter sido adoptada a nova 
modalidade de atendimento, 
ou seja, o atendimento por 
marcação.

É a terceira vez que Ernesto 
Sitoe tenta renovar o seu bi-
lhete de Identidade que está 
caducado há mais de um ano. 
Ao deslocar-se ao posto, refe-
re, pensou que seria diferen-
te após o anúncio feito pelo 
Presidente da República, mas 
para a sua surpresa nada mu-
dou. “Eles não dizem nada, 
já estou aqui há três horas. É 
comum vir e não ser atendido. 
Estamos no meio de uma pan-
demia, com marcação prévia 
não precisaríamos de ficar 
aglomerados aqui e por muito 
tempo”. 

Realidade  contrária foi 

constatada no Serviço Nacio-
nal de Migração (SENAMI). 
Nem o tempo de espera, uma 
semana em média, constitui 
problema para os utentes que 
afirmaram  haver melhor arti-
culação e fluidez no processo 
por marcação prévia.

Depois de uma semana da 
pré-marcação, a cabeleireira 
Helena Macanda, conseguiu 
em menos de 30 minutos após 
a hora marcada fazer a capta-
ção de dados para a emissão 
do passaporte. Manifestando 
a sua satisfação referiu que já 
não precisa de madrugar nem 
enfrentar longas filas para 

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

tratar o documento.
O mesmo sentimento é 

partilhado por Vinícius Yun-
guane, técnico de bate-cha-
pa que aguardava pelo aten-
dimento à hora marcada.

“Logo após a marcação 
recebi uma mensagem com 
a data e o horário para retor-
nar. Este é o melhor sistema 
que devia prevalecer sobre-
tudo neste momento em que 
precisamos de evitar aglome-
rações”, pontuou. 
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Vânia Vilhete Edilson Chilaule Ernesto Sitoe Helena Macanda

Os utentes re-
clamavam o 
facto de ain-
da não ter sido 
adoptada a nova 
modalidade de 
atendimento, 
ou seja, o aten-
dimento por 
marcação
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DNIC está 
a preparar-se

A DNIC vai iniciar com o processo de tratamento de 
bilhete de identidade via marcação prévia dentro em 
breve, segundo garantia dada ao domingo pelo porta-
-voz desta instituição, Alberto Sumbana.

O processo será feito através de um portal na inter-
net, no qual o utente vai fazer o cadastramento e será 
igualmente indicada a hora e a data para o atendimento. 
Além do “site” serão disponibilizadas linhas telefónicas 
que não serão gratuitas para efeitos de pré-marcação. 

Neste momento, a instituição que liberalizou a fas-
quia de atendimento de acordo com a capacidade de 
cada posto atende no máximo de 30 requerentes diá-
rios e recorre ao sistema de bilhete que indica o horário 
de atendimento, por forma a dispersar os utentes que, 
segundo o porta-voz, teimam em continuar a formar 
filas. 

Reconhece que o sistema não é eficaz, por isso é feito 
também o alistamento por forma a confrontar a senha e 
a informação que está na lista para aferir se o bilhete é 
ou não da instituição. 

“É a solução que encontrámos para fazer face ao de-
creto. Enquanto não chega o sistema de marcação elec-
trónica todos os esforços são envidados para evitar que 
os postos de atendimento se tornem focos de propaga-
ção da doença”, assegurou.

As pessoas não respeitam o horário 
- Mateus Kueha, coordenador da área de certificação do 
Instituto Nacional de Transportes Rodoviários (INATRO)

De acordo com Mateus Kueha, coordenador da área 
de certificação do Instituto Nacional de Transportes Ro-
doviários (INATRO) na cidade de Maputo, com o agrava-
mento dos índices de infecção e mortes pela covid-19 no 
país, o número de utentes foi reduzido de 150 para 50 a 70  
e o processo é feito somente até ao meio-dia.

Na instituição, que adoptou desde finais do ano passa-
do o modelo de atendimento híbrido, alguns pedidos são 
feitos presencialmente e outros através do portal e, neste 
caso, o requerente só se dirige ao balcão para completar 
o processo. Contudo, a prioridade é dada ao utente que 
efectua a marcação “online”. 

Entretanto, Kueha reconhece que nem  todos têm 
conhecimentos da modalidade de marcação prévia que 
é usada desde Novembro do ano passado, para efeitos de 
renovação de cartas de condução e captação de dados, 
entre outros.

Apesar de reconhecer a necessidade de melhorar a sua 
actuação, refere que há cada vez mais utentes a optarem 
por esta via. 

“Esta modalidade é a melhor, a pessoa que faz a mar-
cação prévia tem a prerrogativa de escolher a hora, o 
que nos primeiros dias funcionou, mas nos últimos dias 

não se respeita o horário, o que acaba dificultan-
do o processo”, lamentou, garantindo, no entan-
to, que se está a trabalhar no sentido de melhorar 
a  actuação. 

Modalidade é usada 
há mais de dez meses

- Celestino Matsinhe, porta-voz do SENAMI

Os requerimentos aos serviços do Serviço Na-
cional da Migração só são feitos mediante marcação 
prévia. 

O sistema actualmente usado em todo o país foi 
introduzido em finais do ano passado como uma das 
medidas para que as Direcções Provinciais dos Ser-
viços de Migração não sejam focos de transmissão da 
covid-19. 

De acordo com o porta-voz do SENAMI, Celesti-
no Matsinhe, a marcação é feita através do portal na 
internet, chamadas telefónicas gratuitas e presencial 
em que o requerente submete o pedido e no final re-
cebe uma mensagem que confirma a data e a hora 
que se deve dirigir a uma delegação para submeter 
o pedido. 

Além de ajudar os utentes a programarem melhor 
o seu dia, referiu que a modalidade permite comba-
ter a intermediação no processo de aquisição de do-
cumentos de viagem. 

“Já não temos enchentes porque as pessoas cum-
prem os horários e não são obrigados a madrugar e 
passar praticamente o dia todo nas filas;  em menos 
de 30 minutos o utente é atendido e não vê necessi-

dade de procurar intermediários”, disse.
Com  a nova modalidade, a média diária de aten-

dimento é de 300 pessoas, tendo em conta a redução 
dos postos de atendimento para permitir que hou-
vesse distanciamento entre os operadores.

Alberto Sumbana, porta-voz da DNIC

Acesse https://t.me/Novojornal



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Júlio Manjate
(Presidente)

Cezerilo Matuce
(Administrador)

Director Editorial
André Matola
e-mail: andré.matola@snoticias.co.mz

Chefe da Redacção
António Mondlhane
e-mail: antonio.mondlhane@snoticias.co.mz

Redactor Principal
Belmiro Adamugy

Projecto Gráfico
Darlene Mavale, Ermelindo Bambo 
e Valdmiro Vaz 

Nacional
Bento Venancio (Chefe), Abibo 
Selemane, Pretilério Matsinhe,  e 
Hercília Marrengule

Economia
Jorge Rungo (Editor), Angelina 
Mahumane, Idnórcio Muchanga e 
Eduardo Changule

Política
Domingos Nhaúle (Editor) e Maria 
de Lurdes Cossa

Sociedade 
Carol Banze (Editora), Benjamim  
Wilson e Luísa Jorge 

Artes e Letras
Frederico Jamisse (Editor) 

Fotografia
Inácio Pereira, Jerónimo Muianga 
e Carlos Uqueio

Jornal Online
Idnórcio Muchanga

Revisão Linguística
Pedro Chemane

Colaboradores
Manuel General (njingiritante), 
António Fernandes(Cinespectadora)

Direcção
(Telefone/Fax-21431027)

Redacção
21320119/21431026 e 21431027
e-mail:jornaldomingo@snoticias.co.mz

Directora Comercial
Isabel Boavida
21323180 – Fax-21324902

Director de Adm. e Finanças
Baltazar Teófilo Mungoi
(Telefone: 21429342-Fax-21431726)

Director de Produção
Castro Furvela
(Telefone:21320119/20)

Director da Unidade Gráfica: Ivan G. 
Cossa - (Telefone: 21783684)

Departamento de Desenho Gráfico 
e Revisão
Leonel Magaia (Chefe)

Desenho Gráfico
Aida Mangue (Chefe)

Publicidade
(Telefone: 21427061/2)

Composição/Impressão
(Telefones:21320119/20)

Encomendas e Tipografia
(Telefones: 21320094/21324118)

www.jornaldomingo.co.mz

Direcção, redacção e Oficinas
Rua Joe Slovo, 55. Cx.Postal 327
Jornal Online:www.jornaldomingo.co.mz

Propriedade da Sociedade 
do Notícias, S A

SO
LT

A
8 Opinião

18 de Julho de 2021

Ajuda militar a Cabo Delgado
Os moçambicanos e o mundo in-

teiro elevaram, nos últimos dias, o 
seu nível de atenção a Cabo Delgado, 
com a chegada dos primeiros con-
tingentes militares estrangeiros para 
lado a lado com as Forças de Defesa 
e Segurança de Moçambique com-
baterem o terrorismo, um fenóme-
no bizarro que, além de assassinatos 
bárbaros da população, está a causar 
um atraso económico no país, atra-
vés do adiamento de projectos de in-
vestimento.

Com efeito, encontram-se desde 9 
de Julho de 2021, em Cabo Delgado, 
as forças militares da República do 
Ruanda, uma ajuda que chega a Mo-
çambique no âmbito das relações de 
cooperação existentes entre os dois 
países.

Enquanto isso, aguarda-se a che-
gada, assim que for possível, da for-
ça de alerta da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), a qual foi accionada durante 
a última Cimeira de Chefes de Estado 
e de Governo da organização, reali-
zada em Maputo a 23 de Junho. Aliás, 
foi esta reunião que aceitou que Mo-
çambique, paralelamente ao esforço 
da região, pudesse recorrer a acordos 
bilaterais para reforçar o combate a 
este fenómeno.

Ainda que os relatos sobre grandes 
ataques às povoações de Cabo Delga-
do pelos terroristas tenham diminuí-
do significativamente nos últimos 
meses devido à entrega abnegada das 
FDS à causa da defesa do país, reina 

uma grande expectativa em relação à 
contribuição das forças estrangeiras 
no terreno para devolver, em defini-
tivo, a calma às áreas afectadas.

Reconhecemos que se tratou de 
uma decisão muito difícil, porquan-
to, a chegada de uma força estran-
geira a qualquer país insere consigo 
muitos elementos, alguns dos quais 
sensíveis, como por exemplo a salva-
guarda de aspectos que têm a ver com 
a soberania, o comando destes con-
tingentes, bem assim a relação que 
deve existir entre os contingentes.

No entanto, sobre este assun-
to acredita-se que tudo foi acau-
telado, até porque se a chegada das 
forças estrangeiras foi sendo adiada 
era para uma melhor organização de 
Moçambique como receptor da ajuda 
e dos próprios países que nos pres-
tam a ajuda, porque, como explicava 
o Presidente da República, vêm para 
o campo de batalha.

Aliás, nas visitas que o Coman-
dante-Chefe das FDS efectuou aos 
teatros operacionais Norte e Centro, 
fez questão de explicar às nossas for-
ças posicionadas no terreno sobre a 
essência da vinda de tropas estran-
geiras, ao mesmo tempo que apelou 
para uma sã convivência neste ob-
jectivo comum de erradicar a violên-
cia.

Em nossa opinião, nas visitas que 
fez às diversas unidades militares e 
paramilitares o Presidente da Repú-
blica transmitiu uma mensagem de 
tranquilidade não só às FDS, como 

também a todos os moçambicanos 
ao assegurar que Moçambique es-
tará no comando de todas as opera-
ções militares que vierem a aconte-
cer em Cabo Delgado. Na verdade, 
está a ser coerente em relação à po-
sição que foi exteriorizando em mo-
mentos anteriores. De igual modo, 
o país está a ser coerente em rela-
ção à aceitação da ajuda. Se estamos 
recordados, Moçambique, pela voz 
do Chefe de Estado, disse, de forma 
recorrente, que o país nunca este-
ve fechado ao apoio internacional, 
sendo que a condição é deixar que 
sejam os moçambicanos a decidi-
rem qual deve ser a natureza desse 
auxílio.

Neste contexto, pensamos nós que 
a chegada do apoio militar estran-
geiro está dentro do espírito da po-
sição que Moçambique sempre de-
fendeu, nomeadamente que sendo 
o terrorismo um problema global, o 
seu combate não pode nem deve ser 
feito isoladamente pelos países, por 
mais robustos que sejam sob ponto 
de vista económico e militar.

A expectativa dos moçambicanos 
e, quiçá, de todo o mundo é de que a 
vinda da ajuda militar funcione como 
catalisador positivo para acelerar os 
esforços para devolver a tranquilida-
de a Cabo Delgado, como condição 
para a retoma dos investimentos ora 
adiados e da vida da população que 
neste momento vive na condição 
de indigente, porque desalojada das 
suas origens.
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Tendo em conta o cenário actual carac-
terizado pelo aumento do número de novas 
infecções e óbitos por covid-19, Moçambi-
que não tinha outra saída a não ser o agra-
vamento das medidas de prevenção desta 
doença, pelo que corroboro com a decisão 
tomada pelo Governo.

Temos assistido ao surgimento de no-
vas estirpes do novo coronavírus, por sinal 
mais infecciosas e letais que as anteriores, 
mas também não deixa de ser verdade que 
nos estamos a desleixar no cumprimento 
das medidas de prevenção desta doença.

Exemplo disso pode ser testemunhado 
ao passar pelos principais mercados das 
principais cidades do país, incluindo Ma-
puto, onde se nota facilmente o nível de 
desrespeito pelas medidas de prevenção 
da covid-19. As pessoas não só andam api-
nhadas, como literalmente ninguém usa a 
máscara de protecção facial.

Além disso, não conseguimos nos liber-
tar das farras, mesmo sabendo que cons-
tituem principais focos de contaminação, 
pelo facto de,  invariavelmente, serem 
condimentadas pelo consumo de bebidas 

alcoólicas, o que conduz à imprudência.
O mais caricato é que repetidas vezes as 

autoridades sanitárias têm emitido sinais 
de alerta sobre a proximidade do precipí-
cio, mas há a tendência de fazer ouvido de 
mercador e, pior, de fazer troça desses ape-
los, mormente nas redes sociais.

E os números que nos têm sido apresen-
tados são mesmo aterradores, o que signi-
fica que se não mudarmos de atitude corre-
mos o risco de pagar um preço muito alto.

Aliás, informação avançada semana 

passada pelo Presidente da República, du-
rante a sua comunicação à nação sobre a 
situação de calamidade pública,  dá conta 
que o nível de ocupação de camas nas uni-
dades sanitárias preparadas para acolher 
os doentes graves da covid-19 está muito 
próximo dos 50 por cento.  Quer dizer, com 
este andar da carruagem, se não mudarmos 
de atitude, mais dia menos dia teremos 
gente a morrer por falta de atendimento 
médico adequado. E não será por falta de 
aviso, porque o mundo está cheio de más 
experiências neste capítulo.

Fora isso, há um outro aspecto muito 
importante que, felizmente, o Presidente 
da República fez questão de mencionar, 
nomeadamente o sector de transporte pú-
blico. Aqui, mais uma vez, precisamos de 
ser mais sérios. 

É que pela forma como os autocar-
ros andam apinhados de gente acabam se 
transformando em focos de contaminação, 
razão pela qual, pensamos nós, é  indis-
pensável uma fiscalização mais apertada, 
ao contrário do que assistimos actualmente 
em que as autoridades parecem ter desisti-

do da sua missão de pôr a locomotiva nos 
carris.

Digo isto com alguma frustração, por-
que não me recordo de alguma vez ter tes-
temunhado ou ter ouvido falar de casos de 
autocarros cuja viagem foi interrompida 
por ordens da Polícia ou de um operador 
que tenha sido exemplarmente sancionado 
por ter infringido os limites de lotação, em-
bora na via pública tenhamos vários postos 
de fiscalização.

Outra medida que nesta fase, associada 
ao trabalho alternado, vai contribuir para 
o descongestionamento dos autocarros é a 
anunciada redução do tempo de trabalho 
na Função Público.

Resumindo e concluindo, as medidas de 
aperto anunciadas pelo Governo são  bem-
-vindas, mas têm de ser complementadas 
pela mudança de atitude de todos nós no 
sentido de entendermos, de uma vez por 
todas, que o melhor remédio da covid-19 
é a prevenção. Ainda que um dia a vacina 
chegue para todos os moçambicanos, ela 
apenas vai servir para reduzir as probabili-
dades de doença grave. 
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Farras ficam para depois 

A questão da pandemia da covid-19 tem 
sido tema de conversa um pouco por todo o 
lado, desde as nossas residências, locais de 
trabalho, no transporte público de passagei-
ros, entre outros locais.

Mesmo o chamado zé povinho debate 
o tema, alguns com argumentos segundo 
os quais a doença não olha para o estatuto 
social, raça, religião, ou mesmo para as ori-
gens.

A verdade é que um pouco por todo o 
país, desde as zonas rurais, vilas e cidades 
municipais há cada vez mais gente a ser 
contaminada pelo novo coronavírus, cujas 
estatísticas apontam para pouco mais de 19 
mil casos activos de um cumulativo de 96 
mil infectados e 1075 óbitos.

A situação é deveras preocupante com o 
agravante de o país estar a ser assolado pela 
chamada variante Delta, a mais severa rela-
tivamente às outras, na medida em que na 
maioria dos casos os doentes não apresen-
tam  sintomas, e perdem a vida em pouco 
tempo.

Só nos últimos dias, a média de óbitos 
tem sido de 20 por dia, o que de facto revela 
que o país já está a ser assolada pela terceira 
vaga. 

Entretanto, como dizia no início, há um 
misto de interpretações e comportamentos 
da parte dos cidadãos, havendo uma franja 
de cidadãos que, contra todos os riscos, ig-
noram os apelos para a observância das me-
didas de prevenção e contenção.

Casos há em que cidadãos mesmo com 
alguma sintomatologia insistem em não ob-
servar as orientações arriscando a sua vida e 
de todos outros em sua volta, incluindo os 
próprios familiares.

Mas o que me levou a rabiscar estas li-
nhas tem a ver com bons exemplos, a des-
tacar, entre eles, o da timoneira da Casa do 
Povo que nas vésperas de uma viagem tes-
tou positivo e cumpriu rigorosamente com 
as orientações, ficando em isolamento do-
miciliário.

Aliás, as próprias instalações da Assem-
bleia da República estiveram encerradas por 
um dia para a desinfecção e toda a delegação 
que acompanhara a presidente da Assem-
bleia da República em visita de trabalho às 
províncias de Cabo Delgado e Nampula foi 
orientada a ficar em casa por um período de 
duas semanas para o despiste da covid-19.

