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Chuva provoca dois cortes na Estrada Nacional no 1 na Zambézia

E
stá interrompido desde 
ontem o trânsito rodoviá-
rio para a região Norte do 
país a partir do distrito de 
Nicoadala, na província 

da Zambézia, em consequência 
de dois cortes na Estrada Nacio-
nal Número Um (EN1) no troço 
entre Nicoadala e Namacurra. 

Zambézia está a ressentir-se 
da chuva intensa que caiu em 
toda a semana passada, em re-
sultado da passagem da depres-
são tropical Gombe.

No troço entre os dois cortes 
na região de Nantutu há viaturas 
e pessoas sitiadas, incluindo a se-
cretária de Estado na Zambézia, 
Judith Mussácula, que esteve no 
terreno para monitorar a situação 
de emergência.  

Dados da Administração Na-
cional de Estradas indicavam 
que até ao meio-dia de sábado 
apenas havia erosão de um me-
tro da estrada e as águas tinham 
galgado a plataforma, impedido a 
circulação de pessoas e viaturas.

O delegado da Administração 
Nacional de Estradas na Zam-
bézia, Jorge Govanhica, tinha 
avançado informações segundo 
as quais tinha sido mobilizado o 
empreiteiro que está a reabilitar a 
estrada Quelimane-Namacurra, 
com oitenta quilómetros, en-
quanto se esperava pelo abran-
damento da água. 

Interrompido tráfego
entre Centro e Norte

Entretanto, a partir das pri-
meiras horas da tarde de ontem 
houve o primeiro corte de es-
trada do lado de Nicoadala. 

Volvida mais uma hora ocor-
reu o segundo corte na fronteira 
entre os distritos de Namacurra 
e Nicoadala. 

É nessa altura que a secretá-
ria de Estado estava no terreno 
com técnicos da Administra-
ção Nacional de Estradas e da 
Direcção Provincial das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos. A partir do local onde 

a equipa se encontrava não era 
possível chegar a Namacurra e 
nem regressar a Quelimane via 
Nicoadala, tendo sido encurra-
lados entre os dois cortes. 

EFEITOS PODEM
SER GRAVES

O governador da Zam-
bézia, Pio Matos, disse 
ontem quando abordado 
pela Reportagem do do-
mingo que estes dois cor-
tes terão impacto negativo 

na economia da Zambézia, de 
forma particular, e do país, em 
geral. 

Segundo adiantou, a pri-
meira manifestação de crise 
poderá ser a subida de preços 
de produtos e os comerciantes 
não terão, pelo menos tempo-
rariamente, a possibilidade de 
chegar aos locais de interesse 
a fim de desenvolverem as suas 
actividades. 

A Reportagem deste jornal 
esteve ontem na terminal de 
passageiros da Ex-ROMOZA, 
local de onde todas as viatu-
ras partem para vários destinos 
da província da Zambézia e do 
país. 

António Mabunda, um dos 
transportadores que faz o tra-
jecto Quelimane-Mocuba, dis-
se que teve de regressar a Que-
limane depois de ter estado em 
Nicoadala a caminho de Mocu-

ba.
A chuva não está a dar tré-

gua, o que poderá piorar a si-
tuação. Dados em nosso poder 
indicam que desde o início 
deste ano as chuvas destruí-
ram mais de 1200 quilómetros 
de estradas e pontes que dão 
acesso a importantes centros 
de produção agrícola e pes-
queira. 

A Administração Nacional 
de Estradas na Zambézia admi-
te a necessidade de rever o  or-
çamento para a reconstrução e 
reabilitação de estradas. Os 500 
milhões de Meticais que tinham 
sido planificados eram apenas 
para dar corpo ao plano feito 
após a passagem da depressão 
tropical. Contudo, “Gombe” 
acabou fazendo mais estragos 
não só nas estradas como tam-
bém nas infra-estruturas de 
saúde e educação.

No total são mais de nove mil famílias afectadas pelo 
“Gombe” em toda a província da Zambézia, o que corres-
ponde a 42 mil pessoas que estão desalojadas. 

Na cidade de Quelimane, as condições de vida nos bair-
ros são deploráveis devido à inundação urbana que afecta 
sete bairros, onde vivem mais de vinte mil pessoas, no-
meadamente, Chuabo Dembe, Pequeno Brasil, Manhaua, 
Micajune, Mapiazua, Acordos de Lusaka e 1.º de Maio. 

Já não é possível transitar de um bairro para o outro por 
causa das estradas que estão alagadas. 

Nove mil famílias 
afectadas pelo “Gombe”
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COMBATE AO TERRORISMO

Simulação de resgate da população do cativeiro dos terroristas

Presidentes Filipe Nyusi e Marcelo Rebelo de Sousa juntos no combate ao terrorismo 

3Em foco
20 de Março de 2022

M
oçambique pode-
rá receber, a partir 
de Junho deste ano, 
os primeiros lotes de 
equipamento militar 

oferecido pela União Europeia 
(UE), no âmbito dos esforços 
para o combate ao terrorismo que 
aflige alguns distritos da provín-
cia de Cabo Delgado, desde 2017.

A concretizar-se, este apoio 
será o primeiro resultado da di-
plomacia levada a cabo pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que, por duas vezes em 
Fevereiro, visitou a sede da União 
Europeia em Bruxelas, à busca 
de apoio para fazer face ao terro-
rismo e extremismo violento no 
país. 

O Presidente português, Mar-
celo Rebelo de Sousa, que se en-
contra de visita ao país, explicou 
que o apoio da União Europeia 
compreende, entre outros itens, 
hospital de campanha, farda-
mento, carros de combate, capa-
cetes, botas e coletes à prova de 
bala. Não inclui armas.

Entretanto, o Chefe de Estado 
português, que falava momentos 
depois de visitar o centro militar 
de treino da companhia de fuzi-
leiros de KaTembe, no quadro da 
Missão de Formação Militar da 
União Europeia (EUTM-MOZ), 
mostrou-se satisfeito com a apti-
dão dos militares moçambicanos 
após a capacitação.

Recordou que, particular-
mente, Portugal mantém com 
Moçambique uma cooperação 
militar desde a década de 1990, 
através de acções de formação 

Equipamento militar da UE 
chega ao país em Junho

levadas a cabo na Escola de Fuzi-
leiros Navais de KaTembe.

Depois da eclosão do terroris-
mo em Cabo Delgado, a presidên-
cia portuguesa da UE pressionou e 
sensibilizou os membros desta or-
ganização a serem mais interven-
tivos no combate ao fenómeno.

Rebelo de Sousa acrescentou 
ter indicações de que a República 
da França vai completar os esfor-
ços em curso visando o equipa-
mento do Exército moçambicano.

“É espectacular ver como com 
círculos de formação tão curtos 
temos numa companhia resulta-
dos tão qualificados e excepcio-
nais. Vale apenas esperar conse-
guir, a breve trecho, alguns dos 
equipamentos que demoram ser 
aprovados a nível europeu e que 
chegarão nas próximas semanas 
para uma intervenção com eficá-
cia em Cabo Delgado”.

Disse que como Presidente da 
República de Portugal e Coman-

dante-chefe das Forças Armadas 
sente-se muito honrado com es-
forços em curso, quer das tropas 
do seu país quer da União Euro-
peia.

FADM EM 
PRONTIDÃO 
COMBATIVA 

 
O Chefe de Estado de Portugal 

visitou a Escola de Fuzileiros Na-
vais de KaTembe para se inteirar 
da formação ministrada por ins-
trutores do seu país.

Na ocasião, os fuzileiros navais 
moçambicanos fizeram a de-
monstração da abordagem e ani-
quilamento do inimigo, como, 
por exemplo, ataque e vasculha a 
uma posição devidamente iden-
tificada como ameaça à paz.

Igual exercício aconteceu no 
centro de treino da companhia 
de fuzileiros de KaTembe no qua-
dro da Missão de Formação Mili-
tar da União Europeia.

Neste quartel, para além da 
demonstração das técnicas de 
abordagem e aniquilamento, 
foram exibidas tácticas de salva-
guarda da população, sobretudo 
no que diz respeito aos direitos 
humanos.

Tratou-se do cerco a uma al-
deia onde os terroristas se en-
contravam albergados conjunta-
mente com a população. Nesse 

instante, as FADM simularam a 
aproximação enquanto um avião 
fazia patrulhamento no sentido 
de fornecer informação comple-
mentar aos homens em terra.

Houve simulação de combates 
e de abate de alguns terroristas e 
posterior libertação da população 
que havia sido mantida refém, ao 
que seguiu uma triagem para evi-
tar a infiltração do inimigo.

Estas e outras técnicas confi-
guram aquilo que os instrutores 
da EUTM-MOZ vem desenvol-
vendo desde Dezembro do ano 
passado tendo em vista doptar o 
Exército moçambicano de capa-
cidade combativa aos terroristas.

Note-se que a Missão da União 
Europeia está igualmente a ca-
pacitar os comandos moçam-
bicanos no Centro de Treino do 
Dongo, cidade de Chimoio, pro-
víncia de Manica, local a ser es-
calado hoje por Marcelo Rebelo 
de Sousa. Trata-se do acompa-
nhamento do trabalho que está a 
ser desenvolvido por cerca de 140 
instrutores divididos pelos cen-
tros referidos acima em resposta 
ao pedido formulado pelo Chefe 
de Estado moçambicano à União 
Europeia.

A capacitação incide em téc-
nicas rápidas de abordagem aos 
terroristas no teatro das ope-
rações, protecção das vítimas, 
especialmente mulheres e 
rapari-

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

FADM capacitadas para enfrentar terroristas 

Momento em que os dois estadistas descerravam a placa
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gas com atenção para o cumprimento 
dos direitos humanos.