Esta atitude é de louvar e deveria ser se-
guida por outras individualidades e não só 

que ao acusar positivo devem observar as 
medidas emanadas no sentido de conter a 
propagação da doença.

Semana finda foi notícia, por exemplo, 
de que o governador de Sofala, Lourenço 
Bulha, testou positivo ao que ficou em isola-
mento domiciliário. Este havia feito teste no 
sentido de viajar à capital do país para par-
ticipar numa reunião ao mais alto nível, sob 
a gestão da pandemia que culminou com o 
endurecimento das medidas no âmbito do 
novo estado de emergência em vigor desde 
as zero horas de ontem por um período de 
trinta dias.

Fora destas figuras políticas, exemplo há 
de músicos, desportistas que, tendo acusa-
do positivo, respeitam as medidas de pre-
venção e contenção, ficando longe do con-
tacto dos seus familiares.

A estes e outros vão os meus aplausos e 
faço votos para que os moçambicanos em 
caso de esta desgraça lhes bater à porta não 
fiquem em pânico e observem rigorosa-
mente o protocolo sanitário.

Dirão alguns como observar tal medi-
da perante as dificuldades de vária índole, 
mas conforme se costuma dizer vale mais 
prevenir do que remediar. Aliás, falando em 

prevenção apelo para os grupos elegíveis 
para as vacinas a se dirigirem para os locais 
previamente anunciados para tomar o imu-
nizante.

No entanto, a administração da primeira 
e segunda doses não deve significar o relaxar 
nas medidas de contenção, nomeadamente, 
uso correcto das máscaras, lavagem cons-
tante das mãos, observar o distanciamento 
de dois metros e só sair de casa em caso de 
necessidade.

Ainda no que diz respeito à prevenção 
é de louvar o anúncio feito pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, da aquisição até 
Agosto próximo de 11 milhões de doses de 
vacinas, o que vai contribuir de certa ma-
neira para o aumento na cobertura de cida-
dãos por vacinar.

Como se costuma dizer o melhor remé-
dio para esta doença é a prevenção, lavagem 
constante das mãos, usar máscara, ficar em 
casa e em caso de testar positivo observar o 
isolamento domiciliário, como o fizeram a 
presidente da Assembleia da República, go-
vernador de Sofala, entre outras figuras pú-
blicas, como académicos e músicos.

Avante o slogan o Nosso Maior Valor é a 
Vida.

Não me recordo de alguma vez 
ter testemunhado ou ter ouvido fa-

lar de casos de autocarros cuja via-
gem foi interrompida por ordens da 

Polícia ou de um operador que tenha 
sido exemplarmente sancionado por 

ter infringido os limites de lotação, 
embora na via pública tenhamos 

vários postos de fiscalização
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Mais de 400 empresas
destruídas em Cabo Delgado

situação é tão difícil que nos restam 
poucas alternativas que não passem 
pela redução constante de mão-de-
-obra”, disse.

Queixou-se do facto de ha-
ver limitações crescentes para o 
transporte de víveres pela provín-
cia, com realce para Mocímboa da 
Praia, partes de Quissanga, Maco-
mia, Palma e, por vezes, para Mue-
da por motivos de segurança, o que 
faz com que quase toda a actividade 
empresarial se resuma à região Sul 
da província.

“Não temos como pescar na 
costa de Quissanga para Pemba ou 
navegar a 40 milhas da costa porque 
a situação não é boa. Já não temos 
voz para gritar para o mundo. O 
que desejamos é que haja resposta 
rápida e acreditamos que podere-
mos sair desta situação em breve”, 
lamentou.

No que se refere ao sector co-
mercial, o presidente do CEP de 
Cabo Delgado disse que não se ob-
servam pressões de vulto porque a 
maior parte dos deslocados não tem 
recursos financeiros para adquirir 

bens alimentares ou de outra na-
tureza porque “muitos perderam as 
suas fontes de renda e dependem da 
ajuda humanitária”.

A este propósito, aproveitou o 
ensejo para lançar um alerta às enti-
dades responsáveis pela assistência 
humanitária a nível nacional e para 
as agências internacionais ligadas 
a esta matéria para que prestem 
mais atenção aos deslocados que 
afluíram em massa para a sede do 
distrito de Mueda enfatizando que 
“precisam de assistência urgente”.

No que tange ao tecido empre-
sarial, Mamudo Irache disse que, 
a partir do dia 20 deste mês, o CEP 
vai realizar visitas aos empresários 
deslocados para manifestar a sua 
solidariedade e avaliar as condições 
que estes possuem para reinicia-
rem as actividades nos locais onde 
se encontram. Lamentou ainda o 
facto de não ter conhecimento de 
que algum empresário da província 
de Cabo Delgado tenha beneficiado 
das linhas de crédito até aqui aber-
tas para o apoio às empresas afecta-
das pela pandemia.

Numa entrevista publicada pelo “site” “AriellaBoats”, o presidente 
da Associação de Turismo de Vilankulo (ATUVIL), Yassin Amuji, des-
creve o cenário que se vive neste distrito da província de Inhambane, 
que em 2019 contribuiu em receitas fiscais com cerca de 120 milhões de 
Meticais, e em 2020 a contribuição foi de apenas 20 milhões de dólares.

Segundo Amuji, “os hotéis estão a despedir trabalhadores, as pes-
soas estão a perder os seus empregos e as receitas para o Estado estão a 
baixar de forma considerável. De resto, a covid-19 está a arrasar o tu-
rismo em Vilankulo”.

O presidente da ATUVIL receia que o presente ano possa ser pior 
porque já circulam informações segundo as quais a Autoridade Tributá-
ria de Vilankulo não conseguiu atingir as metas dos últimos dois meses. 
“Isso significa que podemos estar ainda em decadência e isso vai trazer 
grandes problemas ao sector do turismo”, acrescentou que o sector do 
turismo em Vilankulo vive momentos difíceis.

Como consequência das restrições, Amuji afirma que quase todos 
os hotéis reduziram o pessoal e há muita gente que foi para o desem-
prego e terá de encontrar alternativas para sobreviver.

Covid-19 devasta 
turismo em Vilankulo

“E
stamos de rastos, 
tristes e preo-
cupados com o 
nosso futuro por-
que estamos a ser 

assolados por vários fenómenos 
em simultâneo. O terrorismo, a 
pandemia do novo coronavírus e a 
prevalência dos danos provocados 
pela passagem do ciclone Kenne-
th”, disse o presidente do Conselho 
Empresarial Provincial (CEP) de 
Cabo Delgado, Mamudo Irache, à 
nossa Reportagem. 

No total, 410 empresas de dife-
rentes ramos de actividade foram 
destruídas, saqueadas e incen-
diadas pelos terroristas ao longo 
dos últimos três anos, ao que se 
acresceram os danos provados pela 
passagem do ciclone Kenneth e as 
restrições impostas para a conten-
ção da pandenia da covid-19 que 
culminaram com o encerramento e 
falência de vários negócios.

Entre os sectores afectados, 

Irache destaca a destruição de 60 
embarcações pesqueiras de peque-
na escala e artesanais, sendo que 54 
foram totalmente destruídas e as 
restantes parcialmente, afectando 
vários grupos de operadores deste 
ramo que se viram desprovidos das 
suas fontes de subsistência.

Enumera ainda que houve 
destruição e encerramento de 65 
empreendimentos turísticos so-
bretudo nos distritos de Quissan-
ga, Macomia, ilha de Ibo, Palma e 
parte de Pemba Metuge, facto que 
conduziu milhares de jovens ao de-
semprego.

“Sobram-nos algum turismo 
de trabalho e consequente restau-
ração, mas com muitas restrições; o 
turismo de praia está condicionado 
pelas restrições para a prevenção e 
controlo da pandemia, enfim...”, 
disse. Acrescentou que todas as 
infra-estruturas turísticas dos dis-
tritos de Muidumbe, Palma e Ma-
comia estão destruídas, encerradas 
ou falidas.

Aliás, nas estatísticas do CEP 
de Cabo Delgado consta que pelo 

menos 55 mil trabalhadores perde-
ram emprego em diferentes ramos 
de actividade, incluindo na área 
industrial que, até há poucos anos, 
era caracterizada pela realização de 
novos investimentos em diferentes 
domínios.

No que se refere especifica-
mente ao impacto da pandemia, 
Mamudo Irache afirma que as novas 
medidas anunciadas pelo Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, na noite da úl-
tima quinta-feira, em Maputo, são 
bem-vindas na perspectiva de con-
ter a elevada propagação da nova 
estirpe do novo coronavírus.

Todavia, diz-se seguro de que 
as mesmas irão agravar a já precá-
ria situação do empresariado desta 
província porque entre as medidas 
se inclui a redução do tempo de tra-
balho quando se sabe que o sector 
privado tem de arcar com um vasto 
conjunto de encargos.

Aponta as responsabilidades de 
fórum fiscal, salarial, despesas re-
lativas ao fornecimento de energia 
eléctrica, segurança e manutenção 
das instalações, entre outras. “A 
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A 
Electricidade de Mo-
çambique (EDM) tem 
vindo a registar perdas 
de energia por razões 
técnicas ligadas à ine-

ficiência das infra-estruturas de 
transporte e distribuição, e também 
por causa da acção humana com 
realce para a viciação de contado-
res, dívidas de clientes e ligações 
clandestinas. Por causa disto, só 
nos primeiros quatro meses deste 
ano, a empresa perdeu energia na 
ordem de 29 por cento, estimável 
em 42 milhões de dólares, o que re-
presenta uma redução em 2 pontos 
percentuais face ao pico registado 
em Dezembro do ano passado. 

De igual modo, durante todo 
o ano passado, 2020, as perdas de 
energia lesaram a empresa em cer-
ca de 100 milhões de dólares. Para 
a mitigação deste mal, de Janeiro a 
Abril deste ano a empresa realizou 
230 mil inspecções que resultaram 
na recuperação de 200 milhões de 
Meticais, sendo 160 milhões  em 
instalações de consumidores do-
mésticos, comerciais, sociais da ta-
rifa agrícola e quarenta milhões de 
clientes de grande perfil ligados a 
linhas de alta e média tensão.

Em entrevista ao domingo, o 
director de Protecção de Receitas e 
Controlo de Perdas, Amilton Alis-
sone, explicou que as perdas téc-
nicas representam cerca de oito por 
cento do global de perdas que, em-
bora controláveis, são inevitáveis.

“Tecnicamente chegar a uma 
situação de termos as perdas téc-
nicas igual a zero é impossível e a 
minimização requer investimentos 
avultados”, disse. A impossibilida-
de de evitar perdas técnicas cinge-
-se ao facto de os equipamentos de 
transporte, conversão de potência 
e distribuição de corrente por si só 
constituírem focos naturais de per-
das de energia.

A pressão sobre os equipamen-
tos, o aquecimento das linhas de 
transporte devido à sua qualidade, a 
longa extensão das linhas, a sobre-

EDM regista perdas
de 42 milhões de dólares
d Eduardo Changule 

Já começou a instalação 
de contadores inteligentes

Amilton Alissone fez saber que a deslocação de equipas de piquete 
para atender a solicitações relacionadas com avarias passará a ser feita 
mediante uma pré-avaliação do tipo de avaria porque a empresa está 
a introduzir contadores de leitura remota com um dispositivo que vai 
estar ligado a uma central de controlo.

Actualmente, 14 mil contadores desse tipo estão instalados em 
condomínios e clientes de grandes perfis de consumo ligados a linhas 
de alta e média tensão.  Referiu que, a partir dessa tecnologia, a EDM 
consegue monitorar os clientes em tempo real. “Podemos emitir um 
sinal para fazer corte antes de irmos ao local em caso de emergência, 
como incêndio ou curto circuito”. Amilton Alissone afiançou que a ins-
talação de equipamentos de alta tecnologia constitui mais um pilar que 
a EDM tem estado a abraçar apostando no envolvimento do sector pri-
vado na importação de novas formas que ajudem na redução de perdas 
e eficiência do sistema eléctrico nacional.

Entretanto, a fonte acrescenta que o outro pilar da empresa é a 
aposta no engajamento comunitário na mitigação de acções desonestas 
por parte dos clientes. “As perdas representam um atraso para o país, 
roubar energia é roubar a oportunidade daqueles concidadãos que ain-
da não têm energia em algum ponto do país”, frisou.
VOLATILIDADE DA DEMANDA 
DESPERDIÇA ENERGIA  

A energia eléctrica é um recurso que geralmente não é conservado, 
a EDM não tem um lugar onde guarda a energia que produz e compra. 
Isso significa que a energia disponível na rede eléctrica é desperdiça-
da quando não é consumida e porque o perfil dos clientes da EDM é 
dominado pelo consumo doméstico, verificam-se períodos com maior 
consumo, compreendido entre as 17.00 e 21.00 horas e outro de maior 
oferta e pouca demanda, das 21.00  às 16.00 horas.

Nos períodos de maior pressão, isto é, das 17.00 às 21.00 horas, a 
energia do sistema eléctrico da EDM não consegue responder à deman-
da só com a energia que vem da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) e 
de outras fontes alternativas da própria empresa e é obrigada a com-
prar energia nos produtores independentes, muitas vezes a preços ex-
tremamente altos. No entanto, há momentos em que regista défice de 
consumo e consequente excesso de energia disponível e, para que esses 
períodos não sejam focos de perda, a empresa vende a energia para o 
mercado regional, “pelo menos não temos uma perda financeira como 
tal, ou se a registarmos é uma perda minimizada”, explicou.

Por outro lado, a empresa tem optado pelos despachos económicos 
de energia, isto é, as centrais de produção são activadas em função dos 
acordos de compra e venda, tanto com os países que compram a nossa 
energia como àqueles a quem vendemos. Como o país tem acordos que 
obrigam a pagar energia independentemente do consumo, como é o 
caso daquela que é fornecida pela HCB, a estratégia é priorizar o con-
sumo dessa energia e parar de gerá-la através das centrais e poupar re-
cursos. “Isso permite que não se perca energia no sistema. Só acciona-
mos as centrais se tivermos a certeza de que iremos colocar a energia no 
mercado a um bom preço”, sublinhou. 

Num outro desenvolvimento, a fonte assegurou que a empresa de-
senvolveu um projecto que conta com o financiamento da União Euro-
peia (UE) que visa a introdução da tarifação horária, o que significa que 
a EDM poderá oferecer taxas mais bonificadas para consumidores in-
dustriais que aceitarem mudar a hora de consumo para o período vago.

No entanto, o projecto está em estudo e ainda vai determinar o seg-
mento e perfil de clientes a quem essa modalidade poderá ser aplicada, 
isso se o regulador e o Governo aprovarem a sua implementação. 

“Se tivermos uma indústria que concorre no incremento da de-
manda de energia no período de pico, a EDM poderá fazer uma tarifa 
bonificada para este mudar de horário de consumo para um período 
que seja mais confortável para o sistema”, concluiu. 

carga dos postos de transformação, 
o desgaste dos equipamentos resul-
tante do seu uso por décadas afec-
tam a eficiência das infra-estruturas 
provocando perdas operacionais de 
energia.    Além disso, grande par-
te do sistema eléctrico da EDM está 
em operação há mais de 30 anos 
e boa parte dos materiais usados 
na instalação da rede ainda não foi 
substituída pelo que já não tem o 
nível de eficiência desejado.

Segundo a fonte, a substituição 
dos equipamentos é um processo 
que a empresa tem vindo a realizar 
através de investimentos no melho-
ramento da infra-estrutura apos-
tando em tecnologias voltadas para 
a eficiência. Entretanto, as perdas 
comerciais estão ligadas à acção hu-
mana que incide sobre o sistema de 
contagem e arrecadação de receitas. 
Deste grupo fazem parte as diversas 

formas de roubo de energia, quer 
por adulteração de equipamentos 
de medida, quer por ligações clan-
destinas, ao que se acrescem clien-
tes que não pagam as facturas, entre 
outras formas de fraude.

Além disso, há perdas comer-
ciais que resultam de erros huma-
nos, por exemplo na classificação 
dos equipamentos instalados ou 
tipologia de clientes. A este pro-
pósito, a nossa fonte apontou que 
um consumidor industrial pode 
ser classificado como doméstico e, 
por essa via, serem geradas perdas 

administrativas. Sublinhou que a 
energia disponível na rede nacional 
é adquirida pela EDM antes da ven-
da, razão pela qual a acção humana 
acaba criando prejuízos à empresa, 
entretanto o nosso entrevistado en-
tende que é possível evitar. Alissone 
relata que o combate à acção hu-
mana na defraudação do sistema de 
contagem e cobrança é muito anti-
go e a instituição tem vindo a adop-
tar estratégias tecnológicas. 

A título de exemplo indicou que 
a empresa tinha a sua base de clien-
tes ligada a contadores de factura-
ção pós-pagamento, mas por cau-
sa de clientes que não pagavam as 
facturas passou para os sistemas de 
pré-pagamento que de certa forma 
mitigavam os problemas de perdas 
evitando que os clientes mante-
nham dívidas de consumo.

“Mesmo dentro do sistema 

pré-pago introduzimos outros 
contadores do tipo ‘split’ que são 
instalados nos postes das linhas de 
distribuição, que de certa forma di-
ficultam a possibilidade de se fazer 
adulteração ou alteração das liga-
ções”, referiu. Apesar do uso destes 
novos contadores, persiste o desafio 
da substituição dos clientes ligados 
antes da sua introdução, por isso 
anualmente a empresa aloca parte 
do seu orçamento para a substitui-
ção gradual, um processo que pre-
cisa de cerca de 75 milhões de Meti-
cais para a sua conclusão.
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Há pedido de socorro de muitos pais ou encarregados de educação, cujos filhos ou educandos foram tomados pelo vício

Droga em quintais     
de chefes de quarteirão 

A
lguns chefes de quartei-
rão das cidades de Mapu-
to e Matola são acusados 
de estarem envolvidos 
no circuito de venda de 

droga, com destaque para a cana-
bis sativa (soruma) e cocaína. 

As casas de líderes locais são ti-
das como “bocas de fumo”, onde 
consumidores de diferentes ida-
des compram estupefacientes, uns 
para consumo, outros para reven-
da. 

Em muitos casos os vende-
dores concentram-se nas casas 
das lideranças fingindo estarem a 
conversar quando na verdade es-
tão à espera de potenciais clientes. 
Relatos sobre este comportamen-
to vêm de diferentes bairros dos 
municípios de Maputo e Matola.

A situação inquieta os cida-
dãos, porque entendem que a 
droga está a desviar a projecção 
dos jovens para o futuro. Há re-
latos segundo os quais existem 
miúdos que abandonam as aulas 
para satisfazerem o vício. 