A missão tem um mandato de dois 
anos com um orçamento estimado em 15,16 
milhões de euros, tendo no comando o briga-
deiro Nunes Lemos, de nacionalidade portu-
guesa. 

ABATIDOS 18 TERRORISTAS 
EM MATEMO

Um total de 18 terroristas foi abatido no 
dia 16 do corrente mês durante os comba-
tes com as FADM, na ilha de Matemo, dis-
trito do Ibo, província de Cabo Delgado. 

Fonte militar explicou que neste mo-
mento a situação em Matemo está con-
trolada, decorrendo operações de limpeza 
no sentido de identificar os terroristas que 
se infiltraram no seio da população, tendo 
na ocasião sido detido um extremista.

Igualmente, durante as operações de 
limpeza, que abarcaram um raio de 17 
quilómetros, foi apreendido diverso ma-
terial bélico que era usado pelos terroris-
tas.

Os presidentes de Mo-
çambique e de Portugal,  
Filipe Jacinto Nyusi e 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
respectivamente,  inau-
guraram ontem, na cida-
de da Matola, o Comple-
xo Académico Aga Kan.

Este estabelecimento 
de ensino conta actual-
mente com estudantes 
de 28 nacionalidades e a 
sua inauguração acon-
tece no âmbito da visita 
que o Presidente por-
tuguês está a efectuar a 
Moçambique, cujo tér-
mino está previsto para 
hoje.

Na sua intervenção, 
o Chefe de Estado  mo-
çambicano recordou que 
esta é a segunda acade-
mia implantada pela rede 
Aga Khan em Moçambi-
que, mercê da parceria 
focada no desenvolvi-

mento do país.
“O saber que sairá 

desta academia deve se 
traduzir em ferramentas 
capazes de impulsionar 
o desenvolvimento so-
cioeconómico do nosso 
país”, afirmou o Chefe 
de Estado moçambicano, 
falando perante dignitá-
rios nacionais e estran-
geiros convidados para o 
evento.

Filipe Nyusi destacou 
o cometimento da Fun-
dação Aga Khan na área 
empresarial em Moçam-
bique, citando como 
exemplo os investimen-
tos feitos no Polana Se-
rena Hotel, na cidade de 
Maputo.

Por sua vez, o Presi-
dente português disse 
que “o mais importante 
são os jovens aqui pre-
sentes, eles são a razão de 

Fundação Aga Khan
abre academia na Matola

ser desta academia, não 
há academia sem estu-
dantes, sem juventude”.

Marcelo de Sousa re-
cordou que existem mi-
lhões de crianças e jovens 
no mundo sem acesso a 
uma academia, salien-
tando que é uma grande 
responsabilidade para os 
moçambicanos aceder 
a uma academia como 
aquela: “A quem muito 
é dado muito lhe é exigi-
do”, concluiu.

Entretanto, o príncipe 
Rahim Aga Khan referiu 
que a academia Aga Khan 
é guiada pelos princípios 

de pluralismo e huma-
nismo. Explicou ainda 
que a academia da Matola 
lecciona nas línguas por-
tuguesa e inglesa como 
forma de abranger mais 
países.

Segundo informações 
divulgadas durante o 
evento, das 18 academias 
deste tipo existentes em 
África, Ásia e no Mé-
dio Oriente, o comple-
xo da Matola é o terceiro 
do grupo Aga Khan a ser 
construído de raiz obe-
decendo ao modelo in-
ternacional definido pela 
Fundação.
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DURANTE A COVID-19
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SOBE
CIDÁLIA CUTA

A jogadora internacional mo-
çambicana Cidália Cuta (Ninica), 
que joga na equipa feminina dos 
Young Buffaloes, emblema que 
milita no Women Football League 
(WFL), liga feminina do Eswatini, 
foi eleita jogadora do mês (“player 
of the month”). Ninica, artilheira, 
é uma das melhores marcadoras do 
combinado nacional. 

DESCE

Leia Dongue foi eleita jogadora 
mais valiosa (MVP) da 25.ª jornada 
da Primeira Liga espanhola-Liga 
Endesa. A internacional moçam-
bicana de basquetebol foi distin-
guida MVP depois do duplo-duplo 
(22 pontos e 10 ressaltos) alcançado 
no triunfo da sua equipa (Araski) 
no confronto com Lointek Gernika 
(85-62). Esta é a terceira vez que a 
jogadora conquista esta distinção 
depois de o ter conseguido na sé-
tima e oitava jornadas, respectiva-
mente.

O poeta e curador moçambica-
no Amosse Mucavel é coordenador, 
em Moçambique, do World Poetry 
Movement (Movimento Mundial da 
Poesia), uma organização sediada 
em Medellin-Colômbia. O movi-
mento é responsável pela curadoria 
de festivais internacionais de poe-
sia, projectos educacionais e edito-
ras de poesia, congregando mais de 
dois mil poetas de 150 países.

Persistem acções de violações 
e assassinato de vítimas indefesas. 
Recentemente, uma jovem de 35 
anos  de idade, proveniente da pro-
víncia de Inhambane, foi violada 
e assassinada no bairro Machava-
-Bedene, no município da Matola. 
O corpo foi abandonado numa ma-
chamba.

LEIA DONGUE

AMOSSE MUCAVEL

VIOLAÇÕES E ASSASSINATO

VIOLAÇÕES E ASSASSINATO

Turistas nacionais 
salvaram a indústria

O turismo nacional de-
sempenhou um papel cru-
cial durante as restrições 
impostas pela pandemia 
da covid-19 com um to-
tal de 2 milhões e 100 mil 
turistas moçambicanos a 
realizarem viagens para 
diferentes pontos turísti-
cos do país. 

A informação foi torna-
da pública pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
por ocasião da inaugura-
ção do Montebelo Mili-
bangalala Bay and Resort, 
na companhia do seu ho-
mólogo português, Mar-
celo Rebelo de Sousa, de 
visita ao país.

Trata-se de um inves-
timento de 10 milhões de 
dólares norte-americanos 
de capitais portugueses, 
através do grupo Visa-Bei-
ra, que ergueu um em-
preendimento turístico no 
Parque Nacional de Mapu-
to, distrito de Matuítune, 
província de Maputo.

O Presidente da Repú-
blica considera que o rela-
xamento das medidas res-

tritivas no contexto da covid-19 
abre uma janela de esperança 
para a recuperação significativa 
da economia e do sector do tu-
rismo, em particular.

Explicou que o sector foi for-
temente afectado, com o abran-
damento nas viagens, chegando 
a uma paralisação entre Abril 
(variação de -97 por cento) e Ju-
nho de 2020 (variação de -93 por 
cento).

Por seu turno, Marcelo Rebelo 
de Sousa disse não ter dúvidas de 
que existem condições suficien-
tes para impulsionar um desen-
volvimento pleno do sector tu-
rístico moçambicano.

Segundo afirmou, em Mo-
çambique nunca é tarde demais 
para as coisas acontecerem, uma 
vez que o país é maioritariamen-
te  composto por uma população 
jovem que abre boas perspecti-

vas para o futuro.
Nesta fase, o Montebelo Mi-

libangalala tem disponíveis 20 
vilas de diferentes tipologias, 
servidas por um restaurante de 
cozinha moçambicana e inter-
nacional, um bar, uma piscina 
e instalações para reuniões. O 
acesso pode ser feito por mar, via 
área ou por terra e no local é pos-
sível desfrutar da biodiversidade 
que o parque oferece.

da pelo Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi.

Na ocasião, o ministro 
italiano destacou que exis-
tem novas parcerias na área 
de energias renováveis, 
sendo que “muitos empre-
sários italianos manifestam 
interesse em explorar este 
sector”.

Di Maio garantiu ainda 
que os investimentos leva-
dos a cabo pela Eni para a 
exploração de gás natural 
em Cabo Delgado prosse-
guem, acreditando-se que 
venham a ser uma mais-
-valia para as economias de 
Moçambique e da Itália.

Destaque-se que a Eni 
prevê iniciar este ano a ex-
ploração de gás na Area 4 da 
bacia do Rovuma. O projec-
to consiste em poços sub-
marinos e plataforma flu-
tuante com produção de 3,4 
milhões de toneladas por 
ano.

Moçambique reforça
parceria com Itália

Os laços de cooperação 
existentes entre Moçambi-
que e Itália continuam for-
tes. 

Neste momento, os dois 
países trabalham no senti-

do de reforçar a cooperação, 
facto que terá o seu ponto 
mais alto com a visita do 
Presidente da Itália, Sérgio 
Mattarella, a Moçambique 
dentro de alguns meses.

A informação foi avan-
çada, ontem, em Maputo, 
pelo ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Itália, Luigi 
Di Maio, depois de uma au-
diência que lhe foi concedi-
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Niassa está sob chuva intensa 
nos últimos meses. Qual é o im-
pacto que as calamidades natu-
rais trouxeram nas expectactivas 
de desenvolvimento da provín-
cia? 

Desde o mês de Dezembro te-
mos vindo a registar muita chu-
va na província. Em princípio, 

pensávamos que está a atrasar. 
Começou a chover desde o lan-
çamento da campanha agrícola 
em Outubro do ano passado. 

De Dezembro para cá estamos 
a receber muita chuva que, de 
certa forma, poderá contribuir 
para a produção agrícola, mas 
também traz algumas situações 

que acabam afectando a situação 
socioeconómica da província. 