Há pedido de socorro de mui-
tos pais ou encarregados de edu-
cação, cujos filhos ou educandos 
foram tomados pelo vício. Al-
guns dos consumidores acabam 
se filiando aos malfeitores para 
conseguir dinheiro para alimen-
tar o vício da droga.Mucavele, 
munícipe da cidade de Maputo, 
mostra-se preocupado porque os 
seus filhos têm amigos e colegas 
da escola que consomem drogas. 
“Estes quando são questionados 
porque é que consomem droga, 
respondem que é para ter adre-
nalina”.

A mesma fonte diz residir per-
to de uma escola onde sempre 
que chega a hora do recreio assis-
te grupos de alunos, com idades 

compreendidas entre 14 e 16 anos, 
a entrar e sair de uma das residên-
cias tidas como as famosas “bocas 
de fumo”, “onde algumas senho-
ras vindas de outros bairros ficam 
a vender droga. Isso entristece-
-me porque acredito que se trata 
de chefes de família que estão a 
estragar a saúde de filhos de outras 
famílias.”

Prato, munícipe da cidade da 
Matola, apontou que no seu bairro 
não há segurança por causa dos jo-
vens que roubam a todo momen-
to de modo a sustentarem o vício. 
“Estes ficam concentrados na casa 
onde decorre o negócio da droga. 
Ficam a jogar batota para depois 
iniciaram as suas investidas nas 
ruas”.  

MORTES NAS 
“BOCAS DE FUMO  
RODRIGUES E 
MADAME”

Alguns bairros da cidade de Ma-
puto têm sítios identificados onde 
a comercialização e o consumo de 
droga acontecem normalmente, 
tanto de dia, como de noite. 

Segundo relatos de cidadãos 
que falaram ao domingo, trata-se 
de casas conhecidas tanto pelos 
moradores, como pela Polícia da 
República de Moçambique. Por 
exemplo, no bairro da Mafalala 
um dos sítios é o chamado “Rodri-
gues” e outro está nas Mahotas e é 
designado “Madame”. 

Nestes locais, num ambiente 
descontraído, os utentes concen-
tram-se e consomem droga sem 
medo de serem detidos. Caso par-
ticular do “Rodrigues”, os consu-
midores ficam na via pública, onde 
enquanto conversam vão enrolan-
do droga e fumando.

Cenário diferente verifica-se na 
“Madame”, onde os consumidores 
reúnem-se no quintal da casa. En-
quanto isso, no bairro Luís Cabral, 
os jovens reúnem-se na linha-
-férrea. Nestes sítios são reporta-
dos cenários tristes, de entre eles 
a morte de alguns jovens e brigas 
que muitas vezes terminam em es-
faqueamentos.

Um dos residentes lembrou que 
recentemente um guarda de uma 

escola que funciona no bairro das 
Mahotas foi assassinado à facada 
por um grupo de alunos.

“O guarda discutiu com alunos 
no dia anterior. Estes reuniram-
-se e, de madrugada, foram atacá-
-lo. Estamos preocupados porque 
temos filhos que têm amigos que 
frequentam a casa da ‘Madame’ e 
não sabemos se um dia estes não 
vão consumir droga”, referiu.

Por seu turno, C. Cossa disse que, 
recentemente, um jovem morreu 
no “Rodrigues”. Acredita-se que 
tenha sido à fome. Igualmente foi 
encontrado no local um corpo sem 
vida num contentor de lixo. 

Cumbe referiu que, também na 
Mafalala, foram baleados mortal-
mente dois jovens.  

Mafalala é tido como um dos focos das "bocas de fumo"
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Um chefe de quartei-
rão do bairro das Maho-
tas foi detido, há dias, 
juntamente com a sua 
família (esposa e filho) 
pelo Serviço Nacional 
de Investigação Crimi-
nal, da cidade de Ma-
puto.

Segundo fontes do 
domingo, a detenção 
vem na sequência de 
relatos segundo os quais 
a casa do chefe é usada 
para a venda e consumo 
de droga. Uma parte dos 
clientes são alunos da 
escola comunitária que 
funciona no quarteirão 
16 do bairro das Maho-
tas.

Facto curioso é que 
antes da sua detenção 
o indiciado teve con-
tacto com a nossa Re-

portagem, rotulando o 
problema do combate 
à droga de delicado, 
alegadamente porque 
dificilmente são conhe-
cidas as pessoas pro-
motoras deste tipo de 
negócio. 

Mais adiante, referiu 
que tem visto várias 
equipas de patrulha da 
PRM a vasculhar com 
frequência o quartei-
rão 9.

Na ocasião mostrou-
-se ainda preocupado 
com o facto de muitos 
jovens estarem a se des-
viar para o vício, e que 
uma das consequências 
é o abandono da escola.

Lembrou ainda que 
houve uma reunião com 
o comandante do Posto 
Policial das Mahotas, 

com o objectivo de in-
centivar as autoridades 
a serem vigilantes, de 
forma a encontrarem 
os promotores do con-
sumo e venda de droga, 
para além de fazerem as 
denúncias. 

“Nunca houve pros-
seguimento da iniciati-
va. Entendemos que o 
comandante encontrou 
um sistema montado, 
não teve espaço para 
contrariar as manobras 
da rede. O problema 
continua a fazer estra-
gos no bairro, pois vi-
mos alguns miúdos com 
perturbações mentais e 
não sabemos quais são 
as causas. Acreditamos 
que é por causa do con-
sumo de droga”, consi-
derou.

Acusações recaem 
sobre as lideranças locais
- Hermenegildo Novela, da Direcção 
de Combate à Droga na cidade de Maputo

Hermenegildo Novela, chefe do De-
partamento de Educação Pública e Divul-
gação, da Direcção de Combate à Droga 
da cidade de Maputo, disse que a sua ins-
tituição também recebeu diversas vezes 
denúncias sobre o envolvimento das au-
toridades locais na venda de droga.

Explicou que tem trabalhado com a 
Polícia da República de Moçambique com 
vista a desmantelar as redes, entretanto 
nem sempre a resposta é positiva com o 
agravante de alguns agentes serem coni-
ventes.

É que quando os supostos vendedores e 
consumidores são detidos não ficam mui-
to tempo nas celas da Polícia, alegada-
mente, por insuficiência de provas. “Esta 
situação deixa-nos preocupados porque 
não garante segurança e desmotiva os de-
nunciantes”. 

Novela alerta para a tendência de au-

mento do número de indivíduos depen-
dentes da droga. Sublinha que a sua ins-
tituição reportou, este ano, mais de 300 
casos de consumo de diferentes tipos de 
droga, envolvendo jovens cujas idades va-
riam entre 15 e 25 anos. 

Segundo a mesma fonte, o Gabinete de 
Combate à Droga recebeu no ano passado 
28 cidadãos que voluntariamente se apre-
sentaram para serem desintoxicados. 

Somente no primeiro semestre do pre-
sente ano apresentaram-se 62 pacientes. 
Estes foram distribuídos por quatro insti-
tuições que desenvolvem projectos de re-
cuperação de dependentes de droga.

Entretanto, um grupo da Mafalala, 
na cidade de Maputo, que luta contra o 
consumo de droga, recolhe quase todas 
as semanas dezenas de seringas usadas 
nas imediações da Escola Secundária 
Estrela Vermelha.

O consumo de droga está a tra-
zer desgraça. Por falta de condições 
financeiras para satisfazer perma-
nentemente o vício, há indivíduos 
que vendem os seus bens para ad-
quirir droga; outros roubam em re-
sidências ou na via pública.

domingo soube de um dos chefes 
de quarteirão do bairro da Mafala-
la que uma cidadã, aflita, vendeu 

a sua filha por 30 mil Meticais para 
comprar droga. A compradora le-
vou a criança imediatamente para 
a África do Sul.

Os vizinhos da cidadã estão 
preocupados porque não sabem se 
a criança continua viva. Entretan-
to, a compradora diz que mandou 
a criança para estudar naquele país 
vizinho.

Vendeu a filha
para comprar droga

Chefe de quarteirão detido

A 8.ª Secção Criminal do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo vai proferir, na quin-
ta-feira, a sentença do “Caso Embraer”, 
sobre a alegada aceitação de subornos no 
processo de compra de duas aeronaves para 
o reforço da frota da empresa Linhas Aéreas 
de Moçambique (LAM).  

Vai ser o culminar de um processo cuja 
investigação vinha decorrendo de há uns 
anos a esta parte, tendo como arguidos 
Paulo Zucula, antigo ministro dos Trans-
portes e Comunicações; José Viegas, então 
presidente do Conselho de Administração 
da LAM, e Mateus Zimba, ex-funcionário 
sénior da petroquímica Sasol. 

Mateus Zimba é apontado, no processo-
-crime n.º 52/GCCC/2016-IP, como tendo 
criado uma empresa com sede em São Tomé 
e Príncipe para cujas contas foram feitas as 
transferências do dinheiro do alegado su-
borno.

Os três arguidos foram pronunciados nos 
crimes de participação económica em ne-
gócio e branqueamento de capitais, numa 
suposta artimanha para a obtenção de 800 
mil dólares americanos durante a compra 

de aviões do tipo “E-190”.
O Ministério Público, ao deduzir a acu-

sação, pediu ao tribunal que os arguidos se-
jam condenados a penas que  incluem o pa-
gamento de uma indemnização solidária de 
84 milhões de Meticais, além da apreensão 
dos bens que se provar terem sido adquiri-
dos com o dinheiro do suborno.

No entanto, a defesa disse, de forma rei-
terada, que os crimes de que os arguidos são 
pronunciados não chegaram a se consumar, 
até porque, segundo argumentam, as alte-
rações feitas ao Código de Processo Penal 
levam o caso a ser considerado como tendo 
prescrito. 

Segundo referiu Abdul Gany, advoga-
do de José Viegas,  o valor correspondente 
ao pagamento da comissão de prestação de 
serviço, apontado como tendo sido inserido 
no preço das aeronaves, não correspondia 
aos cálculos apresentados.

Em termos legais, invocou a defesa que, 
aquando da verificação dos factos, no biénio 
2008/2009, estava em vigor um dispositivo 
legal que sofreu uma transformação a pon-
to de reduzir a moldura penal em benefício 

dos arguidos. A mudança de estatutos em 
termos de figura jurídica por parte da LAM 
foi outro dos aspectos levantados visto que 
se abriu espaço para a inimputabilidade. 

A defesa argumenta ainda que uma vez 
que os factos estão reportados a 2008, dez 
anos depois, em 2018, houve lugar à pres-
crição. 

Nestes termos, a prescrição como ex-
cepção peremptória, nos termos legais, 
obsta a apreciação do caso por parte do tri-
bunal por se tratar de uma causa impeditiva 
e que extingue o efeito jurídico, tal como 
fundamentou a defesa.  

No que respeita à apreciação dos factos, 
o advogado do antigo ministro, Damião 

Cumbana, disse não ter ficado provada a 
alegação de ter existido aumento do preço 
dos aviões para a obtenção ilícita de bene-
fícios. 

Acusou o Ministério Público de se ter ba-
seado em testemunhos “falaciosos”, con-
cretamente de Patrice Candantem, na altu-
ra responsável para as vendas na fabricante 
brasileira.

Insistindo em torno da sucessão legal, o 
advogado do arguido Mateus Zimba, Tomás 
Timbana, defendeu que o crime de bran-
queamento de capitais sofreu modificação 
por causa da alteração ocorrida em 2018 no 
Código de Processo Penal. 

Sentença do “Caso Embraer”
conhecida na quinta-feira

Jovens da Mafalala a prepararem soruma
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HERMELINDA SIMELA

Artes e Letras

d Pretilério Matsinhe
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

“Foi bom aventurar-me 
na realização”

Arlete Bombi encarna Divina, personagem principal da curta

 Hermelinda Simela está empolgada com a realização Usamos mal as redes sociais

N
atural de Nampula, 
Hermelinda Simela 
faz parte do grupo de 
artistas que nasceu 
e vive na arte. Com 

23 anos de carreira, observa 
o passado e vislumbra ventos 
que sopram a seu favor. 

Cresceu no teatro, mas é na 
sétima arte onde se tem afir-
mado ultimamente. E por-
que não teme desafios novos, 
decidiu embarcar na área da 
realização, em cinema, e o re-
sultado é que o seu filme “Fé-
nix em Hibernação” venceu, 
recentemente, a quinta edição 
do concurso de curtas-metra-
gens promovido pelo Centro 
Cultural Moçambicano-Ale-
mão (CCMA). 

“Fénix em Hibernação” 
narra a história de uma artis-
ta moçambicana habituada ao 
glamour das noites de espec-
táculos regados com muita 
bebida e drogas, misturados 
com assédio dos fãs e viagens 
de trabalho e lazer. 

Com a pandemia do novo 
coronavírus, a artista vê-se 
obrigada a ficar em casa, longe 
do que mais gosta - a música 

- dos amigos e do mundo das 
artes. Com a vida a complicar-
-se, a artista acaba entrando 
em depressão e é constante-
mente acometida por surtos 
psicóticos. O que agrava o seu 
estado de saúde é ver a sua 
vida a ser divulgada e compar-
tilhada nas redes sociais, o que 
a faz mergulhar ainda mais no 
fundo do poço. 

Com o olhar atento à sua 
lente,  Hermelinda Simela 
posiciona-se como uma reali-
zadora de intervenção social e 
que coloca o seu dedo no dia-
-a-dia das pessoas, tudo com 
o intuito de trazer uma luz na 
solução dos problemas sociais. 

A jovem realizadora en-
controu neste projecto espaço 
ideal para criticar a sociedade 
moçambicana que se está a 
tornar cada mais egoísta e in-
dividualista. 

O filme, que é inspirado 
no dia-a-dia dos artistas mo-
çambicanos, serve igualmente 
para mostrar o quão está com-
plicada a vida dos fazedores da 
arte nestes tempos pandémi-
cos. “Não está a ser fácil para 
muitos artistas e isso é visível 
a cada estado de emergên-
cia que só prejudica a classe. 
Quantas pessoas é que vão a 
uma galeria ou sala de teatro 
nos dias que correm?”, ques-
tiona. 

A curta metragem, que foi 
rodada na cidade de Maputo, 
é também o espelho do com-
portamento de uma parte de 

moçambicanos nas redes so-
ciais. “O filme também revela 
a falta de estrutura no que diz 
respeito ao planeamento fi-
nanceiro e, consequentemen-
te, tudo recai no emocional. 
Entramos em depressão e nos 
vemos muitas vezes num beco 
sem saída”.

Activista social assumida, 
Hermelinda usa a sétima arte 
como instrumento de luta, 
tudo na busca do respeito e 
valorização da mulher na de-
fesa contra uma sociedade 
vista por ela como patriarcal e 
segregacionista. 

Refira-se que a curta-me-
tragem conta com o roteiro 
de Zaibabo Raja e tem como 
actriz principal Arlete Bombi. 
A produção é da responsabi-

lidade do Colectivo Madale-
na Maputo e a trilha sonora é 
da artista Rhodalia Silvestre e 
Colectivo Madalena. 

Hermelinda Simela diz 
que é uma sensação agradá-
vel vencer o primeiro lugar 
do concurso. “É a realização 
de um sonho, sinto que va-
leu a pena aventurar-me na 
realização, afinal de contas é 
possível fazer filmes e ser re-
conhecida internamente”. 

LEVAR “FENIX” 
PARA DENTRO E FORA 
DO PAÍS

Neste momento, Herme-
linda não consegue precisar 
os custos de produção, mas 
diz que teve de contar com o 
apoio dos amigos para a mate-
rialização do seu sonho. 

A ideia da realizadora é le-
var o filme para todos os can-
tos do país e não só. “Ainda 
é prematuro, mas estamos a 
articular com uma televisão e 
festivais internacionais para 
que possa ser exibido”. 

Porque as ideias não param 
de fervilhar na sua mente, já 
está a trabalhar numa outra 
curta-metragem e que deverá 
sair do papel para a realidade 
dentro de três meses. 

DO TEATRO 
AO CINEMA

Hermelinda Simela é uma ar-
tista que diariamente se coloca 
novos desafios e tem como meta 
superá-los. Nasceu no teatro, 
mas teve de se adaptar ao cine-
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"Fénix" foi rodado em Maputo

Terminou na sexta-feira o MITO 
– Mostra Internacional de Teatro do 
Oprimido –, actividade integrada 
nas celebrações dos 20 anos da fun-
dação do Centro de Teatro do Opri-
mido (CTO-Maputo), que vinham 
decorrendo nas instalações da co-
lectividade na Feira do Hulene, na 
cidade de Maputo.

Três colóquios foram programa-
dos, o primeiro acontecido tendo 
como oradores Maria Atália, ence-
nadora e professora de teatro na Es-
cola de Comunicação e Artes (ECA), 
e Dioníso Bahule, crítico de arte e 
docente no ISCIM, que peroraram 
à volta dos temas “Espaço e Per-
formance” e “O Espaço Existencial 
como Lugar da Reinvenção do Tea-
tro”, respectivamente.

Na abordagem, sob moderação 
do jornalista Elton Pila, ambos os 
intervenientes foram unânimes 
em apontar a necessidade urgente 
de uma avaliação profunda sobre 
os caminhos trilhados pelos artis-
tas com particular destaque para os 
que têm no teatro o espaço privile-
giado para as suas actividades.

A leitura resulta do facto de o 
país possuir poucos espaços para a 
realização de espectáculos teatrais 
somado ao facto de o teatro con-
temporâneo ser mais de “descons-
trução” dos gestos e movimentos, 
da celebração do teatro como pro-
cesso, pluralismo, diversidade de 
códigos, podia se apresentar como 
uma solução para os problemas de 
espaço.

A exploração de novas linhas 
criativas, o uso de espaços alterna-

tivos para a exibição dos trabalhos 
foi um dos momentos mais cele-
brados, precisamente por devolver 
aos presentes a noção do chamado 
Teatro Pobre que sugere encena-
ções de extrema economia de re-
cursos cénicos trabalhando apenas 
com o essencial sem desprimor da 
qualidade.

A subjectividade das artes e o 
respeito de parâmetros como es-
paço (lugar) e tempo no processo 
criativo foram aflorados com bas-
tante profundidade e interesse pe-
los presentes.

Depois do colóquio, foram exi-
bidas as peças “Suspeito” do gru-
po Cor do Brasil (Brasil)  e “Unna-
mayani” do grupo Jana Sanskriti da 
Índia. Hoje o programa prossegue 
com a mostra das peças teatrais 
“O envelope” de Mahamba (Mo-
çambique) e “Meu Corpo é Parte de 
Itinga” do grupo Legião Itinga do 
Brasil. 

O segundo colóquio, sob mode-
ração do jornalista Pretilério Matsi-
nhe, teve no painel Virgílio Sithole, 
coreógrafo e ex-bailarino da CNCD, 
que se debruçou sobre o tema Re-
pensar a Arte como lugar da Alma 
e Ventura Mulalene que abordou a 
Estética nas Artes.