Já registámos a destruição de 
algumas  infra-estruturas, algu-
mas habitações da população e 
desabamento de algumas estru-
turas que já tinham sido cons-
truídas que facilitavam a tran-
sitabilidade na nossa província, 

como é o caso da ponte sobre o 
rio Luatize, no distrito de Mava-
go. Também tivemos o deslisa-
mento de um aqueduto no tro-
ço cidade de Lichinga-Majune, 
concretamente na ponte sobre o 
rio Litolange, na Estrada Nacio-
nal Número 14.

Quando há interrupção das 

estradas isso acaba afectando a 
circulação de pessoas e bens, o 
que afecta a situação económica 
porque as pessoas não conse-
guem fazer movimentos para a 
venda de produtos que adqui-
rem nas suas machambas.

A chuva condicionou a co-
municação, sobretudo, na Es-

d BENTO VENÂNCIO 
bento.venancio@snoticicas.co.mz
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Niassa está livre 
de incursões terroristas

– garante Dinis Chambiuane Vilanculo, secretário de Estado na província do Niassa

D
inis Chambiuane Vi-
lanculo, secretário de 
Estado na província do 
Niassa, assegura ao do-
mingo que a província 

está livre de incursões terroris-
tas, isto após ataques registados 
entre os meses de Novembro e 
Dezembro do ano passado.

“De forma geral, a situação 
está estável, controlada”, refe-
re. 

Contudo, apela à vigilância 
dado que um e outro terrorista 
pode estar infiltrado. Contu-
do, frisa: “Aqueles que faziam 
incursões, queimavam aldeias, 
matavam pessoas e destruíam 
bens não constatámos o seu 
movimento em Janeiro, Feve-
reiro e Março. Não registámos 
nenhum sinal de terroristas”.

O governante fala nesta en-
trevista de perto de 817 pes-
soas, o correspondente a 299 
famílias, que continuam no 
único centro de acomodação 
existente na vila-sede de Me-
cula, cujo trabalho de retirada 
para as zonas de origem pros-
segue, apesar das dificuldades 
associados à transitabilidade 
bloqueada pela chuva.

Segue a entrevista.
Senhor secretário de Estado, 

durante os meses de Novembro 
e Dezembro do ano passado, o 
distrito de Mecula foi atacado 
por terroristas. Como avalia a 
situação actual?

De forma geral, a situação 
está estável. Está controlada. 
De facto, tivemos pequena 
turbulência causada pela pre-
sença de terroristas na provín-
cia nos meses de Novembro e 

guimos cumprir a nossa pla-
nificação em 88,3 por cento, 
apesar das adversidades.

Refiro-me à pandemia da 
covid-19 e também ao terro-
rismo na província de Cabo 
Delgado e em alguns povoa-
dos da nossa província. Mas 
também à situação militar na 
zona Centro do país. Esses fe-
nómenos todos acabaram in-
fluenciando no cumprimento 
integral da nossa planificação.

Destacamos o sector da 
agricultura que apareceu com 
um peso maior na produção 
global da província do Niassa. 

Ainda podemos dizer que 
também outro sector que con-
tribuiu foi a parte das constru-
ções e a electrificação. 

Acabámos reduzindo, em 
termos de postos administra-
tivos, pontos que ainda não 
tinham sido ligados à rede 
de energia eléctrica, por isso 
houve muitas inaugurações 
no ano passado. Até 2030 o 
programa de electrificação de 
todas as sedes dos postos ad-
ministrativos será cumprido. 

Neste momento, estamos a 
contar com nove postos não 
electrificados, mas existe um 
programa para a construção 
de uma central fotovoltaica 
em Meluluca, no distrito de 
Lago.

Se não fosse a situação mi-
litar iam arrancar brevemente 
as obras de construção de cen-
trais fotovoltaicas em Maton-
dovela e Gomba, no distrito 
de Mecula. O equipamento já 
está aqui na cidade de Lichin-
ga, não podíamos arrancar por 
conta da situação militar que 
vivemos nos finais de 2021.  

Dezembro. 
Tudo indica que, na segunda 

quinzena de Dezembro, os ter-
roristas devem ter abandona-
do a nossa província, mas não 
quero dizer que não haja terro-
ristas aqui, porque, às tantas, 
pode aparecer um e outro que 
ainda não é do nosso controlo. 

Mas daqueles que faziam in-
cursões, queimavam aldeias, 
matavam pessoas e destruíam 
bens não constatámos o seu 
movimento em Janeiro, Feve-
reiro e Março. Não registámos 
nenhum sinal de terroristas.

O que a Secretaria de Estado 
está a fazer para a normalização 
da vida das populações? 

Além de apoios que esta-
mos a mobilizar, em termos 
da criação de condições para 
abrigo, alimentação e também 

a reconstrução, neste momen-
to estamos a retirar as pessoas 
que estavam concentradas no 
centro de acomodação na sede 
distrital para zonas de origem. 

Já devolvemos as pessoas do 
povoado de Lichengue. Devol-
vemos também as pessoas do 
povoado de Macaladje. 

Assim, estamos a ensaiar es-
forços para a devolução de pes-
soas provenientes de Naulala 1 
e 2. Elas poderiam ter regressa-
do, contudo enfrentamos pro-
blemas na transitabilidade nas 
nossas vias devido à chuvas. 
A estrada não está em condi-
ções. Os camiões que levam 
as pessoas às vezes ficam um 
ou três dois dias para poderem 
regressar. Queríamos deixar as 
chuvas abrandarem um pouco. 
Depois poderíamos retomar a 

actividade de retirada das pes-
soas.

Quantas pessoas se encon-
tram ainda no centro de aco-
modação?

Neste momento, estamos 
a falar de perto de 817 pessoas 
que correspondem a 299 famí-
lias que continuam ali no cen-
tro de acomodação.

Dantes tínhamos 3815 pes-
soas, que correspondiam a 1192 
famílias. 

CHUVA AFECTA
ECONOMIA

Como foi o desempenho da 
província no ano passado?

De uma forma geral, foi 
satisfatório, tendo em conta 
o alcance das metas. Conse-

Principais eixos rodoviários 
rompidos pelas calamidades
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Estrada Lichinga-Cuamba impulsiona desenvolvimento 

Hospital provincial está em reabilitaçãoCorte da ponte sobre o rio Luatize

CABO DELGADO

trada Nacional Número 14, que, 
além da circulação interna na 
província, facilita também a co-
municação com a província de 
Cabo Delgado, porque é a mes-
ma rodovia que vai a Ruasse, Ba-
lama e cidade de Pemba. 

A época acabou impactando 
negativamente nesta compo-
nente das vias de acesso, mas 
também nas habitações das po-
pulações.

Que trabalhos no terreno fo-
ram realizados? 

Há um esforço que o Governo, 
em coordenação com outras or-
ganizações,  está a envidar para a 
reposição da transitabilidade. No 
caso da ponte sobre o rio Luatize, 
mobilizámos uma estrutura me-
talizada em coordenação com o 
Governo de Sofala e vamos ter 

uma ponte metálica e uma par-
te do equipamento está no local. 
Recebemos também reforço do 
Governo de Cabo Delgado, va-
mos repor a via. 

Para quando está prevista a 
normalização da circulação nas 
vias que mencionou? 

Já mobilizámos o equipamen-
to. Acreditamos que daqui a al-
gum tempo a circulação voltará 
ao normal, mas há que contar 
com a chuva. Está a chover mui-
to e as obras poderão levar mais 
tempo.   

Para o caso da Estrada Nacio-
nal Número 14, já reabrimos um 
desvio, aquando da construção 
da estrada em 2018. Há já alguma 
transitabilidade. As pessoas co-
meçam a circular normalmente. 

Montámos algumas anilhas 

para facilitar a circulação de pes-
soas e bens. 

Enquanto isso, há uma em-
presa contratada, a Moz Cons-
truções, sediada em Pemba, 
que já mobilizou todo o tipo de 
equipamento para a construção 
de estrutura de betão no des-
lisamento sobre o rio Nitola-
mje. Onde temos dificuldades 
mesmo de transitabilidade é na 
ponte sobre o rio Luatize. Ali es-
tamos a usar uma embarcação, 
em coordenação com o Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 
de Riscos de Desastres (INGD). 
As pessoas só circulam com este 
meio. 

As viaturas devem fazer uma 
volta via Mecula. Se queremos ir 
a Mavaco de carro só podemos ir 
a Mecula até a sede distrital.

A ministra da Educação e De-
senvolvimento Humano, Carmelita 
Namashulua, anunciou sexta-feira 
na cidade de Pemba, em Cabo Del-
gado, que o Governo vai criar as 
condições necessárias para suportar 
os encargos logísticos associados ao 
retorno dos professores que haviam 
fugido dos seus locais de trabalho 
nalguns distritos das zonas norte e 
centro da província devido aos ata-
ques terroristas. 

Namashulua, que trabalhou na 
cidade de Pemba e nos distritos de 
Chiúre, Mueda, Mocímboa da Praia 
e Palma, disse que os professores 
manifestaram a vontade de regres-

sar, contudo se confrontavam com 
a falta de condições financeiras para 
o seu restabelecimento, visto que 
aquando da fuga, perderam todos 
os seus bens, inclusive casas. 

Por conta das ofensivas das For-
ças Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM), da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) e do Ruanda, a paz tende a 
retornar em grande parte dos dis-
tritos de Mocímboa da Praia, Palma 
e Muídumbe, facto que tem permi-
tido a reimplantação gradual dos 
serviços públicos, com destaque 
para a Educação. 

Dados avançados pela governan-

te indicam que 5 serviços distritais 
foram completamente destruídos, 
para além de 30 blocos administra-
tivos, 104 salas de aula e 46 escolas. 

Para que os alunos e professo-
res regressados possam prosseguir 
com o processo de ensino e apren-
dizagem, serão construídos espaços 
temporários de aulas (vulgo TLS), 
constituídos por tendas feitas de 
lonas, disponibilizadas por agência 
e organizações que prestam assis-
tência humanitária aos deslocados 
pelos ataques terroristas. 

Segundo a ministra da Educação 
e Desenvolvimento Humano, por 
causa das calamidades e situação de 

instabilidade na província de Cabo 
Delgado, o país iniciou o presente 
ano lectivo com um défice de 2222 
salas de aula e 30 mil carteiras es-
colares. 

A União Europeia, segundo o seu 
embaixador, António Sanchez-Be-
nedito Gaspar, informou que está 
a preparar, em coordenação com 
o Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano, um novo 
programa de apoio para o ensino 
básico, orçado em 50 milhões de 
euros, para além de um outro, com 
enfoque específico nas questões de 
equidade, na ordem de 10 milhões 
de euros. 

Assegurado apoio logístico 
a professores deslocados
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Lei de identificação civil
A Assembleia da República apro-

vou, semana passada, na genera-
lidade e por consenso, a proposta 
de Lei de Identificação Civil e do 
Bilhete de Identidade (BI), instru-
mento a ser debatido na especiali-
dade nos próximos dias.

Trata-se de uma reforma há 
muito esperada, porquanto esta 
matéria vem sendo regulada por 
instrumentos da década de 1950 
– altura em que Moçambique era 
uma província ultramarina de Por-
tugal, portanto muito desajustados 
da realidade actual da região e do 
mundo.

Neste contexto, a nova lei visa 
actualizar o Decreto n.º 11/2008, 
de 29 de Abril, que introduz o Bi-
lhete de Identidade baseado em 
elementos biométricos, aprovado 
com vista a conferir maior segu-
rança e fiabilidade deste tipo de 
documento.  

A aprovação deste instrumento, 
como, aliás, as comissões de es-
pecialidade da Assembleia da Re-
pública fizeram questão de frisar, 
justifica-se pela necessidade de se 
adequar a legislação em vigor aos 
procedimentos actuais inerentes 
ao processo de identificação civil 
do cidadão nacional.

Outro argumento para esta re-
forma é a necessidade de adequar 
o processo de identificação civil ao 
rápido desenvolvimento das tec-
nologias de informação e comu-
nicação, no quadro da reforma do 
sector público em curso em Mo-

çambique.
Com efeito, ao abrigo da lei re-

centemente aprovada pela Assem-
bleia da República, o Bilhete de 
Identidade passará a ter como ele-
mentos, além dos actuais, um cir-
cuito integrado de armazenamento 
de dados, uma zona de leitura óp-
tica, fotografia e toda a informação 
identificadora do titular.

Tal como argumenta o Governo, 
os mecanismos de segurança do 
Bilhete de Identidade devem ainda 
dar cobertura a todo o ciclo de vida 
do titular, o que significa que pas-
sa a ter Número Único de Identifi-
cação Civil, que vai integrar, entre 
outros, o Registo Civil, Número de 
Identificação Tributária (NUIT) e 
da Segurança Social.

O documento em uso neste mo-
mento apenas traz o nome com-
pleto do titular, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, sexo, 
estado civil, residência, altura e a 
assinatura do portador.

Por conseguinte, pode afirmar-
-se com toda a segurança que no 
novo formato do BI teremos mui-
tos documentos em um só, o que 
vai facilitar, da parte das autorida-
des, a gestão da base de dados so-
bre os cidadãos.

Acreditamos nós que a adopção 
das novas características do BI po-
derá ajudar a conter as tendências 
de falsificação deste documento, 
sobretudo, por estrangeiros que 
procuram a todo o custo obter a 
nacionalidade moçambicana para, 

por via disso, ter fácil acessso ao 
território sul-africano, seu destino 
final.

Propositadamente, usamos a 
expressão “conter a falsificação” 
porque não alimentamos, de forma 
alguma, a ilusão de que as novas 
características do BI vão acabar por 
completo com o facto. Há cada vez 
mais estrangeiros que procuram 
usar Moçambique como trampolim 
para chegarem à África do Sul.

É por isso que defendemos que, 
mais do que alterar as caracterís-
ticas do documento de identifica-
ção civil, precisamos também de 
mudar a mentalidade de alguns 
moçambicanos. Referimo-nos 
àqueles que se aproveitam das suas 
posições na Função Pública para, a 
troco de migalhas, vender a pátria, 
através da atribuição do Bilhete de 
Identidade a cidadãos estrangei-
ros, quase todos eles oriundos de 
países de fora da África Austral.

Ao embarcar neste tipo de do-
cumento, Moçambique está a ir ao 
encontro do que já vigora em al-
guns países da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC).

Não podemos deixar de felicitar 
às autoridades moçambicanas por 
terem tomado a decisão de refor-
mar a legislação sobre identifica-
ção civil e Bilhete de Identidade, 
sem a qual o país corria o risco 
de continuar mal posicionado em 
matéria de modernização dos do-
cumentos.
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A notícia correu célere na então pa-
cata cidade de Mocuba, onde “todos os 
caminhos se cruzam e Moçambique se 
abraça” e como “quem conta um conto, 
acrescenta um ponto”, de boca em boca, 
de ouvido em ouvido, todos na cidade e 
arredores ficaram a saber o que Manuel 
António havia feito.

A comunidade agregada à volta de 
Manuel António aumentou. No auge do 
seu poder, em 1990, contava com cerca 
de três mil guerreiros que operavam na 
Zambézia e parte da província de Nam-
pula. Essa comunidade agregada à volta 
de Manuel António passou à ofensiva 
nalguns distritos. Armados com os seus 
instrumentos de “guerra”, movimenta-
vam-se de uma forma ostensiva, frontal 
e coordenada ao som de apitos, osten-
tando braçadeiras vermelhas, às vezes 
cantando, os guerreiros que se conside-
ravam imunes conseguiram recapturar 
algumas povoações e bases controladas 
pela Renamo. Na maioria das vezes os 
defensores limitavam-se a fugir, apesar 
de armados, também convencidos de 
que disparando apenas sairia água. Fu-
giam que nem judas da cruz. Abandona-
vam o local onde se encontravam, apesar 
de armados, porque também conven-
cidos da ineficácia das suas próprias ar-

mas. Outros episódios rocambolescos 
foram-nos contados por quem vivia de 
perto com os Naparamas ou que no tea-
tro das operações eram retirados das ba-
ses da Renamo ou de zonas sitiadas por 
estes. As proezas de Manuel António, o 
vidente, eram multiplicadas e a sua fama 

foi aumentando e passou a ser conheci-
do não só na Zambézia e em Nampula, 
mas em todo Moçambique e, quiçá, no 
estrangeiro. Jornalistas, historiadores e 
estudiosos de muitas partes do mundo 
deslocaram-se à Zambézia para reportar 
e estudar o fenómeno Manuel António, 
que criou depois um quartel no posto 
administrativo de Macuse, para servir de 
tampão às incursões inimigas contra a 

cidade de Quelimane.
Manuel António não conseguiu gerir 

a fama que agora ultrapassava fronteiras. 
A vaidade fez com que o profeta curan-
deiro e guerreiro se esquecesse de alguns 
dos rituais que defendia terem de ser 
feitos pelos seus homens antes de qual-
quer combate. As mulheres passaram a 
ser o seu ponto fraco. Numa madrugada 
de Dezembro de 1991, o inimigo atacou o 
quartel dos Naparamas em Macuse e Ma-
nuel António, que tinha passado a noite 
anterior com a sua companheira, não 
teve tempo para fazer os rituais e colo-
car os amuletos que o faziam anti-bala. 
Os seus homens, apanhados de surpresa, 
fugiram em debandada. Manuel António 
não conseguiu fugir, apanhado em con-
trapé, foi baleado e tombou.

Cerca das três horas da tarde desse 
mesmo dia, o telefone do meu gabinete 
no Emissor Provincial da Zambézia da 
Rádio Moçambique tocou. Era o Major 
Oliva, comandante das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique estacionadas 
na cidade de Quelimane, informando-
-me que Manuel António tinha sido ba-
leado num ataque das forças inimigas a 
Macuse e tinha morrido. Estupefacto, 
perguntei: 

“Não entendi, Major Oliva! O Manuel 

António, chefe dos Naparamas, foi morto 
em combate? É verdade isso?"

Do outro lado da linha, o Major Oliva, 
com a voz serena e calma de militar que 
comanda dezenas de homens e passou 
várias vezes por estas coisas e não se emo-
ciona com facilidade, confirma e convi-
da-me a ir ver o corpo inerte na pedra fria 
da morgue do Hospital de Quelimane. Fui 
à redacção, informei aos meus colegas do 
sucedido. Para não ir sozinho convidei ao 
Rui Barata para me acompanhar, mas an-
tes devíamos passar pela minha casa para 
levar a máquina de filmar, pois tínhamos 
de registar o momento. Notícia confir-
mada, confrontadas as fontes e depois 
divulgada. Manuel António morreu, ful-
minado com mais de nove balas no peito. 
Não consegui contar mais.

Manuel António, o curandeiro, guer-
reiro, pastor enviado para salvar o povo 
do sofrimento, foi enterrado no dia se-
guinte no distrito de Nicoadala, próxi-
mo do seu quartel debaixo de frondosas 
mangueiras. Presentes, para além dos 
seus soldados, alguns populares, o seu 
amigo Lira, o madeirense, alguns chefes 
militares, o Rui Barata e eu. Com o desa-
parecimento de Manuel António, aquele 
movimento desagregou-se tão rapida-
mente quanto se formara. 