Depois da conversa foram exibi-
das as peças “Phulmani” e “Story 
of the Village”, ambas de Jana 
Sanskriti da Índia, seguidas de “O 
Padrasto vigarista” do Grupo de 
Teatro do Oprimido de Angola. Na 
quinta-feira foram exibidas as pe-
ças “O Brado do Camponês” do 
Centro de Teatro do Oprimido de 

CTO usa o teatro
para humanizar a sociedade

Maputo, “Challenging ways” de Enabling 
Theatre da Inglaterra e ainda “Stigma to the  
fullest no room for error” do grupo TONYC 
dos EUA.

O colóquio, sob o tema “Teatro e Desen-
volvimento”, encerrou o ciclo de conversas 
no dia 16, dia oficial do aniversário do CTO-
-Maputo, registando as intervenções dos 
parceiros do CTO, nomeadamente Action 
aid, CIC Batá e Elisabeth Glaser.

Com as três organizações, o CTO tem es-
tado a actuar em áreas como Transparência 
e Justiça Fiscal, promoção de serviços pú-
blicos sensíveis ao género, Cidadania Acti-
va, promoção da soberania alimentar e en-
gajamento das comunidades na adesão ao 
tratamento da tuberculose e HIV-Sida, en-
tre outras campanhas de educação cívica.

A Mostra Internacional de Teatro do 
Oprimido foi transmitida através das pla-
taformas digitais do CTO-Maputo, nomea-

damente o Facebook, Instagram e Youtube 
por intermédio de uma parceria com a Cli-
ck Studio.

Refira-se que as técnicas do oprimido 
foram introduzidas há 20 anos pelo ence-
nador Alvim Cossa que teve a oportunida-
de de aprendê-las no Centro de Teatro do 
Oprimido do Rio de Janeiro (Brasil). 

As técnicas desenvolvidas pelo activista 
social e cultural Augusto Boal consistem 
essencialmente em buscar soluções locais 
para as situações de opressão que diversos 
grupos sociais enfrentam.

O teatro do oprimido contribui para a 
melhoria das relações sociais estimulan-
do a sociedade a lutar contra as constantes 
violações dos seus direitos, instigando cada 
um a reflectir e agir em relação à sua condi-
ção, direitos e responsabilidades enquanto 
indivíduo parte de uma sociedade e ou co-
munidade.

típicos da classe que não se ade-
quam ao cinema. Para a fonte, o 
actor tem de assumir que há di-
ferenças e buscar enquadrar-se 
para que o seu trabalho saia com 
qualidade. 

Ressalva que o cinema na-
cional, apesar de ter financiado 
projectos cinematográficos este 
ano, continua a enfrentar difi-
culdades, porque anualmente 
há muitos moçambicanos que 
apresentam ideias, mas tudo 
termina na gaveta, por falta de 
financiamento. “Ainda nos falta 
isso no cinema nacional, o que 
acaba por nos obrigar a termos 
sempre de fazer parcerias com 
realizadores internacionais”.

Admira cineastas como Li-
cínio de Azevedo, João Ribeiro, 
Sol de Carvalho, José Augusto, 
Gabriel Mondlane, que tudo fi-
zeram/fazem para elevar o bom 
nome de Moçambique a nível 
internacional. Das produções 
nacionais, ama “O tempos dos 
Leopardos”, “Virgem Margari-
da”, “Grande Bazar” e “Com-

boio de Sal e Açúcar”.
Na sua lista de actores favo-

ritos, só artistas de luxo: Lu-
crécia Paco, Sufaida Moiane, 
Juju Rombe, Isabel Jorge, Arlete 
Bombi, Zaibabo Raja... 

Como actriz participou nos 
filmes “Virgem Margarida”, 
“Comboio de Sal e Açúcar”, 
"Avó Dezenove e o Segredo do 
Soviético”, “Mosquito” e na 
série “Aquele Papo”. Neste mo-
mento integra a lista da equipa 
de produção da curta-metra-
gem "Nhinguitimo", do realiza-
dor Licínio de Azevedo. 

Licenciada em Ciências Polí-
ticas e Relações Internacionais, 
há mais de duas décadas que 
está envolvida em várias activi-
dades ligadas ao teatro e cine-
ma.

Nos últimos anos tem vindo a 
trabalhar na direcção de actores 
da série “Aquele Papo”. Integra 
ainda o projecto Madalenas Tea-
tro das Oprimidas de Moçambi-
que, uma iniciativa que apoia as 
mulheres desfavorecidas.

ma. “Está a ser bastante trans-
formadora esta experiência de 
migrar do teatro para o cinema, 
há muita coisa por aprender e 

partilhar nas duas áreas. É gos-
toso e revigorante beber de ou-
tras fontes”, sublinha.

Para a realizadora, um dos 

maiores desafios de tornar um 
actor de teatro num de cinema 
é fazer com que o artista se des-
prenda de alguns estereótipos 
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LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MOÇAMBIQUE

Reportagem Reportagem

Enrique Filimone, director do LEM
domingo visitou a sala de ensaios de amostras de betão

Laboratório de Química

18 de Julho de 2021

d PRETELÉRIO MATSINHE
E EDUARDO CHANGULE

Um “hospital” preocupado 
com a saúde das infra-estruturas

Não obstante os 
avanços que o LEM 
regista na área téc-
nica, o Orçamento 
do Estado rende-se 
ao custo dos equi-
pamentos moder-
nos que são usados 
pela engenharia 
civil, facto que só se 
contorna por meio 
de donativos e es-
forço próprio

O 
Laboratório de Enge-
nharia de Moçambi-
que está vivo e bem 
saudável. Juiz e ad-
vogado das obras de 
engenharia civil, foi  
criado em 1947, com 

o intuito de dar suporte técnico 
às obras de construção da Estra-
da Nacional Número Um (EN1), 
quando ainda levava o nome de 
Laboratório de Ensaios e Mecânica 
dos Solos. Só mais tarde, em 1970, 
é que viria a se tornar Laboratório 
de Engenharia de Moçambique 
(LEM), com o alargamento das 
suas áreas de intervenção.

Desde então, continua aquele 
monstro instalado entre o cemité-
rio de Lhanguene e a Administra-
ção Nacional de Estradas (ANE), 
ocupando perto de oito hectares. 
Neste momento o LEM cedeu 
parte das suas infra-estruturas 
à Faculdade de Engenharia da 
Universidade Eduardo Mondla-
ne. No entender da direcção da 
instituição, a partilha de espaço 
com os formandos permite que os 
estudantes tenham acesso a di-
versos laboratórios para ensaios e 
pesquisas, o que eleva ainda mais 
os seus conhecimentos, afinal, 
ter profissionais altamente capa-
citados e qualificados é também 
uma das maiores preocupações do 
LEM. 

A reportagem do domingo vi-
sitou as instalações do LEM para 
melhor se inteirar do seu funcio-
namento. Em conversa com o di-
rector da instituição, Enrique Fi-

Em Moçambique quem faz as estradas é a Ad-
ministração Nacional de Estradas (ANE) que, para o 
efeito, muitas vezes entra em acordos com parceiros 
internacionais e o Governo para ter financiamen-
to. Depois de fazer as estradas devem ser mantidas e 
durante muito tempo quem é encarregue de fazer as 
manutenções é a própria ANE. Isso agora vai mudar 
com a introdução de portagens.

A fonte referiu que o país está a preparar a intro-
dução do modelo de utilizador-pagador através da 
colocação de portagens para garantir condições de 
manutenção das vias.

Para a melhoria da qualidade das estradas, a direc-

ção entende que a melhor estratégia é a tercearização 
do sector, o que significa que o Governo vai conces-
sionar  a exploração a interessados que devem garan-
tir a manutenção.

“Disponibilizar uma ambulância nas proximida-
des da estrada para responder a casos de acidente, 
diferente do que está a acontecer agora”.

Para o efeito, pretende-se colocar portagens nas 
principais estradas do país. “Actualmente já existe 
portagem na EN6, vamos ter uma portagem a sair de 
Maputo na zona de Chicumbane, temos a de Xai-Xai, 
vamos ter em Chidenguele, na zona de Lindela, entre 
outras”.

Portagens vão reverter 
situação das estradas

limone, ficou a saber que ela tem 
como missão prestar assistência 
técnica às obras de engenharia, 
fiscalizar, auxiliar na concepção 
de projectos e fazer a monitoria 
na construção e posteriores inter-
venções. Porque o país é vasto, o 
laboratório de referência passou a 
ocupar-se de obras de grande en-
vergadura, sobretudo as perten-
centes ao Estado, como é o caso da 
Ponte Maputo-KaTembe, a Estra-

da Circular de Maputo, construção 
de barragens, portagens, entre 
outras, deixando as obras consi-
deradas secundárias em termos de 
dimensão para os laboratórios pri-
vados que já existem no país.  

ÁREAS DE 
ESPECIALIDADE

O LEM funciona com dois 
departamentos técnicos, no-

meadamente, de Materiais de 
Construção e Estruturas. Com-
pete à área de construção fazer 
ensaios de execuções, inves-
tigação e controlo de material 
produzido no país e importado. 
Para melhor prestar serviço ao 
público, colabora com o Insti-
tuto Nacional de Normalização e 
Qualidade (INNOQ) na emissão 
de certificados de qualidade e na 
elaboração de propostas norma-

tivas no sector de produção de 
matérias-primas.

Outro departamento é o de 
estruturas, que faz estudos, ca-
racterização dos solos e ensaios 
dos materiais aplicados em obras 
de estradas, pontes e outras in-
fra-estruturas do sector.

A reportagem de domingo es-
teve no laboratório de química, 
onde se faz a difração do raio X 
de vários materiais de constru-

ção, quer líquidos, quer sólidos, 
com o intuito de fazer a sua ca-
racterização. Neste momento 
este sector altamente compu-
tarizado consegue analisar 50 
amostras por dia, contra apenas 
duas, anteriormente. Assim, 
oito profissionais ocupam-se 
diariamente das análises de ma-
terial. 

Depois escalámos o labora-
tório de ensaio de materiais de 
construção, onde se testa todo 
o tipo de material de construção 
usado nas obras de grande en-
vergadura, no país, e não só. As-
sim, o primeiro destino foi a sala 

Basicamente, estudam-se os so-
los, onde se avalia a sua aptidão 
para a utilização em diferentes 
camadas. No mesmo espaço, 
trabalha-se com o material que 
compõe a camada de desgaste, 
bem como avaliar os constituin-
tes de cada camada. 

O processo inverso também 
é feito no laboratório. Ou seja, 
vai-se a um pavimento para ex-
trair a amostra para ser avaliada. 

No mesmo departamento, 
estivemos no laboratório de li-
mites onde se avalia o nível de 
plasticidade para se estudar os 
melhores mecanismos de inter-
venção, para que se tenha uma 
obra de boa qualidade.

O LEM possui ainda labora-
tórios secundários para avaliar 
a humidade dos solos para defi-
nir o tipo de intervenção a fazer 
para garantir que a obra não fi-
que prejudicada. 

SECÇÃO 
DE HIDRÁULICA
JÁ É UMA REALIDADE

O laboratório de hidráulica já 

está no processo de montagem 
naquele local. “Achamos que 
pode ajudar na hidráulica sani-
tária e tratamento da água. Neste 
momento precisamos de formar 
o pessoal, já temos as instalações, 
temos de colocar o equipamento”, 
partilhou o director.

Para esta instituição, o mate-
rial ainda constitui um desafio. 
“Temos vindo a comprar equipa-
mento aos poucos, porque é mui-
to caro, mas estamos a evoluir. O 
forte do LEM é investigação apli-

cada, o material usado deve ser 
renovado constantemente”. 

COBRIR O PAÍS

Para além do laboratório cen-
tral, o LEM possui outro regional 
na cidade da Beira. A ideia é que 
este serviço deve cobrir toda a re-
gião Centro. Para o Norte está em 
curso a instalação de um laborató-
rio na província de Nampula e que 
deverá responder às preocu-
pações regionais. 

de cimento, onde se certifica o 
cimento produzido em Moçam-
bique, com o objectivo de aferir 
a qualidade e resistência do pro-
duto. A sala de teste de cimento 
conta com quatro profissionais.

Para se apurar se o cimento 
é realmente de qualidade, pas-
sa por vários testes, incluindo 
emergi-lo na água para verifi-
car se este se expande ou não. O 
processo todo dura 28 dias. 

Depois disso, a reportagem 
de domingo visitou a sala de es-
tudo de betão onde se fazem en-
saios de compreensão, tracção 
e flexão de vigotes. Igualmen-
te, estudam-se pedra e areia de 
modo a aferir a sua classificação 
e composição. No mesmo local 
analisa-se o teor de ar introdu-
zido no betão assim como se faz 
ensaio de esmagamento, para 
se aferir o grau de resistência da 
pedra ou outro material sólido 
usado nas obras. 

O laboratório ainda conta 
com uma sala de aços para tes-
tar a qualidade do ferro, tanto 
nacional como importado que 
circula no mercado nacional. O 
material, antes de entrar no la-
boratório, passa pelas oficinas 
de sarilharia, de forma que as 
amostras possam ser adaptadas 
às máquinas. 

Depois visitámos o departa-
mento de vias de comunicação. 
A sua função é fazer a caracte-
rização de diferentes camadas 
que compõem um pavimento. 
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Contudo, os casos mais 
complexos vêm para o ní-
vel central, onde há maior 

eficiência, especialização, com-
petência na tomada de decisões, 
produção de pareceres e domínio 
dos equipamentos que são usa-
dos. 

O LEM desafia-se a alargar 
o leque dos ensaios que realiza. 
Igualmente, a ideia da direcção é 
abraçar novas áreas de interven-
ção por forma que se torne cada 
vez mais produtivo e pertinente 
no mercado.

POUCOS 
PROFISSIONAIS

O país está a crescer e, com 
ele, o número de obras. Assim, 
há uma necessidade de ter mais 
profissionais a trabalhar na fis-
calização das obras, de tal forma 
que não se cometam irregula-
ridade. “Somos muito poucos, 
o ideal era ter um quadro muito 
grande para responder aos desa-
fios que o país nos impõe”. 

Para suprir a necessidade, o 
LEM  envia os seus profissionais 
para fora do país para terem me-
lhor formação e experiências. 
Igualmente, tem-se convidado 
especialistas estrangeiros para 
virem capacitar os quadros lo-
cais, sobretudo em matérias de 
manuseio de equipamentos, 
cujos softwares são constante-
mente actualizados. 

Ainda no mesmo quisito, o 
LEM tem acordo de cooperação 
com a Faculdade de Engenharia 
do Porto, em Portugal, e o Ins-
tituto Superior de Transportes 
e Comunicação (ISUTC), para 
garantir a formação e capacita-
ção de quadros. A percepção da 

Ensaios de resistência de materiais metálicos

Laboratório de estudo dos solos

Eng. Cuinica explica análises de cimento de construção

direcção do LEM é que a presen-
ça de fiscais nas obras deve ser 
constante, para evitar manobras 
enganatórias dos proprietários. 

MATERIAL 
DE QUALIDADE
AINDA É UM DESAFIO

Para o director do LEM, o país 
ainda precisa de melhorar a qua-
lidade do material de construção 
produzido localmente. “Posso di-
zer que o país ainda não está muito 
bem em termos de qualidade de 
material de construção. Há mui-
ta coisa ainda por ser feita. Mas as 
empresas produtoras estão a ga-
nhar consciência que é preciso fa-
zer a verificação, caso não, não há 
negócio nenhum”.

A fonte apela às empresas pro-
dutoras de material a pautar pelo 

uso de produtos qualificados no 
fabrico para evitar prejudicar o 
consumidor final. “Nós desenco-
rajamos essas práticas e a nossa 
fiscalização vai continuar”. 

Para a direcção, o LEM funciona 
como um “hospital” das infra-es-
truturas, cujo remédio principal é 
a manutenção regular. Enrique Fi-
limone refere que o país ainda tem 
grandes desafios no que se refere à 
manutenção das infra-estruturas. 
“Por exemplo, faz-se uma estrada, 
passados dois anos danifica-se, o 
mesmo acontece com fontes de 
água, pontes e prédios”. 

Segundo a fonte, essas obras, 
bem executadas, com boa manu-
tenção, duram o tempo previsto 
na projecção da obra, pois existe 
um tempo-limite para qualquer 
infra-estrutura, mas tem de haver 
intervenções constantes. 

“À medida que fazemos cres-
cer a estrada, ela também vai-se 
degradando e não tem sido fácil, 
porque os utentes zangam alegan-
do que pagam imposto e querem 
ver estradas iguais à EN4, mas a 
manutenção tem os seus custos”.

LEM E 
LABORATÓRIOS 
COMERCIAIS

Compete ainda ao LEM li-
cenciar os laboratórios priva-
dos ou comerciais, como são 

designados comummente e as 
licenças a elas concedidas criam 
uma estratificação de interven-
ção nas obras de acordo com a 
dimensão das infra-estruturas. 

Na relação entre o LEM e os 
laboratórios comerciais existem 

fronteiras delimitadas pelo Re-
gulamento de Contratação de 
Empreitadas (RCE) para que es-
tes possam ser licenciados  por 
especialidade.

“Damos oportunidade de se 
licenciarem apenas em áreas 
em que estejam capacitados e 

equipados para poderem res-
ponder à qualidade exigida”.

Segundo o entrevistado, esta 
medida surge para colmatar 
a corrida ao licenciamento de 
laboratórios comerciais, alguns 
dos quais executavam trabalhos 
sem especialização.

Actualmente e segundo o 
protocolo do RCE, os privados 
concentram-se nas zonas em 
que o LEM ainda não consegue 
chegar, servindo de braço e 
auxílio na área comercial, mas 
quando são obras do Estado o 
regulamento obriga que seja o 
laboratório-mãe.

“Eles não têm capacidade de 
intervir sozinhos, por exemplo  
numa barragem, nós até pode-
mos subdelegar alguns traba-
lhos para aliviarmos a pressão, 
mas sob nossa supervisão, des-
de que demonstrem capacida-
de”.

Além de licenciar, o LEM re-
gula e inspecciona a qualidade 
do pessoal técnico dos labora-
tórios privados e oferece forma-
ções de especialização e cursos 
a quem quer operar no país. 

“Isso é mais para reforçarmos a 
parte prática, os equipamentos 
que são usados neste sector são 
extremamente caros e não é fá-
cil para as nossas universidades 
e institutos adquiri-los”.
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 BELMIRO ADAMUGY, JORNALISTA DO DOMINGO HÁ 29 ANOS

Jornalismo é uma forma
de estar na vida!

domingo completa 40 anos 
de existência no próximo 
mês de Setembro. A par-
tir desta edição, passamos 
a publicar entrevistas a 

jornalistas que ao longo deste 
percurso deram o seu contributo 
para que, domingo a domingo, 
o jornal chegasse à mão dos seus 
leitores. 

Começámos por  Belmiro Ada-
mugy, jornalista desde 1992. Foi 
coordenador das páginas Juvenil, 
Ver e Ouvir e também editor de 
Cultura. Assumiu as funções de 
sub-chefe da Redação durante 
vários anos. Actualmente é re-
dactor principal do semanário 
domingo.

Fez teatro como actor e escre-
veu peças teatrais para diversos 
grupos. É membro da Southern 
Africa Theatre Initiative (SATI) e 
do CTO-Maputo, organizações 
viradas para o teatro. 

Vamos à conversa. 
Como avalia o percurso do jor-

nal domingo que completa 40 anos 
em Setembro próximo?

Penso que o jornal está a fazer o 
seu próprio caminho. Em 40 anos, 
acontece muita coisa na vida de 
uma organização. O domingo, 
porque parte de uma socieda-
de, também sofre influências do 
meio. Veja que o jornal começou 
por ser uma espécie de magazine 
com um perfil para fim-de-se-
mana. Um semanário virado para 
as artes e letras essencialmente 
sem, contudo, descurar a compo-
nente noticiosa, a análise, entre 
outros aspectos. Como parte acti-
va de um pedaço desse percurso, 
posso afirmar, com segurança, 
que  está a fazer um percurso ex-
tremamente positivo.

De que forma olha para si neste 
percurso do jornal? 

Entrei para o jornal ainda mui-
to novo. Convidado por Bento 
Baloi, comecei como colabora-
dor, fazendo entrevistas para a 
então Página Juvenil. Dois anos 
depois, em 1992, entrei para o 
quadro redactorial. Curiosamen-
te, passei a ser responsável pela 
Página Juvenil...

Quais foram os momentos 
mais marcantes da sua vida pro-
fissional?

Vivi muitas experiências nesta 
casa. Posso falar da viagem pelo 
país, de carro, com a Companhia 
Nacional de Canto e Dança em 
que visitámos perto de 100 distri-
tos na digressão Ode à Paz. 

Destaco também a minha primeira 
viagem, como jornalista, à província 
de Tete para fazer reportagens sobre 
o regresso dos moçambicanos que 
se haviam refugiado no Malawi, sem 
esquecer das viagens para o Festival 
Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica em Portugal. 

Vêm à memória entrevistas que tive 
oportunidade de fazer a figuras da cul-
tura nacionais e internacionais... ar-
risco-me a dizer que entrevistei quase 
todos os grandes artistas do nosso país 
e um número considerável de artistas 
estrangeiros que visitaram o nosso 
país. Entrevistei personalidades como 
Ray Phiri, Oliver Ngoma, Rebbeca 
Malope, Sipho Mabuse, Lira, Erico 
Trevensoll, Earl Klugh, Brenda Fassie, 
Mingas, Wazimbo, Eugénio Mucavel, 
Suleiman Cassamo, Paulina Chiziane, 
Licínio de Azevedo...

O jornal experimenta um momento 
de transição geracional. Mantém o seu 
perfil?

Cada época tem os seus desafios. O 
jornal tinha um perfil essencialmente 
cultural, mas com o advento do mul-
tipartidarismo e consequente abertura 
para novos jornais o domingo teve de se 
ajustar aos novos tempos.

Os jornalistas que estão neste mo-
mento na Redacção têm de responder 
aos desafios actuais... são tempos dife-
rentes com desafios diferentes. O que 
me agrada é testemunhar que temos 
uma fornada nova que vai dar cartas no 
jornalismo moçambicano.

Não vou entrar naquele discurso de 
que antes é que se fazia um jornalismo 
mais sério ou outra coisa. 

São tempos diferentes. Eu tenho 
tido, ao longo do tempo, o privilégio de 
trabalhar com bons jornalistas. Encon-
trei Salomão Moyana, Almiro Santos, 
Bento Baloi, Angêlo de Oliveira, Au-
gusto de Carvalho... depois vieram ou-
tros colegas... mantenho o meu espírito 
aberto para aprender... e aprendo com 
todos os meus colegas, independente-
mente da idade biológica ou profissio-
nal.

Se lhe perguntasse quem é o Belmi-
ro Adamugy, o que me diria? 

Belmiro Adamugy é um moçam-
bicano que desde cedo abraçou o jor-
nalismo como meio para ajudar no 
desenvolvimento do país. É licenciado 
em Jornalismo pela Escola de Comu-
nicação e Artes (ECA) da Universidade 
Eduardo Mondlane, onde presente-
mente é mestrando em Comunicação 
e Cooperação para o Desenvolvimento. 
Também é docente no curso de Teatro 
da ECA. É co-autor do livro “Marra-
bentar”. Tem uma paixão por livros e 
pelo teatro.

O que representa o jornalismo para 
si?

Jornalismo é, para mim, uma forma 
de estar na vida!

d BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz

Mudaria de profissão? 
Definitivamente não mudaria de profissão. 

É uma coisa enraizada dentro de mim. Escre-
ver é um acto tão prazeroso que não me ima-
gino impedido de o fazer. Nos últimos anos 
descobri a paixão pela docência mas o jorna-
lismo continua a ser a minha “prima donna”.

Por que tanta paixão pelo jornalismo cul-
tural?

A paixão pelo jornalismo cultural deve re-
sultar do enorme amor que tenho pelas artes 
e pelo teatro em particular. Fiz parte do Clube 
Amigos do Juvenil, organização que cultivava 
a literatura, música, desporto... depois tive o 
privilégio de passar pela Associação Teatral 
Tchova Xita Duma e pelo Colectivo Kanyem-
be. Estas duas agremiações inocularam-me 
essa coisa de cultura. Paralelamente, fiz teatro 
de rádio por mais de 15 anos. Esse “cocktail” 
resultou nessa paixão... mas sabes que já es-
crevi política, sociedade, economia e despor-

to... mas volto sempre para a cultura!
O que faz nos tempos livres? 
Os tempos livres são dedicados essencial-

mente à família. Felizmente na minha casa 
somos todos “Cultura”. Também vejo os meus 
parentes. Invisto parte significativa do meu 
tempo para ler. Também escrevo coisas mi-
nhas. Vou ao teatro, vou aos concertos, ex-
posições ... mau grado a pandemia do novo 
coronavírus estar a tramar-nos. Dou de co-
mer aos pássaros e pombos que visitam o meu 
quintal. Gosto de cães e tenho dois. 

Sente-se realizado no jornalismo? 
Sobre a realização profissional dou-lhe 

duas respostas: sim, porque faço algo que gos-
to. Não, porque infelizmente nesta profissão 
há mais sacrifícios do que ganhos. Vezes sem 
conta deixamos as nossas famílias, arriscamos 
as nossas vidas em longas e extenuantes via-
gens aéreas ou terrestres para buscar informa-
ções e ainda sofremos críticas injustas.
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Cidadãos falam sobre acidentes de viação
A sinistralidade rodoviária ganhou contornos alarmantes no primeiro se-

mestre do corrente ano, período em que foram registados 452 acidentes de 
viação, uma média de três acidentes por dia. Face a esta realidade, domingo 
saiu à rua para saber dos leitores o que pensam sobre os acidentes de viação.

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

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250 

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

CARTA DOS LEITORES

Ainda existem 
agentes exemplares

Roubalheira via 
bilhete “Famba”

Fo
to

s 
Ca

rl
os

 U
qu

ei
o

HÁ LACUNAS NA 
FORMAÇÃO 
 

–  Ivone Massango, domés-
tica

Há condutores que desco-
nhecem as regras de trânsito, 
aprendem a conduzir em casa 
e só vão à escola de condução 
para obter a carta. As lacunas 
vêm desde a formação. Para 
qualquer coisa que fazemos 
nessa vida, precisamos de ba-
ses e é isso que está a faltar na 
maioria dos nossos automobi-
listas.

A corrupção é outro factor 
que contribui para que não se 
formem automobilistas res-
ponsáveis, pois sabem que ao 
cometer uma infracção podem  
sair ilesos.

NÃO CUMPRIMOS 
AS NORMAS 

– Milcenton Mavue, conta-
bilista

O comportamento dos con-
dutores tem deixado muito a 
desejar. Não estamos a respeitar 
o Código de Estrada. Já se per-
deu o medo de conduzir sob 
efeito de álcool, aliás, há quem 
até diga que conduz melhor 
embriagado. 

É necessário conscienciali-
zar os passageiros porque quem 
está apressado acaba levando a 
velocidade excessiva do moto-
rista como uma vantagem para 
chegar ao destino, mas quem 
está a zelar pela sua segurança 
fica apavorado e por mais que 
tente expor a sua insatisfação os 
outros reagem de forma con-
trária. 

USAMOS A BUZINA 
EM VEZ DO TRAVÃO

– Estêvão Muteto, moto-
rista

Sou transportador de 
passageiros, mas uma coisa 
tenho de assumir: há auto-
mobilistas que andam muito 
mal, andam em contramão e 
à alta velocidade para ganhar 
tempo. Como é que podemos 
reduzir acidentes assim? A 
irresponsabilidade é nossa, 
usamos mais a buzina em vez 
do travão.

Há dias acompanhei uma 
situação em que o peão era 
surdo e o motorista que vinha 
à alta velocidade só buzinou. 
O resultado disso é que foi 
embater contra um obstáculo 
fixo. 

É PRECISO INVESTIGAR A 
ORIGEM DO PROBLEMA

 – Silvestre Massingue, investi-
gador social

Para mim o primeiro aspecto 
a ser observado é a preparação do 
homem e o segundo é que o ho-
mem preparado deve estar na es-
trada com responsabilidade. Esses 
são os pontos mais importantes. 
Os nossos motoristas mostram si-
nais evidentes de que não estão a 
ter uma boa preparação. 

Para se encontrar a raiz do pro-
blema, a investigação deve partir 
da base e envolver todo o sistema, 
desde a formação dos automobi-
listas até quando estes se fazem à 
estrada. Se uma pessoa ultrapassa 
à esquerda e a 120 quilómetros por 
hora, ou anda a 100 onde o limite 
é 60, está claro que não foi bem 
preparada. 

FALTA 
RESPONSABILIDADE

– Tecília Chaguala, estu-
dante

O que está na origem dos 
acidentes de viação é a má 
condução porque conduzir em 
estado de embriaguez, exceder 
o limite de velocidade permi-
tida, não respeitar o período de 
descanso para quem faz via-
gens de longo curso se resume 
na falta de responsabilidade do 
condutor.

É preciso consciencializar 
motoristas a tomarem precau-
ções para que isso não aconte-
ça. O controlo do cumprimen-
to das normas devia ser mais 
rigoroso porque os acidentes 
são cada vez mais frequentes.

NÃO SE RESPEITA 
O LIMITE DE 
VELOCIDADE

– Dércia Cossa, conta pró-
pria

Infelizmente, os automo-
bilistas não respeitam o limite 
de velocidade e, como conse-
quência, estamos a perder mui-
tas vidas nas nossas estradas. É 
triste que em alguns momentos 
os próprios passageiros contri-
buam para a ocorrência de aci-
dentes quando reclamam que 
alguns motoristas são lentos. 

Por um lado, estão as auto-
ridades que deviam fiscalizar 
a actuação dos automobilistas 
que não o fazem ou o fazem 
com algumas deficiências. Por 
outro, estão as nossas estradas 
que não estão devidamente si-
nalizadas.

Quem não se irrita com a forma como 
somos transportados todos os dias no 
vaivém diário não conhece Maputo, mas 
esse é um problema de base que desen-
cadeia tantos outros que não vale a pena 
enumerar.

Grande parte dos “chapeiros”, cobra-
dores e motoristas, comporta-se mal. 
Em muitas circunstâncias não temos 
quem nos proteja, quem nos defenda 
entre outras lamentações, mas a verda-
de é que existem cidadãos que juraram à 
bandeira com honra suficiente para não 
fazer vista grossa.

Mesmo que tenhamos dificulda-
des para assumir, sabemos que existem 
agentes exemplares, tanto na Polícia de 
Protecção, de Trânsito, Municipal, entre 
outros segmentos dos fiscalizadores da 
ordem e tranquilidade públicas.

A verdade é que remédio bom é aquele 
que nos alivia a dor e foi o que aconteceu. 
Quem já passou pela terminal de trans-
portes do Albazine numa manhã imagina 
as batalhas que ali se travam para conse-

guir um espaço nos autocarros da Baixa 
ou Museu. Falo de espaço para ficar em 
pé porque aqueles autocarros já chegam 
com os assentos ocupados.

Depois de algumas horas de espera 
sem fim, um agente da Polícia de Trân-
sito chamado Domingos (não deu para 
ver o nome completo) fez valer o seu 
fardamento ordenando que todos os au-
tocarros carregassem os passageiros que 
estavam em filas que ele mesmo organi-
zou. Era possível sentir o quão orgulho-
sas estavam as pessoas de testemunhar 
tal acto.

No parque da Praça dos Combatentes, 
vulgo “Xikhelene”, também há agentes 
exemplares. Vezes sem conta testemu-
nhei acções dignificantes por parte dos 
agentes da Polícia Municipal aplicando 
a disciplina nos operadores de “chapa”.

Vamos reclamar, sim, mas não deixe-
mos de reconhecer que além das coisas 
erradas de que somos testemunhas ainda 
existe mel no enxame.

Vasco Adelino

A problemática do transporte público de passageiros tende a 
agudizar-se  na área metropolitana do Grande Maputo. Desde 
a semana passada, a Cooperativa dos Transportes Públicos de 
Boane (COOPTRAB), com sede no município da Matola, decidiu 
introduzir tarifa única para qualquer percurso.

Sendo utente frequente deste meio de transporte fiquei sur-
preso quando entrei no machimbombo e no lugar de me cobra-
rem os habituais 13 Meticais, de João Mateus até Baixa, foi-me 
exigido pagar 15 Meticais, alegadamente porque o gestor da rota 
distribuiu aos cobradores bilhetes só com este último valor.

Porque uso frequentemente este tipo de transporte, fiquei 
pasmado e, sem alternativas, paguei os exigidos 15 Meticais. 
“Idem” para os outros passageiros que foram entrando no au-
tocarro.

Pelo que sei, ainda não houve orientação para o agravamento 
da tarifa de transporte, até porque nos próprios autocarros estão 
colados panfletos com a indicação das rotas e os respectivos pre-
ços, diferentes dos cobrados na semana finda.

Por esta e outras razões, suplico a quem de direito a parar com 
as manobras dos cobradores, por um lado, e, por outro, dos ges-
tores das frotas que a seu belo prazer mudam de tarifa.

 
Celso Boane
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Duas verdades
sobre tinta de cabelo

MODO DE PREPARAR

50 gr de pó de amêndoa (ou pó de pista-
che/avelã) 

50 gr de farinha trigo 
100 gr de açúcar confeiteiro (ou normal) 
75 gr de manteiga 
4 claras 

1 col. chá baunilha (essência ou extrato) 

Materiais
1 forma financiers ou
Formas de muffins ou
1 forma pequena

Bolo de claras
e amêndoas 
INGREDIENTES

É preciso educar para evitar 
violência na família

Numa panela, derreta a manteiga e deixe-a dourar. Quando a manteiga estiver bem dou-
rada, retire a panela do fogo. Peneire-a para filtrar possíveis resíduos e deixe amornar à tem-
peratura ambiente até alcançar 40ºC. Numa tigela, misture o pó de amêndoas, a farinha e 
o açúcar. Acrescente as claras e misture novamente. Junte então a manteiga e a baunilha. 
Misture até ficar bem incorporado. A massa está pronta. Verte/despeje-a na forma. 

Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 15 minutos (para porções individuais, 
como na foto). Para forma única, verifique se precisa de mais tempo. Faça sempre o teste do 
palito. 

Fonte: petitchef

 Nunca desfrisar ou retocar e depois 
pintar no mesmo dia

Não é por acaso que todos os cabe-
leireiros recomendam nunca fazer quí-
mica (especialmente alisamentos ou 
relaxamentos) e pintar no mesmo dia.

O motivo é que, na maioria das ve-
zes, os produtos utilizados nesses pro-
cedimentos são incompatíveis, poden-
do provocar sérios problemas: como 
brusca queda capilar, ressecamento in-
tenso dos fios, deterioração capilar, etc. 
O indicado é fazer a química primeiro e 
somente após duas semanas pintar os 
fios. Quem determina esse intervalo 
geralmente é o cabeleireiro, de acordo 
com as características específicas do 
cabelo e do procedimento realizado.

2. Tinta de cabelo pode provocar 
alergia

Com o passar dos anos e constante 
exposição às tinturas, aumenta-se o 
risco de desenvolver alergias com rela-
ção às tintas para cabelo. Outro factor 

de risco é uma predisposição do orga-
nismo quanto a reacções alérgicas a de-
terminados componentes. Para evitar 
essas reacções, é fundamental utilizar 
uma tintura de máxima qualidade e 
marca confiável, seja em casa ou no sa-
lão de beleza. Sempre que usar a tinta, 
também deve ser feito o teste de alergia 
(conforme instruções do rótulo), sendo 
necessário esperar um período entre 
24 e 48 horas antes de aplicar a tinta no 
cabelo todo. Pessoas com pele ou cou-
ro cabeludo sensíveis devem consultar 
um dermatologista antes de começar a 
utilizar a tinta e priorizar o uso de uma 
única marca. Essas informações dei-
xam claro que, em alguns casos, a tinta 
de cabelo faz mal para a saúde. No en-
tanto, tomando as devidas precauções, 
é possível evitar esses problemas.

Fonte: http://blog.darom.com.br/
tinta-de-cabelo-faz-mal-para-a-saude

SAÚDE

Nome: Edna Matavel
Idade: 21 anos 
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Ocupação: Estudante
Conquistas: A “muthiyana” de fibra do 

jornal domingo vem marcando a sua exis-
tência através da escrita criativa e talqual-
mente decisiva, sob ponto de vista de posi-
cionamento em relação às barbaridades que 
ocorrem na sociedade. De texto em texto, 
Edna Matavel expande a sua indignação, 
deixando claro que é contra qualquer tipo 
de violência doméstica, motivo pelo qual 
cria narrativas que reflectem esta realidade.

Chama particular atenção para os casos 
que envolvem mulheres, sendo que, “mui-
tas vezes, quando se tem crianças envolvi-
das, faz com que as mesmas cresçam com 
um comportamento sádico; outras isolam-
-se da sociedade, achando-se inferiores 
por terem vivido num ambiente de abusos; 

outras ainda tornam-se seres violentos na 
família e com outras crianças…”. Entretan-
to, ressalva que também existem homens 
que sofrem maus-tratos. Por este e outros 
motivos, especialmente no caso de mu-
lheres e crianças, maiores vítimas, “penso 
que, desde cedo, se deve incutir o espírito 
de luta pelos direitos de cidadania e liber-
dade de expressão, o que ajudará no baixo 
índice de abusos. É preciso denunciar, e, 
quanto mais cedo, melhor”. Na realidade, 
“há necessidade de não se normalizar a 
violência; de evitar que seja ferida a integri-
dade física de um ser humano”.