Há dias, tive a oportunidade de vi-
sitar a cidade de Pretória, capital po-
lítica da República da África do Sul. 
Cheguei ao Aeroporto Internacional 
Oliver Tambo, em Joanesburgo, à hora 
prevista.

Se dantes o Aeroporto de Joanes-
burgo era caracterizado por grandes 
filas e uma correria para os serviços 
migratórios, sobretudo, para passa-
geiros com ligações aéreas para outros 
países, agora tudo é feito na maior das 
calmas, devido à fase que se vive, mar-
cada negativamente pela pandemia da 
covid-19. 

Seja como for, persiste a necessida-
de de redobrar a atenção aos letreiros, 
sobretudo quem não está habituado a 
passar por aquele recinto aeroportuá-
rio, para não correr o risco de perder o 
voo.

Depois de ultrapassada a burocracia 
do movimento migratório, foi à bordo 
de um automóvel de 15 lugares que, 
com outros cinco colegas, percorre-
mos cerca de 75 quilómetros ligando as 

cidades de Joanesburgo e Pretória, mas 
sem antes passarmos por uma cadeia 
de lojas para o habitual câmbio. 

Já no interior da viatura, ao percor-
remos a auto-estrada com seis faixas 
de rodagem em cada sentido, visuali-
zei viaturas da Polícia estacionadas nas 
bermas ou nos entroncamentos, so-
bretudo nos desvios para outras cida-
des e/ou distritos municipais, prontas 
para atender qualquer emergência.

Foi de um desses pontos que, a dado 
momento da viagem, notámos uma 
movimentação ao som de sirenes. Na 
realidade, havia uma perseguição acir-
rada a malfeitores que se faziam trans-
portar numa viatura, posteriormente 
abandonada, tendo na ocasião se em-
brenhado mata adentro.  

À semelhança de cenas de um fil-
me de acção, assistimos a uma cena 
em que agentes da Polícia, com o au-
xílio de cães, fizeram-se mata adentro 
numa caça repleta de adrenalina. 

Já à entrada da cidade de Pretória, 
uma situação chamou a minha aten-

ção: o desrespeito dos automobilistas 
às normas que regulam o trânsito. Ali, 
o peão não tem vez, sobretudo quando 
alguns transportadores semi-colecti-
vos de passageiros circulam pelas arté-
rias da cidade de Pretória.

E, como se não bastasse tão depri-
mente “espectáculo”, o azar sobrou 

para a nossa comitiva, pois o motorista 
que nos transportava até à capital polí-
tica da terra do Rand, vezes sem conta 
perdia o percurso, o que o obrigava a 
guiar-se pelo GPS.  

Entre nós, não restava nada a não ser 
os murmúrios e as indagações: como é 
que foi possível contratar alguém que 
não tem domínio da cidade e nem co-
nhece os locais reservados para a reali-
zação de grandes eventos, tipo o nosso 
Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano?

Mas a saga não terminou por aqui, 
pois, terminados os trabalhos, deci-
di procurar um restaurante para pas-
sar alguma refeição. Chegado ao lo-
cal, apenas me foi oferecido um menu 
composto de variedades de carnes 
preparadas de várias maneiras, acom-
panhadas de batata frita. 

Arroz ou xima nem pensar! A não ser 
que me dirigisse aos ditos "txissa nha-
ma" (uma espécie de barracas), onde se 
assa carne, segundo me orientaram. 

Não me restou outra alternativa se-
não quebrar a minha dieta e optar por 
alimentos gordurosos, ainda que con-
trariado. Naquele momento conversei 
com os meus botões e disse: “esta é a 
África do Sul ...”. 
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Não me restou outra 
alternativa senão quebrar 
a minha dieta e optar por 

alimentos gordurosos, ainda 
que contrariado. Naquele 

momento conversei com os 
meus botões e disse: “esta é a 

África do Sul ...”

Manuel António, o curan-
deiro, guerreiro, pastor 

enviado para salvar o povo 
do sofrimento, foi enterrado 

no dia seguinte no distrito de 
Nicoadala, próximo do seu 

quartel debaixo de frondosas 
mangueiras. 

No dia que quebrei a minha dieta 

Naparamas – Homens-bala (conc.)

António Barros

MUTONYEDHO
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Se o país continuar a crescer na ordem de 15% poderá ser auto-suficiente até 2030

Produtores de arroz podem
render mais de 226,2 milhões 

E
stima-se que os produ-
tores de arroz que ope-
ram no Regadio do Baixo 
Limpopo (RBL), na pro-
víncia de Gaza, possam 

encaixar, na presente campa-
nha agrícola, cerca de 226,2 mi-
lhões de Meticais com a venda 
de mais de 15, 6 mil toneladas 
deste cereal.

O som estridente das má-
quinas ceifadeiras anunciava, 
semana finda, o arranque da 
campanha da ceifa de arroz, 

 Fabião Matsolo  Sansão LumbelaCelma Muchanga Luís Bila

numa cerimónia dirigida pelo 
ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, Celso 
Correia.

No âmbito do programa 
SUSTENTA, os produtores, num 
total de 8523 divididos em as-
sociações, recebem apoio para 
a preparação do solo e assistên-
cia técnica da empresa chinesa 
de produção de arroz Wambao e 
dos extensionistas 

A Wambao disponibiliza 
também sementes, fertilizan-
tes, tratamento químico contra 
doença, água para a irrigação e 
equipamento de colheita de ar-
roz.

Assim, para se impulsionar 
a produção e produtividade no 
Regadio do Baixo Limpopo, a 
empresa chinesa Wambao tem 
providenciado aos produtores 
de arroz insumos agrícolas com 
destaque para sementes fortifi-
cadas e fertilizantes. 

No final, esta empresa chi-
nesa compra o arroz, sendo que 
para este ano o preço estabele-
cido é de 14,5 Meticais por qui-
lograma, naturalmente depois 
dos descontos referentes às 
despesas suportadas no forne-
cimento de insumos.

Uma vez que os produtores 
não se mostram confortáveis 

com o preço estabelecido, es-
tão em curso negociações com 
vista a uma revisão em alta da 
tabela. 

Espera-se que, no âmbito 
do diálogo entre as partes, se 
venha a praticar, nas próximas 
safras, pelo menos 15,5 Meti-
cais por quilograma, o que, a 
concretizar-se, pode significar 
o aumento da receita para os 
camponeses. 

Entretanto, embora a Wam-
bao aceite dialogar com os pro-
dutores, exige que estes ga-
rantam o fornecimento de grão 
com um teor de humidade que 
varia entre 18 e 23 por cento.

Para a presente safra, refira-
-se, foram cultivados 2240 
hectares da cultura de arroz, 
uma iniciativa que se enquadra 
no âmbito dos esforços para a 
redução das importações deste 
cereal, cuja factura ascende a 
300 milhões de dólares norte-
-americano por ano.

PRODUTORES 
ANIMADOS

Os produtores entrevistados 
pelo domingo disseram que, ape-
sar de não estarem muito satis-
feitos com o preço da venda de 
arroz, mostram-se comprome-
tidos com o processo de produ-
ção.

Não foi difícil perceber a ale-
gria e satisfação dos produtores, 
pois, apesar das adversidades, 
tudo indica que o processo de 
relançamento da produção de 
arroz no regadio do Baixo Lim-
popo está no bom ritmo.

Fabião Matsolo, produtor e 
presidente da Associação Lhan-
guene,  disse que produziu mui-
to este ano, tanto que ultrapas-
sou o rendimento médio por 
hectare esperado para este ano.

Estes resultados satisfatórios, 
segundo Fabião Matsolo, foram 
conseguidos graças às técnicas 
adquiridas numa parceria com 
a empresa de produção de arroz 
Wambao.

“Eles têm-nos ensinado a 
semear arroz de maneira ade-
quada para podermos registar 
melhor produtividade. Dizem-
-nos o período em que devemos 
colocar a água nos campos. A 
inobservância destas recomen-
dações faz com que não se te-
nha uma colheita satisfatória”, 
frisou.

Assim, de acordo com Fabião 
Matsolo, os produtores estão a 
empenhar-se para poderem ti-
rar dos campos de cultivo arroz 
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Moçambique produz 239 mil toneladas
O país espera produzir, na presente 

campanha agrícola, cerca de 239 mil 
toneladas de arroz, o que corresponde 
a um aumento de 15 por cento, com-
parativamente à campanha anterior.

Segundo o ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (MADER),  
Celso Correia, a província de Gaza al-
cançará nesta safra agrícola 71 mil to-
neladas, o que corresponde a 30 por 
cento da produção nacional.

É neste contexto que, para Celso 
Correia, já se pode afirmar que o sonho 
de transformar Gaza numa das provín-
cias referência no cultivo de arroz está 
a concretizar-se, tendo em conta a sua 
contribuição na produção nacional.

“Se continuarmos a crescer à mé-
dia de 15 por cento por campanha 
podemos assegurar que o país poderá 
alcançar a auto-suficiência na pro-
dução de arroz até 2030, por meio da 
convergência da adopção de políticas 
de intensificação da produção agrí-
cola, bem como o aumento do uso de 
insumos agrícolas fortificados. Pre-
tende-se construir um Moçambique 
resiliente, que se possa livrar da de-
pendência externa”.

Devido ao aumento do consumo 
numa altura em que as colheitas não 
foram satisfatórias, na campanha 
2020-2021 o Governo teve de importar 
600 milhões de dólares norte-ame-

ricanos em cereais, sendo que nesta 
factura o arroz contribuiu com 50 por 
cento, ou seja, 300 milhões de dólares. 

“O país consome cerca de 500 mil 
toneladas de arroz, das quais 60 por 
cento ainda são importados”.