Sonho: Admiradora de Mia Couto, atra-
vés do seu instrumento de expressão, a es-
crita,  sonha em “participar num concurso 
literário entre os países lusófonos; numa 
feira de livro; escrever e publicar um livro”. 
Entretanto, “o maior de todos é ganhar 
uma bolsa de estudos para fazer literatura 
no estrangeiro”.

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

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

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

06:00 Hino Nacional
06:05 Telenovela: “Império de 
Mentiras” (Compacto)  
Capítulos 12, 13 e 14 
07:00 Bom Dia Moçambique 
Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Desenhos Animados: 
CHAVES Desenhos Animados: 
CHAVES - “A Casa da Bruxa” Episódio 13
10:00 Documentário: China na 
Vista do Céu II Episódio 02
11:00 Debate de Palmo e Meio: 
Caimina Reposição
11:30 Antena do Soldado   
Programa Nº 36
12:00 Análise Global       Directo
13:00 Jornal da Tarde      Directo
14:00 Canal Zero  
14:30 Tenda da Justiça  
15:00 Espectáculo Arte no Quintal: 
“Nandov Matsinhe”  
15:55 O Mágico  
16:10 Espectáculo: 9º Festival de 
Música “Coro Xiquitsi”  
17:00 Convívio Ao Domingo   
Directo
19:10 Passadeira Vermelha  
19:25 Polos de Desenvolvimento: 
Inhambane - Distrito de Jangamo  
20:00 Telejornal Directo
21:30 Espectáculo Musical: “Acácia 
Jazz” Parte 2
23:30 Canal Zero Repetição
00:00 Torneio Nutrição em 
Basquetebol: Costa de Sol vs Ferroviário 
de Maputo Repetição
01:30 Antena do Soldado   
Repetição
02:00 Agora Nós: É de Lei Expulsar 
o Parceiro/a de Casa? Repetição
03:00 Antena do Soldado  
Repetição
03:30 Espectáculo: 9º Festival de 
Música “Coro Xiquitsi” Repetição
04:30 O Mágico Repetição
04:50 Análise Global      Repetição
05:40 Hino Nacional 
05:45 Ginástica:  Tabata 
06:00 Bom Dia Moçambique 
Directo

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/
EMISSORES PROVINCIAIS

04:55- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

09:15- DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE 
2021

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

14:30- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:15- PROGRAMAS LETRAS E 
SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 12, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO
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CINEMA

Agenda
Cultural

Ian McShane voltará 
ao filme como Winston

Ian McShane, que interpre-
ta o personagem Winston, está 
confirmado em John Wick 4. 
A participação do actor foi di-
vulgada pela Lionsgate. Ele se 
junta a Keanu Reeves e outros 
astros no próximo capítulo da 
franquia de acção, cujas gra-
vações começaram no dia 28 

de junho.
McShane já ganhou o Globo 

de Ouro em 2005, como «Me-
lhor Ator de Série Dramática», 
por Deadwood, papel que ele 
fez em 2019 em: Deadwood: 
The Movie. Já nos cinemas, um 
de seus papéis mais marcan-
te foi o do pirata Barba Negra 

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Para o dia de hoje, a falta de movimentação 
será uma constante neste período de evolu-
ção da sua vida, sendo faça mais movimenta-
ções. Em Vênus alguns estímulos mais tênues 
irão fazer você ser mais forte.
TOURO (21/4 A 20/5)
O signo de touro é forte, confiável lidera o 
caminho quando se trata de colher os frutos 
do trabalho duro. São amantes de tudo o que 
é bom e bonito, taurinos se cercam de ganhos 
materiais.
GÉMEOS (21/5 A 20/6)
A versatilidade é uma palavra-chave para 
quem é do signo de gêmeos. Os geminianos 
apresentam qualidades inerentes a sua per-
sonalidade. Destacam-se por serem gentis.
Para hoje, o que estiver interligado com a be-
leza neste dia poderá proporcionar a você um 
aprendizado um tanto quanto diferente.
CÂNCER (21/6 A 21/7)
Profundamente intuitivo e sentimental, o 
signo de câncer pode ser um dos signos do 
Zodíaco mais desafiadores para conhecer.  A 
emoção é muito forte para esse signo, e quan-
do se trata de família e do lar, nada é mais im-
portante.
LEÃO (22/7 A 22/8)
Quando o signo de leão entra em cena, todos 
o olham. Este signo é expressivo, criativo e 
possui grande carisma. Ardente e seguro de 
si, um encanto de leonino pode ser quase im-
possível de resistir.
VIRGEM (23/8 A 22/9)
Sua percepção apurada de tudo lhe torna 
capaz de organizar tudo de maneira preci-
sa, enquanto a sua abordagem metódica não 
permite que nada se perca. 

LIBRA (23/9 A 22/10)
Equilibro é a palavra-chave para o signo de 
libra, e quando se trata de manter tudo em 
equilíbrio o libriano é o mais indicado. Aman-
te da paz e diplomacia, este signo detesta es-
tar sozinho.
ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Debaixo do exterior controlado tranqui-
lo bate intensamente o coração do signo de 
escorpião. Apaixonado, penetrante, e deter-
minado, este signo irá sondar até que atinja a 
verdade. 
SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Curioso e enérgico, o Sagitário é o viajante do 
Zodíaco. Sua filosofia, abordagem de mente 
aberta para a vida motiva-o a refletir mui-
to em busca do sentido da vida.Hoje, você 
irá possuir muitos ganhos durante todo este 
grande dia, desde que reserve as suas opiniões 
para as coisas realmente relevantes.
CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Quando se trata de profissionalismo e os va-
lores tradicionais, o signo de capricórnio leva 
muita vantagem. Este signo adora praticidade 
e enfrenta a vida da maneira mais convencio-
nal possível. 
AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
As pessoas do signo de aquário se apresentam 
de duas maneiras. Pode ser alguém que é tí-
mido e quieto ou alguém turbulento, excên-
trico e energético.
PEIXES (20/2 A 20/3)
As pessoas do signo de peixes são gentis e 
carinhosas. Descontraído e capaz de aceitar 
bem as pessoas ao seu redor, os piscianos são 
encontrados frequentemente na companhia 
de uma variedade de personalidades diferen-
tes. 

Nicolas Cage é um 
ator que construiu uma 
carreira peculiar. Sua 
filmografia oscila entre 
clássicos, como Ari-
zona Nunca Mais; fil-
mes vencedores de 
Oscar, como Adapta-
ção e Despedida em Las 
Vegas; além de produ-
ções excêntricas, para 
dizer o mínimo, como A 
Outra Face.

Entre esses filmes, 
existem variadas pro-
duções, em todos os 
géneros possíveis, po-
rém, existe um longa 
que o actor afirmou que 
jamais irá ver. Trata-se 
de The Unbearable Wei-
ght of Massive Talent. 
O filme que terá Nico-
las Cage interpretando 
uma versão fictícia de si 
mesmo.

Durante uma en-
trevista à Variety, ele 
comentou sobre a difi-
culdade de ver um fil-
me como esse. Embora 
venha sendo elogiado, o 
actor admitiu que seria 
demais ir a um cinema 
lotado, para ter que as-
sistir a si interpretando 

Nicolas Cage revela qual dos 
seus filmes jamais irá assistir

JOHN WICK 4 

em Piratas do Caribe: 
Navegando em Águas 
Misteriosas.

Embora o enredo 
de John Wick 4 ain-
da seja um mistério, já 
que é mantido em se-
gredo total pela pro-
dutora, depois do final 
do último capítulo da 
franquia, já dava para 
imaginar o quanto a 
presença de Winston 
seria fundamental para 
o desenrolar da histó-
ria. Além dele, outros 
actores também estarão 
de volta à trama, como 
Lance Reddick e Lau-
rence Fishburne, além 
da inclusão de outros, 
como Donnie Yen e a 
cantora Rina Sawaya-
ma.

Já a direção do longa 
estará a cargo de Chad 
Stahelski, que dirigiu 
os filmes anteriores da 
franquia. John Wick 
4 tem lançamento pre-
visto para o dia 27 de 
Maio de 2022.

ele mesmo.
“Eu nunca vou ver esse filme”, reve-

lou o ator. “Me disseram que é um filme 
bom. Me disseram que as pessoas estão 
a amar e a gostar do projeto, mas eu fiz 
isso pelo público. É demais para mim ir 
para um cinema e sentar ali com todo 
mundo. Psicologicamente, essa é uma 
experiência muito bizarra e doida para 
mim”.

The Unbearable Weight of Massive 
Talent está previsto para estrear no dia 
22 de abril de 2022. 
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Piedade Malizane insta pescadores artesanais a deixarem práticas nocivas à pesca

Tete vai capacitar magistrados
para julgarem pescadores ilegais 

Governo mantém aposta 
na posse segura da terra

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

P
escadores ilegais e usuá-
rios de artes nocivas na 
actividade pesqueira se-
rão julgados brevemente 
pela Justiça moçambi-

cana, em Tete. Neste momento, 
está em curso a capacitação de 
magistrados com ferramentas 
adequadas para julgarem e con-
denarem os praticantes deste 
tipo de crime.

O facto foi anunciado pela 
chefe do Departamento de Pes-
cas nos Serviços Provinciais de 
Actividades Económicas nes-
ta província, Piedade Mulaicho 
Malizane, num encontro reali-
zado há dias com um grupo de 
pescadores artesanais em Daqui, 
uma localidade do distrito de 
Mágoè, região banhada pela al-
bufeira de Cahora-Bassa. 

Explicou que a medida visa 
essencialmente organizar e apri-
morar a pesca artesanal, por for-
ma a minimizar a captura desen-
freada dos recursos pesqueiros e 
incrementar a produção nas co-
munidades pesqueiras locais. 

Em Moçambique, segundo 
Piedade, a pesca é uma impor-
tante fonte de proteína animal e 
de emprego, por isso o seu exer-
cício deve ser devidamente con-
trolado.

‘’Temos de desencorajar a 
prática de pesca ilegal e o uso de 
artes nocivas para evitar a extin-
ção das espécies, sobretudo na 
albufeira de Cahora-Bassa, onde 
se registam casos frequentes des-
ta natureza’’,  afirmou Piedade 

Mulaicho. Na albufeira de Caho-
ra-Bassa, onde ocorre em grande 
escala a pesca ilegal e o uso de ar-
tes nocivas para a captura de pei-
xe kapenta, as autoridades estão 
a reforçar as capacidades e habi-
lidades para   monitoria e gestão 
eficiente da actividade pesqueira 
através da fiscalização perma-
nente.

“Como resultado da fiscali-
zação conseguimos, nos últimos 
seis meses, apreender dos pes-

cadores artesanais mais de 3 mil 
redes mosquiteiras usadas para a 
pesca de kapenta”, disse.

A pesca artesanal é exercida 
por cerca de 9 mil operadores e 
contribui com cerca de 67% no 
volume de captura global assu-
mindo grande relevância na se-
gurança alimentar, criação de 
postos de trabalho e na renda 
familiar, não apenas nos distri-
tos situados ao longo da Albufeira 
e do rio Zambeze, mas também 

noutras regiões.
De salientar que a província 

de Tete possui uma superfície de 
100.742 quilómetros quadrados. 
As águas interiores ocupam uma 
área de 2900 quilómetros. A pes-
ca é uma das principais fontes de 
rendimento da população situada 
ao longo das margens do rio Zam-
beze.

Existem nas águas do Zam-
beze, para além do famoso peixe 
pende (Tilapia mossambicus), 

outras variedades de espécies 
como kapenta, ussimbu (lim-
nothrissamiodon), peixe tigre 
(hydrocynus vittatus), peixe gato 
(bagarius yarrel) e carpa (cypri-
nuscarpio).

Dados fornecidos pela chefe do 
Departamento de Pescas nos Ser-
viços Provinciais de Actividades 
Económicas revelam que a cap-
tura global de peixe na província 
é de aproximadamente 32 mil to-
neladas por ano.

O Governo moçambicano mantém a aposta no uso 
seguro da terra por parte das comunidades, através da 
atribuição de títulos de garantia real aos respectivos ocu-
pantes, segundo concluiu o Conselho Coordenador do Mi-
nistério da Terra e Ambiente (MTA), realizado na passada 
sexta-feira, em Maputo. 

Para o efeito, o Executivo está a implementar um pro-
grama de atribuição de Títulos de Uso e Aproveitamento 
da Terra (DUAT), com vista á regularização da ocupação de 
dois milhões de parcelas, além da delimitação 1200 terras 
comunitárias. 

O evento que decorreu sob o lema: “Pelo Acesso Equi-
tativo, Posse Segura e Uso Sustentável da Terra”, serviu 

igualmente para avaliar o primeiro Plano Nacional de De-
senvolvimento Territorial (PNDT) que visa o ordenamento 
territorial. 

Foram igualmente aprovados os Planos Especiais de Or-
denamento Territorial do Zambeze e da Ilha de KaNyaka, 
no distrito municipal Kampfumo.

A revisão da Política Nacional de Terras em curso no 
país decorre através da divulgação do processo junto das 
comunidades, com enfoque para os distritos e localidades, 
envolvendo órgãos de governação e lideranças locais, as-
sociações de base comunitária, produtores, empresariado, 
entre outros.  

A ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze vincou 
que o recurso terra é escasso, precioso e limitado, devendo 
por isso ser distribuído equitativamente, gerido de modo 
sustentável e a sua utilização responder às necessidades das 

actuais e futuras gerações.
O programa Terra Segura visa titular cinco milhões de 

parcelas em regime de ocupação de boa-fé segundo as 
normas e práticas costumeiras, delimitar quatro mil terras 
comunitárias, harmonizar procedimentos, capacitar o em-
presariado e operacionalizar o cadastro nacional. 

No acto do lançamento em 2015, no distrito da Manhiça, 
o Presidente Filipe Nyusi referiu que nos dois anos ante-
riores haviam sido registados cerca de 1 milhão e 602 mil 
parcelas de ocupantes de boa-fé, o que resultou na emissão 
de 477.786 títulos de DUAT, em 10 províncias do país, sendo 
que 37 por cento das parcelas registadas eram tituladas por 
mulheres.

No mesmo período foram delimitadas 690 comunidades 
locais, cobrindo pouco mais de 4.5 milhões de hectares, das 
quais um total de 583 recebeu a respectiva certificação.

Acesse https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

26 18 de Julho de 2021
Mundo Virtual

NA CHINA

O número de pessoas vivas hoje representa apenas cerca de seis por cento do 
número de pessoas que já nasceram desde que o ser humano existe. A estimativa 
é do instituto de pesquisa privado Population Reference Bureau (PRB), segundo 
o qual 108 biliões de pessoas já nasceram desde que surgiu o primeiro indivíduo 
da nossa espécie, há aproximadamente 350 mil anos.

Leonardo Da Vinci foi pioneiro na invenção de lentes de contacto,  por volta 
de 1508 imaginou a construção de uma lente que, posta na superfície do globo 
ocular, poderia corrigir os problemas de visão. No século XVII, o filósofo, físico 
e matemático francês René Descartes foi autor de uma ideia semelhante, mas, 
apesar disso, a forma actual só foi desenvolvida nos fins do século XIX, pelo fa-
bricante de peças óticas F. E. Muller e o médico suíço Adolf Eugen Fick.

A luz do vaga-lume ou bioluminescência é causada pela transformação da ener-
gia química em energia luminosa. Esse processo, chamado de “oxidação bioló-
gica”, permite que a energia luminosa seja produzida sem que haja a produção 
de calor. Esse processo ocorre da seguinte maneira: uma molécula de luciferina 
é oxidada, formando uma molécula de oxiluciferina, quando essa molécula per-
de sua energia, emite a luz.

A areia movediça é um fenómeno natural que se forma quando um grande fluxo 
de água preenche espaços existentes sobre finas partículas de areia que se en-
contram soltas. Essa junção faz com que a areia se torne móvel como um líquido 
e pelo seu movimento recebe o nome de “movediça”.

As baratas viram de barriga para cima quando morrem numa tentativa de re-
cuperar a respiração que geralmente se perde com a acção do veneno, uma vez 
que, assim como todos os insectos, possuem a abertura dos órgãos respiratórios 
na face abdominal.

No verão de 430 a.C., Atenas, uma das grandes cidades da civilização grega, 
foi abalada pelo surgimento de uma doença misteriosa e desconhecida. Essa 
doença espalhou-se pelo território em um surto epidémico e ficou conhecida 
como ”Praga de Atenas”. Os estudiosos acreditam que a grande movimenta-
ção de pessoas e a aglomeração por conta do conflito contribuíram para que a 
doença chegasse e se alastrasse pelo local.

Jogos de telemóvel exigem 
reconhecimento facial

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas: dcbad

1. A atleta moçambicana Maria de Lurdes Mutola foi campeã mundial dos Jogos 
Olímpicos de Sydney em 2000, numa prova de:
a.  3 mil metros
b. 1000 metros
c. 1500 metros 
d. 800 metros 
e. 10 metros 

2. A passagem do estado sólido para o estado líquido por meio do aquecimento é 
um dos cinco processos de mudanças do estado físico da matéria e denomina-se:
a. Vaporização 
b. Solidificação
c. Fusão 
d. Sublimação 
e. Liquefação ou condensação  

3. Reza a história que o antigo combatente Alberto Chipande deu o primeiro tiro da 
luta de Libertação de Moçambique do jugo colonial português no dia:
a. 25 de Junho de 1975
b. 25 de Setembro 1964
c. 25 de Setembro de 1974
d. 7 de Setembro de 1992
e. 7 de Setembro de 1974

4. Qual destas é a actual ministra moçambicana  do Mar, Águas Interiores e Pescas?
a. Augusta Maita 
b. Ana Comoana 
c. Luísa Diogo 
d. Ivete Maibase 
e. Verónica Macamo

5. O dia 7 de Abril é feriado nacional e memoriza 
a. A Fundação da Organização da Mulher Moçambicana (OMM)
b. O nascimento da Josina Machel
c. A criação do Destacamento Feminino 
d. A morte de Josina Machel 

Mais de 60 títulos da 
Tencent disponí-
veis na China vão 
passar a ter o sis-
tema de controlo 

de acesso Midnight Patrol, que 
estava em testes desde 2018. 

A empresa explica que o 
sistema efectua um reconhe-
cimento facial quando se tenta 
jogar entre o período das dez 
da noite e as oito da manhã do 
dia seguinte. O objectivo é li-
mitar o acesso de menores aos 
ecrãs durante este período, se-
guindo as regras determinadas 
pelo Governo de Pequim.

A Tencent não entrou em 
detalhes sobre como é que 
o sistema opera, explicando 
apenas que depois de se passar 
algum tempo a jogar naquele 
período horário, o jogo vai ser 
interrompido e o utilizador 
terá de passar pelo reconheci-
mento facial. Caso seja detec-
tado um menor, não é possível 
jogar mais, até ao fim do “re-
colher obrigatório”. Se for um 
adulto a ser erradamente reco-

nhecido e impedido de jogar, 
a Tencent não prevê qualquer 

mecanismo para se ultrapassar 
a proibição, dizendo apenas 

que terão de tentar noutro dia, 
notícia o ArsTechnica.

Além desta chegada a al-
guns títulos, os pais podem 
activar um sistema de reco-
nhecimento facial também em 
que só os rostos autorizados é 
que podem ser “mostrados” 
para desbloquear a experiência 
do jogo.

Esta solução visa ajudar a 
cumprir o alvo do Governo 
chinês para limitar o vício de 
jogos de telemóvel nas crian-
ças. Estão previstas ainda san-
ções para as editoras que não 
cumpram com as regras im-
postas, sob risco de perderem 
as suas licenças para operar no 
território. 

Algumas das regras passam 
pela obrigatoriedade de se usar 
nomes reais em jogo e serem 
estabelecidos limites nos gas-
tos autorizados para os meno-
res.

Não se conhece ainda a lista 
dos 60 jogos em que a Tencent 
já aplica este sistema.

Exame Informática
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d RAIMUNDO ZANDAMELA
em Port Elizabeth

TORNEIO COSAFA

Desporto
18 de Julho de 2021

Concurso no 28 de 17 - 07 - 2021

212 26 27 29 36

PUBLICIDADE

FÁTIMA TIMANA RUNGO
(FATIMINHA)

FALECEU
Seus filhos Dércio Rungo, Célia Isabel Rungo e Tânia 
Rungo, genros Bruno Palma Pinto e José Carlos, netos 
Luwaia, Kimora, Pedro, Gabriel e Bruno, cunhados Car-
los Rungo, Beleza Rungo e demais familiares comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do seu ente querido FÁTIMA TIMA-
NA RUNGO, ocorrido no dia 17/7/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza em data a anunciar oportunamente. Paz à sua alma.

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

A 
Selecção Na-
cional de Fu-
tebol joga hoje, 
pelas 14.00 ho-
ras, no Nelson 

Mandela Bay, em Port 
Elizabeth, África do Sul, 
com a sua similar de eS-
watini, em desafio de 
atribuição do terceiro e 
quarto lugares da 20.ª 
edição do torneio da CO-
SAFA. Ainda no mesmo 
estádio, quando forem 
17.00 horas, as selecções 
da África do Sul e do Se-
negal vão disputar a final, 
depois de terem vencido, 
respectivamente, as suas 
congéneres de Moçam-
bique (3-0) e do eSwatini 
por 3-0, este último na 
marcação de grandes pe-
nalidades depois de uma 
igualdade a dois golos. 

Foram indisfarçáveis 
os olhares pesarosos dos 
jogadores da selecção 
nacional após a derro-
ta diante dos “Bafana 
Bafana”. Dos três golos 
sofridos, dois foram de 
lances de bola parada, 
um livre directo e uma 
grande penalidade, sem 
deixar de lado o melhor 
golo da noite marcado 

Moçambique em busca
do “bronze” frente a eSwatini

pelo avançado Moega-
mat Maart  (58´). 

Para este torneio, Ho-
rácio Gonçalves e Victor 
Matine apostaram na 
selecção olímpica. O 
seleccionador nacional 
enfatizou que Moçam-
bique está numa fase de 
início de um novo ciclo, 
de construção do futu-
ro, em que, pela primei-
ra vez, participa nesta 
competição com um 

conjunto jovem. 
Após falhar a sua ter-

ceira final na história da 
prova depois de 2008 
e 2015, os treinados de 
Horácio Gonçalves te-
rão a oportunidade de 
ir à busca da sua tercei-
ra medalha de bronze, 
doze anos depois (1997 
e 2009). 

Há sensivelmente 
quatro semanas em Ma-
puto, Moçambique em-

“Sofremos uma pesada derrota, 
mas mostrámos que estamos em 
crescendo. É preciso dar tempo 
ao tempo e esperar que os resul-
tados apareçam. É um processo 
que vai levar o seu tempo, mas te-
mos de ter a coragem de assumir e 
de construir. Estamos a construir 

esta equipa que tem jovens valo-
rosos moçambicanos com muito 
talento em que eu confio muito. 
Iremos procurar lutar pela honra 
no jogo com eSwatini. Estou sa-
tisfeito com o desempenho destes 
jovens”, disse o seleccionador na-
cional.

Estamos em crescendo

– Horácio Gonçalves

patou a uma bola diante 
deste adversário, num 

triangular que além de 
ter sido o anfitrião aca-

bou conquistando a pro-
va. Na prática, a prova 
tinha um objectivo em 
comum: a preparação 
para o COSAFA CUP. 
Uma iniciativa que até 
certo ponto foi oportuna 
para as duas equipas.

Agora, num contexto 
diferente, as duas na-
ções voltam a cruzar o 
mesmo caminho, neste 
que será o terceiro en-
contro em que ambas 
estão empatadas em 
igual número de vitórias 
(uma) e derrotas (uma).

Basta lembrar que os 
“Mambas” terminaram 
a fase de grupos com os 
mesmos sete pontos que 
a Namíbia, tendo se be-
neficiado da vantagem 
no confronto directo: 
venceram os namibia-
nos, na última jornada 
da fase de grupos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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evoluir o assunto para produzir 
a convulsão. “Esta não aparenta 
ter motivações exclusivamente 
políticas associadas a Jacob Zuma. 
Tem também motivações sociais 
de outra índole”.

Siga a entrevista.
De que forma a onda de violên-

cia que se viveu nos últimos dias 

na África do Sul pode impactar na 
SADC partindo do princípio que 

é a potência económica desta re-
gião?

O maior impacto vai estar na 
redução da interacção comercial e 
circulação com os países vizinhos 
devido à sabotagem nas rodovias e 
bloqueios à passagem. Isto reduz a 
intensidade dos fluxos comerciais 
e pode afectar a circulação de mi-
grantes e de trabalhadores de vizi-
nhos como Lesotho, Moçambique 
e eSwatine, com muitos emigran-
tes no país. Pode afectar Moçam-
bique, Lesotho e Botswana, que 
estão na cintura de Kwazulu Natal 
(KZN) e Gauteng. O impacto qua-
litativo pode também estar asso-
ciado ao medo... há sempre a ideia 

dos imigrantes  regressarem para 
não morrerem em terra alheia!

Esta redução das trocas comer-
ciais vai se fazer sentir dos dois la-
dos?

A nível interno da África do 
Sul, os acontecimentos violentos 
e as obstruções à livre circula-
ção na estrada N4, que liga a re-
gião mais economicamente forte 
(Gauteng) e Maputo, onde o res-
pectivo porto é local de entrada e 
sobretudo de saída de mercado-
rias diversas da relação da África 
do Sul com outros estados, pode 
limitar a actividade empresarial 
de muitas empresas, comprome-
ter os prazos de entrega, preju-
dicar os preços e eventualmente 
conduzir a nova abordagem por 
parte dos afectados do exterior. 
No fundo esta realidade constran-
ge a actividade normal de produ-

prontidão do grupo para a luta e a 
batalha, lembrando os momentos 
de confrontação só testemunha-

dos no tempo do apartheid. A 
África do Sul é um Estado moder-
no e a nação zulu existe dentro das 
regras do estado-moderno. Por-
tanto, a política sul-africana não 
é dominada por questões étnico-
-tribais. Estas só influenciam-na.

As convulsões na sua genera-
lidade foram resultado de inter-
ferências de elementos estranhos 
ao problema central. O problema 
central foi bem claro e não abre 
espaço para levantar a ideia de que 
Zuma e a nação zulu são uma coisa 
à parte, fora do Estado convencio-
nal. Isso são abstracções e formas 
de explicar e dar crédito à tese de 
que a etnia e a cultura na África do 
Sul sobrepõem-se ao Estado e este 
deve render-se a eles!

Quais poderão ser os principais 
dados ou perigos?

Dizia que o problema de fundo 
está claro. O que aconteceu foi a 
interferência de outros aspec-
tos como os étnico-cuminitários 
e sociais para a convulsão como 
pobreza e criminalidade que, no 
contexto especial do exercício da 
autoridade do Estado que o TC 
(Tribunal Constitucional) fez e no 
contexto das reacções do próprio, 
de seus filhos, de seus apoiantes 
dentro da associação dos com-
batentes, e também dentro do 
ANC... a situação ganhou outros 
contornos e a crise explodiu e per-
deu controlo.

Eventualmente, se estes tives-
sem agido doutro modo a situação 
não evoluiria para as convulsões 
e pararia na crise. Portanto, a 

ção, compromete algumas metas 
e refreia a pujança da economia e 
cria incertezas maiores. Estas no 
seu conjunto prejudicam a pro-
dução e a economia que em últi-
ma instância são  grandes motores 
da integração.

Há o risco de situações como 
esta voltarem a acontecer a breve 
trecho, independentemente da 
motivação?

Neste caso depende da forma 
como for gerida a crise. Mas na 
actual conjuntura o ponto central 
é agir sobre os agitadores e os líde-
res diversos, para exercer pressão 
e pedir colaboração. No geral, não 
há risco de a breve trecho voltar-
mos a ter uma crise desta magni-
tude, porque os elementos mais 
associados às rupturas políticas 
não existem.

Serão estas convulsões uma 
indicação de que na política sul-
-africana a questão étnico-tribal 
conta?

Eu penso que, primeiro, a polí-
tica não é dominada por questões 
tribais. Eu acho que só é influen-
ciada por elas. Penso que o grande 
problema é mesmo a nível da li-
derança. Foi o comportamento da 
liderança que produziu esta crise. 
É verdade que Zuma representa 
uma expressão do povo zulu e, na 
actualidade, depois da morte do 
rei Ezulwine, ele é visto como o 
símbolo mais representativo desse 
grupo... tanto que ele é um gran-
de defensor de práticas culturais 
desse povo... mas o facto de ele ter 
sistematicamente negado fazer-
-se presente nos assuntos do Es-
tado como antigo gestor máximo 
accionou a seu favor solidarieda-
de de grupos dentro do ANC, que 
preferiram ficar calados, solida-
riedade dentro do grupo de com-
batentes do Unkote we Sizwe e, 
sobretudo, solidariedade de líde-
res e de membros da nação zulu.

M...
Estes últimos, esforçaram-

-se por ignorar completamente 
os assuntos do Estado na géne-
se da crise, accionaram assuntos 
perversos e distantes de etnia, 
de nação zulu, de solidariedade, 
de ancestralidades, de memórias 
comuns e de epopeia e herocida-
des do grupo étnico. Foi esta ac-
ção que trouxe a questão étnica, 
que veio a desvirtuar o problema 
inicial e aludir a perversões como 
vitimização, para no fim justificar 
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A NÍVEL DA SADC

No geral, não há 
risco de a breve 
trecho voltarmos a 
ter uma crise desta 
magnitude, por-
que os elementos 
mais associados às 
rupturas políticas 
não existem

Acho que o pa-
pel do Presidente 
Zuma deve ser 
similar àquele 
que exerceu como 
Chefe de Estado. 
Promotor da união 
e da estabilidade. 
Ele tem de falar às 
diversas lideranças 
para serem agen-
tes e promoverem 
mensagens de 
mobilização para a 
ordem e estabili-
dade

A África do Sul é 
um Estado moder-
no e a nação zulu 
existe dentro das 
regras do estado-
-moderno. Por-
tanto, a política 
sul-africana não 
é dominada por 
questões étnico-
-tribais. Estas só 
influenciam-na

A 
dimensão dos actos de 
violência que varreram 
nos últimos dias a África 
do Sul, concretamente 
as províncias de Kwazu-

lu-Natal e Gauteng, deixou muita 
gente preocupada. De momen-
to contabilizam-se mais de duas 
centenas de mortos e perto de 
2550 detenções. 

Para nos ajudar a fazer a leitura 
destes acontecimentos domin-
go ouviu  o académico Aly Jamal, 
especialista em Relações Interna-
cionais e em Resolução de Con-
flitos e docente na Universidade 
Joaquim Chissano (UJC), para 
quem as convulsões poderão ter 
um impacto negativo nas trocas 
comerciais na SADC.

Abordando a origem dos tu-
multos, Aly Jamal explica que a 
evolução do problema inicial so-
freu abalo, manipulação e inter-
ferências negativas que fizeram 

Convulsões na África do Sul
podem constranger comércio

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

- Aly Jamal, especialista em Relações Internacionais e em Resolução de Conflitos 
e docente na Universidade Joaquim Chissano

Acesse https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

só, o que é que se pode esperar à 
luz de tudo o que se passou?

Sim, a instabilidade e a crise 
económica podem afectar a velo-
cidade e a marcha da implemen-
tação dos mecanismos de integra-
ção na área económica, quer por 
falta de pujança das economias 
quer por limitados fluxos de bens, 
serviços e projectos. Economias 
estáveis produzem mais fluxos e 
dinâmicos.

Cada um dos estados-mem-
bros da SADC tem os seus desa-
fios e problemas. É expectável que 
priorizem os mesmos objectivos, 
nomeadamente político, secu-
ritário e económico, sobretudo 
agora com a pandemia da co-
vid-19? 

Não podemos esperar que se-
jam necessariamente os mesmos. 
Afinal vivem realidades diferen-
tes, a pandemia tem efeitos em to-
dos mas a capacidade de resposta 
a ela varia em função das capaci-
dades individuais.  No entanto, a 
bússola da integração transmite-

-nos que houve e vai haver esfor-
ços e articulações para produzir 
objectivos e valores comuns pró-
ximos e similares, porque só assim 
é que se criam as condições para 
uma boa integração.

Um dos aspectos bandeira da 
SADC é a questão dos valores co-
muns. O fortalecimento de cultu-
ra e valores está no centro da coo-
peração entre estados-membros. 
Como é que se mensuram estes 

objectivos?
A questão valores é central em 

qualquer integração. Sem manter 
não há balizas para a condução da 
integração regional. Tem havi-
do esforços e o Tratado da SADC 
espelha alguns desses valores e 
objectivos comuns. Mas no pla-
no prático, a especificidade de 
cada país dita o grau de cometi-
mento e de adesão ao processo 
de criação de valores comuns. 
Cada estado está em níveis de 
desenvolvimento económico e 
político diferentes. Aqui reside 
uma limitação objectiva que as 
diversas autoridades internas não 
conseguem contornar com facili-
dade. Algumas dessas limitações 
condicionam a interacção plena e 
atrasam-na.

A SADC tem feito muito esfor-
ço para uniformizar os diferentes 
níveis em que os países se en-
contram mas mostra-se limitada. 
Cabe mais aos países agirem por-
que a SADC está a cumprir o que 
os países decidem.
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Mundo enfrenta “furacão
de crises humanitárias” 

Internacional

A evolução do 
problema inicial 
sofreu abalo, ma-
nipulação e inter-
ferências nega-
tivas que fizeram 
evoluir o assunto 
para produzir a 
convulsão

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

- António Guterres, Secretário-Geral da ONU

evolução do problema inicial so-
freu abalo, manipulação e inter-
ferências negativas que fizeram 
evoluir o assunto para produzir 
a convulsão. Esta não aparenta 
ter motivações exclusivamente 
políticas associadas a Zuma. Tem 
também motivações sociais de 
outra índole. Muitos dos que se 
envolveram nem são pró-Zuma 
e são apolíticos. Entraram para 
aproveitar e saquear bens, sabo-
tar propriedade, concretamente 
expressando dor e sentimento de 

exclusão social, pobreza, falta de 
rumo, marginalização, etc. Tudo 
isto pode ser explicado por teorias 
como privação, teoria de necessi-
dade, teoria de manipulação, teo-
ria de coesão do grupo e teoria de 
institucionalização.

Na sua opinião, qual pode ser o 
papel de Jacob Zuma para amainar 
os ânimos exaltados?

Acho que o papel do Presidente 
Zuma deve ser similar àquele que 

exerceu como Chefe de Estado. 
Promotor da união e da estabili-
dade. Ele tem de falar às diversas 
lideranças para serem agentes e 
promoverem mensagens de mo-
bilização para a ordem e estabi-
lidade. Tem de dar sinal de que a 
violência e a destruição têm de 
parar e o país tem de sarar. E as 
lideranças devem alinhar nes-
se sentido, mesmo que  tenham 
tido papel instigador nas sema-
nas anteriores. Ele tem de ser um 
apaziguador. Tem experiência de 

liderar o estado e tem capacidade 
para tal. Creio que deve enviar um 
“tweeter”, uma mensagem no 
facebook. Usar os meios disponí-
veis.

eSwatini também viveu mo-
mentos conturbados. O Zimba-
bwe está, digamos, economica-
mente fragilizado. Sabido que um 
dos principais objectivos da SADC 
é a consolidação da Zona do Co-
mércio Livre já em marcha, e não 

O secretário-geral das Nações Unidas avisou sex-
ta-feira que um “furacão de crises humanitárias” no 
mundo deixou os civis em áreas de conflito a pagarem 
o preço mais alto, agravado por uma vaga de ataques a 
trabalhadores humanitários e médicos.

António Guterres disse que as necessidades hu-
manitárias estão a ultrapassar a capacidade de res-
posta das Nações Unidas e de organizações de ajuda 
humanitária, “sobrecarregadas pela pandemia da co-
vid-19”.

“Estamos a entrar em águas desconhecidas. A 
escala das necessidades humanitárias nunca foi tão 
grande. A ONU e os nossos parceiros estão a tentar 
chegar com ajuda a 160 milhões de pessoas – o núme-
ro mais alto de sempre”, disse Guterres, num discurso 
ao Conselho de Segurança da ONU lido pela vice-se-
cretária-geral Amina Mohammed.

Guterres citou a região de Tigray, na Etiópia, o Afe-
ganistão, Iémen e a Síria como exemplos do “aumen-
to sangrento das crises humanitárias”.

No Tigray, segundo Guterres, a ONU ouviu “re-

latórios fiáveis” nos últimos meses de execuções de 
civis, prisões e detenções arbitrárias, violência sexual 
contra crianças e deslocamentos forçados “em gran-
de escala”.

“No Afeganistão, ataques brutais mataram pelo 
menos 24 civis, incluindo cinco profissionais de saú-
de, durante apenas uma semana de Junho”, prosse-
guiu.

Após oferecer outros exemplos nas restantes re-
giões, Guterres instou o Conselho de Segurança a 
tomar medidas firmes e imediatas para apoiar as 
resoluções sobre protecção de civis, trabalhadores 
humanitários e sanitários, assim como hospitais, es-
colas, instalações de água e outros “espaços humani-
tários”.