Refira-se que, actualmente, a pro-
dução de arroz está mais concentrada 
nas províncias da Zambézia, Sofala, 
Cabo Delgado e Gaza.

A área de produção de arroz em 
Moçambique é estimada em cerca de 
900 mil hectares, dos quais 280 mil 
são usados, sendo 90 por cento destes 
localizados nas províncias da Zam-
bézia e Sofala, sete por cento em Nam-
pula e Cabo Delgado e três por cento 

em Maputo e Gaza.
Num outro desenvolvimento, Celso 

Correia disse que, na última campanha 
agrícola, o país alcançou uma produ-
ção de 207 mil toneladas de arroz, 
representando um crescimento na 
ordem de 19 por cento, comparativa-
mente à campanha anterior que foi de 
165 mil toneladas. 

“No caso da província de Gaza, tes-
temunhámos um aumento na sua área 
de cultivo de cerca de 5 mil hectares 
e um rendimento médio da cultura 
de arroz, nas áreas de implantação do 
programa SUSTENTA, que passou para 
7 toneladas contra a média nacional 
que está a uma tonelada por hectare”.

 Celso Correia, ministro do MADER

com baixo teor de humidade, 
de modo a elevar o seu valor co-
mercial no mercado.

Por sua vez, Celma Muchan-
ga, outra membro da Associação 
Lhanguene, mostrou-se satis-
feita com a produção consegui-
da nesta safra agrícola.

Recordou que na campanha 
agrícola passada a colheita não 
foi satisfatória devido à chuva 
excessiva que acabou alagando 
os campos de produção num 
período acima do recomendável 
para esta cultura. Numa deter-
minada fase do crescimento, o 
arroz não deve estar submerso 
por mais de 15 dias.

Celma Muchanga contou que 
se sentia feliz pela colheita que, 
na verdade, é o momento mais 
esperado por quem semeou e 
cuidou.

Explicou que com o resulta-
do da venda de arroz consegue 
custear as despesas domésticas 
e os estudos dos filhos.

Outro entrevistado é Sansão 
Lumbela, vice-presidente da 
Associação 7 de Abril, que afir-

mou que, graças ao programa 
SUSTENTA, a sua agremiação 
aumentou os campos de cultivo 
e, consequentemente, a produ-
ção.

“Mas produziríamos mais se 
tivéssemos fundos para adqui-
rir alguns insumos agrários e 
máquinas para a ceifa de arroz, 
porque neste momento esta-
mos dependentes da Wambao”, 
frisou.

Sansão Lumbela acrescentou 
que para a presente safra agrí-
cola conseguirá colher cerca de 
35 toneladas, numa área de cin-
co hectares.

Entretanto, outro produtor 
ouvido pelo domingo, no caso 
Luís  Bila, mostrou-se descon-
tente com a demora da empresa 
Wambao, na disponibilização 
de fertilizantes e água para a ir-
rigação dos campos. 

“Mas, tirando este constran-
gimento, está tudo sob contro-
lo. Apenas rogar ao Governo, no 
âmbito do 'SUSTENTA', para que 
nos ajude na aquisição de tractor 
para a ceifa de arroz, de maneira 

Pelo menos 1200 Micro, Pequenas 
e Médias Empresas (MPME) poderão 
expor os seus produtos e serviços na 
primeira feira internacional exclusiva 
para este segmento, a decorrer en-
tre 25 e 26 de Maio. Trata-se de um 
evento que está a ser organizado pela 
Associação de Pequenas e Médias Em-
presas (APME) e que acontecerá no 
formato híbrido (presencial e virtual), 
tendo em conta  a situação da pande-
mia da covid-19.

Segundo Feito Tudo Male, presi-
dente da APME, a iniciativa visa criar 
oportunidade de negócios para este 
segmento de empresas que muitas 
vezes acaba sendo ofuscado pelas 
grandes.

Acredita-se que a feira venha a ser-
vir para a troca de experiências entre 
as micro, pequenas e médias empre-
sas nacionais  e estrangeiras.

Pretende-se, igualmente, criar 

condições para o estabelecimento de 
parcerias que conduzirão ao cresci-
mento das empresas moçambicanas, 
através, por exemplo, da prestação 
de serviços e fornecimento de bens 
às grandes indústrias que operam no 
país. Com o lançamento, recente-
mente, do processo  de cadastro das 
empresas, acredita-se também que o 
certame venha a contribuir em ideias 
para a construção de uma rede de 
parcerias entre os empresários nacio-
nais e estrangeiros, permitindo, deste 
modo, a dinamização do sector.

De acordo com a fonte, algumas 
representações diplomáticas acredi-
tadas em Moçambique já começaram 
a manifestar interesse em integrar 
empresas dos seus países na feira. 
“Também há países que nos convi-
dam a participar em eventos simila-
res nos seus territórios”, referiu Feito 
Male.  

Entretanto, Feito Tudo Male res-
salvou que a feira não se destina  ex-
clusivamente aos membros da APME, 
podendo participar qualquer entidade 
nacional. “A auto-sustentabilidade é 
algo que não depende de nenhum tipo 
de parceiro externo e acreditamos 
que, internamente, temos produtos 
e serviços suficientes que podem ser 
gerados pelas nossas PME”, disse. 

Para a ampliação de sinergias e 
consolidação de experiências rumo à 
primeira feira internacional da micro, 
pequenas e médias empresas foram 
celebrados memorandos de enten-
dimento, sendo um entre a APME e 
a TALENTU – uma organização com 
experiência em liderança, formação, 
gestão e empreendedorismo. 

A outra parceria no âmbito deste 
desiderato foi assinado com a Asso-
ciação dos Operadores e Trabalhado-
res do Sector Informal (ASSOTSI).

Feira internacional junta 
pequenas e médias empresas

Subida de fertilizantes
afecta sector agrícola

O conflito armado entre a Rússia e Ucrânia pode con-
tribuir para a rotura dos "stocks" de fertilizantes no mer-
cado mundial, conduzindo a uma redução das colheitas, 
o que, por sua vez, implicará a inevitável instabilidade dos 
preços de comida. 

Sobre este assunto, o ministro Celso Correia esclareceu 
que o Governo é obrigado a adoptar uma política nacional 
de segurança alimentar de modo a responder aos choques 
do mercado internacional.

Refira-se que Rússia e Ucrânia são dois países que de-
sempenham um papel importante no fornecimento de 
alimentos no mundo, com destaque para cereais como 
trigo, além de produtos químicos como fertilizantes. 

a não depender da empresa chi-
nesa”.   

Luís Bila disse que para o seu 

caso houve problemas de nive-
lamento da terra no seu cam-
po agrícola, o que fez com que a 

água de irrigação não abrangesse 
toda a área. “E onde a água não 
chegou perdi arroz”.
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Vânia e Júnior menores que vivem à sua sorte 

Viver um dia de cada vez

D
evido à orfandade ou ao 
abandono viram a sua 
infância interrompida e 
tornaram-se chefes de 
família. Hoje, algumas 

destas crianças já atingiram a maio-
ridade e, entre falhas e acertos, no 
meio de tanta vulnerabilidade fa-
zem o que podem e vivem um dia 
de cada vez. Falamos de adoles-
centes e jovens que aprenderam a 
lidar com os desafios impostos pelo 
dia-a-dia nesta jornada. Apesar de 
possuírem como denominador co-
mum a orfandade, cada uma delas 
tem as suas particularidades. En-
quanto umas conseguem resistir às 
frustrações do quotidiano, outras, 
porém, estão – a cada dia que passa 
– a ser vencidas pelo cansaço.

Entretanto, mostra-se impor-
tante destacar o trabalho desen-
volvido pelos comités comunitários 
de Protecção Social nos diferentes 
bairros, que  têm ajudado a iden-
tificar as famílias e encaminhar 
os casos ao Ministério do Género, 
Criança e Acção Social, que garante 
a assistência destas crianças.

Neste âmbito, 10.115 agregados 
familiares chefiados por menores 
beneficiam de assistência social no 
país.

CANSADO E 
FRUSTRADO

Um dia de cada vez, é assim 
como vive a família chefiada por 
Hélder Ndove, há mais de cinco 
anos, desde que a mãe morreu. 
Hoje, este jovem, residente no bair-
ro Hulene, tem 24 anos de idade e 
vende ferro velho para sustentar os 
irmãos.  

Aos 17 anos foi obrigado a in-
terromper os estudos na 12.ª classe 
e deixar para trás o curso de Inglês 
que pretendia fazer na Universi-
dade Pedagógica, para buscar o 

Hélder Ndove perdeu a esperança de ver o pai voltar à casa

sustento dos seus quatro irmãos: a 
Márcia, de 18 , Adélia ,14, Vânia, 10, 
e o Júnior, 6.

Acredita que tudo poderia ter 
sido diferente se o seu progenitor 
não os tivesse abandonado. “Ele foi 
para a África do Sul há muito tempo 
e deixou-nos apenas com a minha 
mãe. Quando partiu, o Júnior ti-
nha apenas meses e só voltou para 
o enterro da nossa mãe”, desabafa 
Hélder num tom frustrado. A sua 
progenitora perdeu a vida dentro 
de casa e eles sequer deram conta 
deste facto, tanto é que de manhã o 
seu irmãozinho ainda se alimentava 
do leite materna da mãe que se en-
contrava deitada e sem vida.

Hélder carrega uma profunda 
mágoa e cansaço. A sua voz baixa 

revela o quão a esperança de ver o 
seu progenitor voltar para ajudá-lo 
a cuidar dos irmãos vai morrendo a 
cada dia que passa. “Às vezes, falo 
com ele por whatsapp. Há cinco 
anos que promete que vem ‘próxi-
mo mês’. É sempre assim. Haaaa… 
sei que não vai voltar mais. Se con-
seguiu enterrar a mamã e deixar o 
Júnior com apenas um ano, não é 
hoje que ele tem seis anos que se vai 
importar”, desabafa.