Segundo o secretário-geral, a Organização Mun-
dial da Saúde registou 568 incidentes este ano que 
afectaram a prestação de cuidados médicos em 14 zo-
nas de conflito, causando a morte de 114 profissionais 
de saúde e pacientes.

Guterres pediu também o fim das práticas que 

“politizam a acção humanitária”, 
incluindo tentativas frequentes 
de interferir na selecção das or-
ganizações humanitárias de be-
neficiários e parceiros dessa aju-
da, legislação de contraterrorismo 

que criminaliza actividades hu-
manitárias e médicas – e, inver-
samente, políticos e militares que 
retratam essa ajuda como parte da 
sua agenda de contraterrorismo. 
(LUSA.PT)

A questão valores é central em qualquer integração

Acesse https://t.me/Novojornal
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Nunca gostei de perder

xxxxx

Faz parte de uma das 
gerações de ouro do 
basquetebol moçam-
bicano e africano. 
Chama-se Ana Paula 

Reis.
Entre as suas maiores 

conquistas nas quadras 
destacam-se: campeonato 
africano de 1991, no Egipto; três 
vezes campeã nacional pelo 
Maxaquene; uma vez campeã 
nacional pelo Desportivo de 
Maputo. Entretanto, existe outra, 
particular. Antes cabo-verdiana, 
“consegui a nacionalidade 
moçambicana, graças ao 
desporto”.

Lembra-se de episódios 
vividos naquela época, das suas 
entregas de arrasar debaixo da 
tabela, facto que lhe conferiu 
o apelido de “voadora” com o 
seu 1 metro e 70 centímetros 
de altura.Após passar pelo 
Textáfrica do Chimoio, Sociedade 
Hidroeléctrica do Revúè, 
Avícola de Manica, Maxaquene e 
Desportivo de Maputo, recorda-
se com muito carinho e apreço 
do mister Belmiro Simango: 
“Gostava da forma como ele 
lidava connosco”.Nasceu no 
Chimoio, província de Manica, 
há 55 anos. Tem cinco filhos 
e dois netos. Formada em 
Engenharia Florestal, ao nível de 
licenciatura, e em Ambiente e 
Desenvolvimento, mestrado, é 
representante de um consórcio 
comprometido com causas 
ambientais. Declara ser uma 

pessoa “sensível” e, ao mesmo 
tempo, determinada, sendo 
que: “nunca gostei de perder”. 
Acompanhe a conversa. 

Qual foi o ponto mais alto da 
sua carreira?

O campeonato africano, que 
trouxe o título mais alto. 

O que ficou por conquistar?
Gostava de ter participado nas 

olimpíadas. Infelizmente, a nossa 
equipa não era tão fervorosa a 
ponto de conseguir o mérito. 
Se tivesse nascido num outro 
país talvez tivesse tido uma 
oportunidade, porque haveria de 
ter um pouco mais de orientação, 
talvez tivesse feito mais do que fiz. 

Está a querer dizer que no país 
faltam condições para preparar 
os atletas de forma a chegarem a 
competições dessa natureza?

Evidentemente. Mas existem 
condições que podem ser 
melhoradas, para fazer grandes 
atletas. E penso que também 
há falta de orientação: eu fui 
para o básquete quando deveria 
ter praticado atletismo. O José 
Craveirinha sempre me disse 
que fui ao básquete erradamente 
(pelas suas habilidades) que devia 
ter ido para o salto em altura, em 
comprimento, para o atletismo. 
Mas na altura não tínhamos 
orientação certa… Isto está a 
acontecer com muitos atletas. 

Que ganhos o desporto trouxe 
para a sua vida?

A minha principal conquista 
foi a auto-confiança. O que 
sou hoje é muito por causa do 
desporto, porque eu nunca gostei 
de perder. Para nós conseguirmos 

alguma coisa na vida, temos de 
ir à luta. Então, essa foi a minha 
principal conquista, originada 
do desporto. A segunda grande 
conquista foi a possibilidade de 
conhecer o mundo, as pessoas, 
fazer amizades…

E em termos de jogo?
O campeonato africano em 

1991, no Egipto; três vezes campeã 
nacional pelo Maxaquene; 
uma vez campeã nacional pelo 
Desportivo de Maputo. E fui 
quatro vezes campeã provincial, 
pelo Textáfrica do Chimoio, 
pela Sociedade Hidroeléctrica 
do Revúè e pelo Avícola de 

Manica.  Conquistámos também 
o segundo lugar quando fomos 
campeãs africanas de clubes, pelo 
Maxaquene.

Tem mais?
Dois aspectos importantes: 

joguei com a minha irmã mais 
nova, a Conceição Reis, e ambas 
éramos cabo-verdianas, consegui 
a nacionalidade moçambicana, 
graças ao desporto.

Então as suas origens…
São de Cabo Verde, do lado do 

pai, e Moçambique, da parte da 
mãe.

Quando é que consegue a 
nacionalidade moçambicana?

Em 1984, quando fui 
seleccionada para participar nos 
jogos africanos de Senegal.

Qual era a sua principal marca, 
como jogadora?

Era o ressalto. Fui citada várias 
vezes pelos órgãos como Ana 
Paula Reis, a voadora. E não era 
a mais alta das atletas femininas, 
mas penso que era a que mais 
saltava.

Tem quanto de altura?
1 metro e 70.
Tinha muita força? Como é que 

conseguia arrasar nos ressaltos?
Eu tinha muita força, muita 

elevação. Conseguia até carregar 
o Belmiro Simango… (risos). 
Quando havia bola presa, eu 
conseguia sempre tirar. 

PERCURSO 
NO BÁSQUETE

Quando começa a praticar 
basquetebol?

Em 1977, em Manica. Mas 
comecei a praticar desporto 
com natação e participei num 

campeonato nacional de natação, 
que decorreu na província de 
Sofala. 

Tinha quantos anos?
Dez, por aí… mas, também 

jogávamos básquete na rua 
e na escola. Nas províncias, 
normalmente as pessoas faziam 
todo o tipo de actividade 
desportiva; praticavam todas 
as modalidades desportivas. Eu 
jogava futebol, básquete, hóquei 
em patins, ciclismo, badmiton, 
andebol, portanto, na escola nós 
fazíamos tudo.

Mas qual era a sua paixão, isto 
é, a sua modalidade preferida?

Bom, eu gostava de todas elas, 
mas como estava na moda jogar 
básquete, joguei e passei a gostar 
mais. (Entretanto) jogava também 
futebol pela equipa do Textáfrica 
do Chimoio.  Não era federado, e 
sim recreativo.

E quando começa a praticar 
básquete federado?

Em 1985, também pelo 
Textáfrica. Mas também fazia 
natação…

Quais eram as suas metas, o 
que pretendia, de facto?

Eu não tinha grandes ideais, 
em relação ao desporto. Era só 
passatempo, por recreação. Na 
altura não pensava em grandes 
voos. Era só o gosto de jogar e 
praticar desporto. Todo o mundo 
praticava desporto, e eu também 
me vi lá. 

É algo que parece estar fora do 
interesse da maioria da juventude 
actual…

Bom, eu vou falar por aquilo 
que vejo na convivência com os 
meus filhos. Os meus filhos gostam 
de desporto, desde pequenos, 
eles começaram a praticar várias 
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Maputo. 
Por que “pulou” para o vizinho 

(Desportivo)? Não gerou um mal-
estar?

Gerou um grande mal-
estar. Mas a direcção do clube 
(Maxaquene) fez algo que me 
deixou insatisfeita e, daí, decidi 
pular para o vizinho, que não 
ganhava campeonatos há alguns 
anos. Por coincidência, nesse 
mesmo ano, o Desportivo ganhou 
o nacional e eu marquei os últimos 
pontos que deram a vitória à 
equipa.

E estavam a jogar contra o 
Maxaquene?

Sim, sim…
Que golpe…
É…
Mas o que é que o Maxaquene 

fez que a deixou contrariada a 
ponto de ditar a sua saída?

Eram questões pequenas, neste 
momento já não me lembro. Mas 
penso que eram questões ligadas à 
falta de consideração…

Ficou magoada…
Fiquei magoada e decidi sair. E 

como eu era afilhada do poeta José 
Craveirinha, e já há algum tempo 

ele andava a tentar puxar-me para 
o Desportivo de Maputo, saí. Na 
altura, eu fazia alguns treinos de 
preparação física e musculação 
com um dos filhos de Craveirinha, 
o Zeca.

Ficou no Desportivo por três 
anos. E depois?

Parei. Parei, porque acabei a 
minha formação e fui colocada 
na província de Manica para 
trabalhar. 

Quem era o seu ídolo no 
basquetebol?

Ao nível mundial era o Magic 
Johnson. Ao nível nacional… tenho 
de pensar um pouquinho… o 
meu treinador, Belmiro Simango. 
Gostava muito de o ver fazer os 
afundanços e, também, gostava da 
forma como ele lidava connosco. 
Tínhamos uma colega com o pé um 
pouco grande, não vou aqui citar 
o nome, ele dizia sempre assim: 
“ouve cá, miúda, estás aí, tens o pé 
grande e ainda estás no garrafão a 
fazer três segundos, pa…”  (risos). 
Para além de ser um bom atleta, ele 
era um bom treinador e tinha uma 
relação muito bonita connosco. 
Somos amigos até hoje. 

Ainda está ligada ao desporto? 
Faço-o de forma recreativa nos veteranos. 

Tenho participado ao nível de Moçambique, 
Angola e África do Sul. Profissionalmente, 
estou a trabalhar na província da Zambézia, sou 
representante do consórcio Niras Moçambique 
Niras Finlândia. Estamos a implementar 
o projecto de melhoramento do clima, 
designado por MozFip, em que incentivamos os 
moçambicanos a fazerem plantação de árvores, 
para mostrar que a árvore tem valor para a vida.

Como é a sua rotina, a que hora se levanta?
Às 4.00 horas.
Qual é a primeira coisa que faz?
Orar. Depois, ou faço uma hora de aeróbica ou 

uma hora de caminhada…
O que gosta de comer?
Comida muito saudável. Quase não como 

óleo, como muitas coisas à base de água e sal. De 
manhã, tomo um café preto com óleo de coco; 
às vezes tomo um batido de ananás, banana, 
aloevera e canela.

Quais são os benefícios?

Têm propriedades para melhorar o sistema 
imunológico: a banana tem muito potássio, 
ajuda a melhorar prisões musculares e cãimbras… 
fortalece o organismo. Ao almoço, uma salada. 
Normalmente, com ovos cozidos, vegetais, com 
frango ou com camarão. À noite como a refeição 
principal. Mas, normalmente, sem carboidratos. 

Qual é o seu principal defeito?
Querer ajudar a todo mundo.
Isso é um defeito?! 
É que, às vezes, sou criticada por tirar o pouco 

que podia dar aos meus filhos…
Virtude?
Tenho um coração muito mole.
O que não gosta de ver no ser humano?
Egoísmo, prepotência e injustiça. Muitas 

vezes, entro na luta para defender os injustiçados.
Uma palavra aos jovens atletas.
Qualquer atleta, para ser bom, precisa 

de trabalho. Os bons começam o seu dia às 
4.00 horas da manhã a treinar e acabam às 
20.00 horas. Não há glória sem mérito, sem 
trabalho. 

Sou uma 
pessoa sensível

Qual é a sua área de formação?
Fiz licenciatura em Engenharia Florestal e mestrado em 

Ambiente e Desenvolvimento. 
Que relação Ana Paula Reis tem com a natureza, de um modo 

geral?
Duma forma geral, a natureza faz parte de mim. A minha forma 

de ser e estar tem uma conexão muito intrínseca com a natureza. 
Desde o início do dia, quando eu saio de casa e faço as minhas 
caminhadas, a primeira ligação que tenho com a natureza é o nascer 
do sol. E tanto o nascer do sol, como o pôr-do-sol influenciam 
muito o que sou como ser humano. Eu acho que sou uma pessoa 
sensível, que gosta de tratar bem não só as pessoas, como a natureza 
que está à minha volta. Então se nós vivemos num meio saudável, 
sem efeitos nocivos para a nossa vida, isso é bom para nós. 

(Até porque…)
O meio ambiente degradado tem muito a ver com a forma 

como nós, seres humanos, tratamo-lo. Penso que devemos tratar 
bem o meio que nos rodeia e as pessoas que estão à nossa volta, 
para criar a harmonia entre a natureza e o ser humano. E só mais 
um pormenor…

Diga. 
Agora,  por causa da covid-19, tive de mudar algumas coisas: 

antes, regida pela minha filosofia de vida, dava, no mínimo 8 
abraços por dia. E, assim como abraço as pessoas, sinto que devo 
abraçar a natureza, com o mesmo carinho. É a natureza que nos 
traz, muitas vezes, a paz de espírito. Quando estou no campo, sinto 
que estou no meu habitat natural.

Esta é a leitura que se faz de si à distância…
O meu carácter foi mudando ao longo dos anos, agora muito 

pela religião, porque eu aprendi, baseando-me num versículo da 
Bíblia, em Mateus, que diz: “Não te preocupes com o amanhã, que o 
amanhã tem as suas próprias preocupações”. Sou uma pessoa muito 
positiva, nunca olho para as coisas pelo lado negativo, e penso que, 
com boa vontade, é possível resolver os obstáculos. Acima de tudo, 
temos de saber que existe um Deus superior, que está no controlo 
das nossas vidas. É isso que me sustenta, porque eu já passei por 
muitas provações.

Comprometida 
com causas ambientais

modalidades e foram federados 
na natação pelo Clube Naval. O 
meu filho mais novo - tem 15 
anos - joga futebol pelo Costa 
do Sol há três anos, e a minha 
filha, natação. Eu acompanho 
também as outras crianças da 
escola onde eles estudam. Lá 
existem várias competições, o que 
abre a possibilidade de os alunos 
praticarem o que mais gostam. 
Entretanto, eu penso que essa 
questão de as crianças estarem 
envolvidas no desporto depende 
muito dos pais.

A intervenção dos pais é 
fundamental…

Sim, é fundamental, porque 
se os pais encaminham os seus 
filhos para a área desportiva é 
mais fácil estes aderirem. Mas, 
no cômputo geral, não podemos 
dizer que as pessoas não estão tão 
ligadas ao desporto, mas sim que, 
actualmente, há uma maneira 
de “ver”  desporto diferente. 
Antes, havia muito mais público, 
que afluía aos campos para 
acompanhar os jogos, mas talvez 
porque havia mais competição… 
Lembro-me também que há 
tempos havia competições 
patrocinadas pelo Millennium 
Bim, que movimentava muitas 
crianças. Então, acho que tudo 
depende da ambientação, também 
dos que estão à frente do sector do 
desporto.

Voltando a si, por quais clubes 
passou ao longo da sua carreira?

Textáfrica do Chimoio, depois 
Sociedade Hidroeléctrica do 
Revúè; Avícola de Manica. Passei 
também pelo Ferroviário da 
Beira, mas não cheguei a jogar 
efectivamente, só participei nos 
treinos por uma semana, antes de 
ir a Maputo para continuar com os 
estudos, depois de pedir ao meu 
pai. Cheguei a Maputo em 1983, e 
joguei a partir deste ano até 1986, 
no Maxaquene. Depois joguei 
durante três anos no Desportivo de 
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O mundo ralha de tudo
Bula-bula está à procura de um tera-

peuta… psicólogo ou outro profissional 
que possa valer… é que há coisas que 
começam a ganhar proporções assus-
tadoras. Em boa verdade, há uns e ou-
tros que deviam ser internadas ou pelo 
menos serem proibidos – com o perdão 
da famosa liberdade de expressão – de 
balbuciarem onomatopeias em públi-
co.

E nem é por mal. Dizem cada asnei-
ras que um tipo fica a pensar que quem 
confunde liberdade com libertinagem 
devia apanhar umas chineladas até 
ficar com os fundilhos avermelhados. 
Até apetece soltar uns palavrões capa-
zes de fazer corar o mais cruel dos sal-
teadores…

Então não passa um tempo bem 
curto que vozes “autorizadas” se le-
vantaram para reclamar que o país não 
estava a aceitar ajuda externa na luta 
contra os terroristas que estão a deses-
tabilizar a vida de milhares de pessoas 
em Cabo Delgado. 

As críticas foram feitas em todas as 
notas musicais. Uma verdadeira or-
questra de vozes que se outorgavam o 
direito de ditar ordens ao Governo so-
bre os passos a dar para se chegar à paz. 
O barulho foi tanto que o Chefe de Es-
tado viu-se obrigado a dizer que nem 
tudo deve ser feito com estradalhaço 
e que a diplomacia do silêncio era um 

dos caminhos para a solução dos pro-
blemas. Na mesma altura asseverou 
que o Governo nunca recusara ajuda 
externa, mas queria que a mesma fosse 
feita “sob termos e condições” apro-
priados, até porque há muitas questões 
que têm de ser claramente salvaguar-
dadas.

A verdade é que o combate ao ter-
rorismo ultrapassa as fronteiras de um 
país. Em todo o lado onde esse cancro 
existe, os países agredidos convocam 
ajuda estrangeira porque a coisa é sé-
ria. Há países que enfrentam este pro-
blema há tanto tempo e está provado 
que não existe uma solução única para 
o dilema. 

O ponto é que os primeiros homens 
de uma força estrangeira – no caso 
ruandeses – já estão em território mo-
çambicano. O que intriga Bula-bula 
mesmo é a reacção dos mesmos sabi-
chões de plantão. Quando se começou 
a falar da chegada dos referidos solda-
dos, levantaram-se vozes questionan-
do “por que trazer forças estrangeiras 
para o nosso país? Que isso represen-
tava uma grosseira violação dos nossos 
direitos e da nossa soberania.

Vamos lá com calma. Queriam que 
o Governo aceitasse ajuda externa. Di-
ziam que havia medo de abrir as portas 
da casa com medo que os feiticeiros 
descobrissem maroscas e trambiquices 

no cerne da guerra com os terroristas.
O barulho é tanto que Bula-bula está 

de facto a precisar de um terapeuta… 
ou se calhar o nosso Estado devia pedir 
à NASA ou outra agência espacial para 
mandar alguns cientistas estudarem os 
nossos “sabichões”  ou “fazedores de 
opinião” para ver se entendemos de 
uma vez por todas o que é que querem 
de verdade.

É que numa manhã querem uma 
coisa; na tarde do mesmo dia, já que-

rem outra coisa completamente dife-
rente. Não faz sentido algum este fil-
me que nos dão a ver… se calhar não 
gostam dos ruandeses ou outra coisa 
qualquer. Se calhar se a força fosse de 
outras latitudes ou de tez mais clara, 
não vissem problemas… quem sabe… 
é que, como disse Albert Einstein, há 
duas coisas infinitas: o universo e a es-
tupidez humana… no caso em epígrafe, 
precisamos de encontrar outras medi-
das… porque eish está demais.
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