Outro problema que lhe tira o 
sono é a educação dos irmãos. “A 
Márcia estava a frequentar a 10.ª 
classe no ano passado e este ano 
perdeu a vaga. Avisei ao papá, mas, 
mesmo assim, nada fez”, conta.

Para colocar o pão à mesa, este 
chefe de família recorre à venda de 
ferro velho. “Vendo sucata. Já viste 
aquelas pessoas que andam pelas 
ruas dos bairros a recolher sucatas 
nas casas? Aquele é o meu traba-
lho”, explica. 

Do negócio consegue em média 
200 Meticais por dia. É com este 
dinheiro que cuida dos mais novos. 
Até ao momento é a única renda 
que possui, e para o resto vive à 
mercê da sorte, de doação de ter-
ceiros.  

A sua casa parece mais aban-
donada que habitada. No quintal, 
abundam roupas caídas do esten-
dal. Embora inacabada, a estru-
tura da casa que o seu progenitor 
estava a erguer mostra as dimen-
sões espaçosas. Entretanto, apenas 
dois quartos foram fechados para 
os albergar. A sala ainda sem chão 
cimentado e bastante arenosa tor-
nou-se a extensão do quintal e, por 
sua vez, as ruas do bairro são a ex-

tensão do quintal de Vânia e Júnior.

UM EXEMPLO DE 
RESILIÊNCIA

No quarteirão 20 do bairro das 
FPLM, na cidade de Maputo, Adé-
rito Cossa, 19 anos, tornou-se uma 
referência para muitos. E não é para 
menos. Há quase dois anos que as 
circunstâncias da vida obrigaram-
-no a assumir a liderança e respon-
sabilidade dos seus sete irmãos mais 
novos: Rosa, de 16 anos, os gémeos 
Wilson e Nilza, de 14 anos, Milton, 
12, John, 10, Armelinda e Sonito, de 
7 e 4 anos, respectivamente.

A vida desta família tomou novo 
rumo quando a mãe destes meno-
res morreu. Este infortúnio fez com 
que muitos planos fossem inter-
rompidos. Mais do que isso, o di-
reito à infância alegre e despreocu-
pada ficou para trás, para dar lugar 
à responsabilidades, algumas delas 
que vão além da sua idade.

Por exemplo, para além de estu-
dar, Rosa tornou-se a mãe da casa. 
Cabe a si tomar conta de todos, 
sobretudo quando o mais velho se 
ausenta. Entretanto, tem passado 
parte do dia em casa da irmã da fa-
lecida mãe, onde a apoia no negó-

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

13Sociedade
20 de Março de 2022

Adérito Cossa, de costas, é que cuida dos  irmãos

Olinda Muianga, a mulher que acolheu Saine Feliciano Amisse

Mais de 10 mil famílias
assistidas pela Acção Social

No país, mais de 10.115 agregados familiares che-
fiados por menores beneficiam de Assistência So-
cial, dos quais 1800 são órfãos e vulneráveis. 

De acordo com o responsável pelo Departamen-
to de Criança em Situação Difícil, Vladimir Noimier 
Adriano, estes agregados são identificados através 
de um trabalho coordenado entre o bairro e a Acção 
Social, por intermédio do departamento de assis-
tência social.

“Como Ministério do Género, Criança e Acção 
Social, temos capacitado diferentes estruturas que 
passam a fazer parte de um Comité  Comunitário de 
Protecção da Criança. Este órgão local tem a respon-

sabilidade de identificar problemas e buscar soluções 
a nível local e das condições existentes”, aponta. 

Acrescentou que “no caso de crianças em situa-
ção de vulnerabilidade, por exemplo, estas são en-
caminhadas à Acçao Social. Enquanto isso, o Comité 
vai desenvolver actividades que apoiem estas famí-
lias enquanto aguardam pela respostas da Acção So-
cial”. Referiu que as crianças com vulnerabilidade 
reduzida, como por exemplo menores carentes, mas 
com condições patrimoniais – casa, com condições 
mínimas – estas beneficiam de assistência ao domi-
cílio como “kit” alimentar, assistência escolar e re-
gisto de nascimento.

cio e consegue algum dinheiro para 
ajudar no sustento da casa. 

Já os gémeos Nilza e Wilson têm a 
responsabilidade de fazer a limpeza 
da residência. Wilson, muito activo, 
tido como o mais armalhão dentre 
os irmãos, está também a aprender 
o ofício de estufaria numa oficina 
próxima de casa e garante: “Já sei 
estufar cadeiras. Quero ter um ne-
gócio meu, no futuro”. No ano pas-
sado, a escola não lhe foi bem: este 
ano está a repetir a 7.ª classe.
NÃO BAIXAR
A GUARDA

Depois de alguns minutos sen-
tado debaixo da sombra de uma 
árvore na parte traseira do quintal 
da sua casa, eis que chega Adérito. 
Vem da faculdade. Está a frequen-
tar o segundo ano do curso de En-
genharia Química na Universidade 
Eduardo Mondlane.

De rosto fino, trajado de camise-
ta branca, calças jeans rasgadas na 
zona do joelho e sapatilhas, Adérito 
mostra ser de poucas falas. Entre fa-
lhas e acertos na jornada de cuidar 
dos irmãos, garante que continua a 
não “baixar a guarda” face às difi-
culdades que enfrenta. “Educar os 

meus irmãos tem sido o meu maior 
desafio. Tem dias que sequer sei o 
que fazer, mas no fim tudo se resol-
ve”, conta. 

A sua vizinha do lado esquer-
do e o vizinho de frente têm sido 
os seus grandes suportes. “A avó 
Teresa tem-me apoiado desde que 
a mamã se foi, sobretudo a cuidar 
dos mais novos. Mas há coisas que 
me deixam chateado, por exemplo, 
o comportamento do meu irmão”, 
afirma.

Enquanto interage com a equipa 
do domingo, a serenidade e a fir-
meza com que discursa contrariam 
as visíveis dificuldades que a família 
enfrenta debaixo do humilde tecto, 
uma casa inacabada, cujas paredes 
não estão rebocadas e a revelarem 
marcas de resistência ao tempo. 

A prioridade deste chefe de fa-
mília, hoje, é colocar o pão à mesa, 
a sua educação e a dos mais novos.

É do negócio da banca de diver-
sos produtos alimentares que se en-
contra no portão principal da casa e 
do apoio que tem recebido da tia e 
avó que vem o dinheiro para cus-
tear as despesas. Quanto à escola, a 
maioria deles beneficia de assistên-
cia social. Através do atestado de 

pobreza passado pelo bairro, estão 
isentos de pagar matrícula e mate-
rial escolar. 

Entretanto, a nível superior, 
Adérito não beneficia de nenhuma 
bolsa de estudo, o que torna ainda 
mais difícil a sua condição. “Tenho 
dado explicação a diferentes estu-
dantes e, com o dinheiro que ganho 

deste trabalho, consigo custear os 
meus estudos. Mas para o ano pre-
tendo pedir bolsa de estudo. Este 
ano, não foi possível porque tinha 
algumas cadeiras em atraso”, ex-
plica.

Com ousadia, revela as razões 
por detrás desta escolha de curso. 
“É muito desafiante e gosto da in-
dústria fina – perfumaria – e ali-
mentar”, partilha com um sorriso 
discreto. 

A dado momento, esquiva-se do 
“flash” da câmara fotográfica. Diz 
que prefere preservar a sua identi-
dade, pois o seu sonho não é ser co-
nhecido, mas sim contribuir para o 
desenvolvimento do país através do 
seu trabalho.

De convicções fortes, Adérito faz 
mais revelações. “Fiz estudo bíbli-
co aos 14 anos e os ensinamentos 
que tive têm-me orientado hoje. 
Há coisas que só têm explicação em 
Deus. Também aprendi muito da 
minha mãe. A Rosa saiu mesmo a 
ela: corajosa e muito forte”. 

ESPERANÇA DE SE 
FORMAR

Yurca e seus irmãos fazem parte 
do universo de 1800 famílias órfãs 

em situação de vulnerabilidade, 
que recebem subsídio de assistência 
social.

Quando a equipa do jornal che-
gou à sua residência, na compa-
nhia do assistente social Francis-
co Mungoi, Yurca e sua irmã mais 
nova, Floriana, estavam sentadas 
numa esteira debaixo da sombra de 

uma mangueira. De camiseta azul e 
uma capulana da mesma cor e de-
talhes amarelos, Yurca levanta-se 
em direcção ao interior de um dos 
compartimentos da dependên-
cia da casa e recebe-nos com duas 
cadeiras plásticas. Com um sorriso 
hospitaleiro, convida-nos para nos 
acomodarmos. O seu sorriso reve-
la a simplicidade que se foi confir-
mando na interacção.

São órfãos de pais. Não lhe vem 
à memória o ano em que a sua mãe 
morreu, apenas se recorda que o seu 
irmão mais novo tinha apenas um 
mês de vida. O seu pai morreu no 
ano passado. As lembranças des-
ta última perda ainda são frescas e 
prefere não falar do assunto. 

Hoje, Gérsia e Yurca, de 20 e 18 

anos, respectivamente, são res-
ponsáveis pelos seus irmãos mais 
novos.Dos seus familiares, conta 
que muitos se afastaram, contudo 
não faz caso disso. “Cada um está a 
cuidar da sua vida, não os condeno 
por isso. Temos dois tios que nos 
têm visitado sempre que podem. 
Estou ciente de que esta é a nossa 
realidade”.

Naquele quintal, três constru-

ções inacabadas disputam o espa-
ço. O estado avançado de degrada-
ção da casa principal não permite 
ser habitada. Do interior é possível 
contemplar o sol pelos buracos que 
abundam no tecto. Por essa razão 
fizeram de dois compartimentos de 
um dos anexos da casa o quarto e 
uma sala onde passam as refeições e 
guardam os seus pertences. 

Esta família beneficia de um 
subsídio de assistência social de 
840,00 Meticais e de outro rendi-
mento que ganham com o arrenda-
mento de duas casas tipo zero, por 
mil Meticais. Yurca está a frequen-
tar a 8.ª classe no curso nocturno. 
Alimenta o sonho de um dia se tor-
nar enfermeira.
ACOLHIDO POR 
GENTE DE BOA 
VONTADE

A história de Saine Feliciano 
Amisse, 17 anos, é diferente das 
outras. Vivia com o seu pai até ao 
dia em que este, militar de pro-
fissão, morreu, há sensivelmente 
cinco anos. De acordo com Olin-
da  Muianga, de 60 anos de idade, 
quando o infortúnio aconteceu, o 
menor tinha 11 anos de idade. 

Depois da morte do seu pai, 
foi levado por um parente do pai. 
Contudo, por razões pouco claras, 
o menor retornou ao bairro e foi 
directo para a casa da sua vizinha, a 
vovó Olinda, como é conhecida no 
bairro que o acolheu.

“Dos quatro filhos que tive, 
Deus permitiu que eu perdesse três, 
mas ao mesmo tempo me deu este 
rapaz que é o terceiro filho que não 
é da minha barriga para criar. É uma 
alegria. Não tenho muito, mas o que 
ganho da machamba  ajuda-me a 
criá-los”, partilha.  De acordo com 
a actual tutora de Saine, a casa do 
pai do menor até hoje se encon-
tra fechada, contudo partilha que 
várias foram as tentativas de gen-
te vinda de longe e supostamente 
familiar do malogrado de vender a 
casa. Mas eu não o permito. 

“Veio uma família do norte. O 
senhor dizia-se cunhado do ma-
logrado. Trazia objectos usados por 
curandeiros e dizia que, na tradição 
deles, eles devem assumir aquela 
casa e o menino deve passar a cha-
mar o senhor estranho de pai. Lu-
támos, a vizinhança socorreu-os 
e os estranhos renderam-se. Este 
menino está a crescer e esta casa 
pertence-lhe”, aponta a idosa.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Muitos artistas talentosos não se aplicam a fundo e nem investem neles

Artes & Letras

– Simba Sitói, músico

d FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

A  
entrevista que hoje 
trazemos para os 
nossos leitores par-
tiu de uma conversa 
que aconteceu em 

casa. Estava sentado na va-
randa a conversar com um 
amigo quando uma das crian-
ças viu o músico na televisão 
a cantar. Poucos minutos de-
pois, ela perguntou: "tia Ma-
ria, quem é aquele moço que 
está a cantar em inglês?" Fi-
quei mais atento à espera de 
ouvir a resposta da tia Maria. 
"Só sei que se chama Simba e 
canta essas coisas de rap rap”.

A minha intuição levou-me 
a pensar que talvez haja mui-
tas outras crianças, jovens, 
adolescentes e adultos que 
não conheçam Simba. Peguei 
no meu telefone e liguei para 
ele, marcando uma entrevis-
ta. E o fruto dessa conversa é o 
texto que segue abaixo.

Simba Sitoi é um artista de 
hip hop moçambicano, com-
positor, criativo, director ar-
tístico, realizador e activista 
social que tem sido um em-
baixador cultural do hip hop 
no continente africano. Já es-
calou vários países africanos 
e Estados Unidos da América 
por conta da sua voz e talen-
to. Nascido a 21 de Outubro 
de 1980, ele tem estado a tra-

Muitos artistas não levam 
a sério o seu próprio talento 

balhar como empreendedor 
cultural na área das indústrias 
culturais e criativas. Tem tra-
balhado com vários músicos, 
o que lhe conferiu a partici-

pação em dez álbuns. Mas os 
da sua autoria são três: "Corra 
e conte à sua mãe";  "The he-
roes"; e "Cloud walker".

Simba, quando é que en-
trou na música?

Quando me lembro da mi-
nha infância vejo-me a can-
tar canções amadoras criadas 
por mim.  Canções que fazem 
parte do meu gatinhar como 
artista. Profissionalmente, 
apareço pela primeira vez no 
vídeo de Lizha James intitula-
do "Akuna matata", em 1999.

O que ou quem o motivou a 
fazer música?

Nasci  em ambiente mu-
sical, o meu avô materno é o 
músico moçambicano mais 
velho com 102 anos de idade. 
É do grupo Djambu e cha-
ma-se Moisés da Conceição 
Manjate. A sala da casa do avô 
Moisés era usada como estú-
dio de ensaios e lá também 
conviviam muitos composi-
tores clássicos. Os meus tios 
também eram músicos e é daí 
onde nasce a minha veia mu-
sical.

Sei que durante anos esteve 
a trabalhar com vários músi-
cos. Agora está a solo. Quais 

são os desafios de fazer músi-
ca a solo?

Gosto de colaborar com 
artistas, mas, mesmo assim, 
prefiro  trabalhar a solo. Gos-
to  da minha independência 
criativa e a liberdade de poder  
apresentar obras de inspiração 
pessoal. A ideia de fazer músi-
ca a solo nasce da vontade de 
querer me expressar num ní-
vel mais profundo e pessoal. 

Como foi a sua interacção 
com músicos e outros produ-
tores ao longo dos anos?

Sempre tive uma relação 
saudável com os produtores e 
artistas com quem trabalhei.

E quais foram esses músi-
cos ?

Trabalhei com Kardilal 
Offichall, Chris Dave, Mos 
Def, Moreira Chonguiça, 
Jimmy Dludlu,    Lizha James, 
Mr Arsen, L Puto, LayLizzy e 
muito mais. E esses artistas 
marcaram-me bastante.

PODE VIVER-SE
DA ARTE

É possível viver da música 
em Moçambique?

É possível, sim, para um 

músico residente numa casa 
de pastos e que toca todas as 
quintas-feiras do mês. Ele 
pode receber três salários mí-
nimos por semana, o que é 
muito mais do que um fun-
cionário do Estado com um 
cargo médio recebe. 

Essa é uma questão muito 
debatida...

A verdade é que a comuni-
dade de músicos profissionais 
é mais pressionada na nos-
sa sociedade. Muitas vezes 
quando se pergunta se pode-
mos viver de música, o que 
realmente querem saber é se 
podemos ser ricos a trabalhar 
na música. Eu  também per-
gunto será que um professor, 
polícia, bombeiro, etc., pode 
viver nas suas reais condi-
ções? 

Quais são as coisas que de-
vem ser melhoradas quando o 
novo coronavírus passar para 
tornar a música rentável aos 
músicos? 

Os artistas profissionais de-
vem estar registados em uma 
sociedade de direitos auto-
rais e dedicarem o seu tempo 
também em aprender através 
de ferramentas como Youtube 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Capa do disco que vai ser lançado no dia 25 de Março no espaço GaleriaSimba no mundo fantástico

Temos de aceitar o que não sabemos para aprender – Simba Sitói

e livros de fácil compreensão.
Aprofunde mais essa 

ideia...
Falo de situações como 

olharem para o seu trabalho 
como negócio e adoptarem a 
postura de empreendedores, 
aplicando as suas receitas em 
outras áreas de negócio. As-
sim, podemos ter uma comu-
nidade de fazedores da música 
com uma modesta segurança 
financeira.

Que orientação devemos 
ter para transformar a cultura 
em fonte de receita financei-
ra. Fazer dinheiro? 

Temos de aceitar que nos 
falta a educação financeira e 
procurar maneiras de contor-
nar essa dificuldade, procu-
rando saber mais sobre em-
preendedorismo.

EXPERIÊNCIA DOS 
ESTADOS UNIDOS

Esteve nos Estados Unidos 
da América. Fale-nos dessa 
experiência.

Foi fantástico. Vivi mo-
mentos carregados de muitas 
emoções. Fui convidado para 
fazer parte do maior festi-
val de hip hop dos Estados 
Unidos da América chamado 
A3C. Foi como se tivesse sido 
seleccionado para represen-
tar Moçambique no mundial 
do hip hop. Fiquei emociona-
do quando percebi que vários 
cidadãos americanos conhe-
ciam  o meu trabalho. Tive a 
grande oportunidade de esta-
belecer parcerias com a maior 
editora americana de hip hop, 
Def Jam.

Que aprendizagens teve lá? 
Os Estados Unidos da Ame-

rica são o único país que co-
nheço que encoraja o seu povo 

a falhar, para que o mesmo 
possa apreender com os de-
safios. 

Sei igualmente que este-
ve no Quénia. Como foi a sua 
passagem por lá?

O povo queniano é o se-
gundo povo africano mais 
acolhedor que conheço, de-
pois de Moçambique. 

O país deles é considerado 
como  a capital do swahili ou 
kiswahili – língua bantu com 
o maior número de falantes 
em África. Em Nairobi o nome 
Simba é o preferido de várias 
companhias, bancos, celebri-
dades, etc. Estive lá em época 
de eleições, mas mesmo assim 
tive um público fantástico .

MÚSICA SEM 
MERCADO

Que mensagens traz nas 
suas composições?

As minhas composições 
têm uma componente forte de  
mensagens de amor, esperan-
ça e motivação. 

Depois das viagens e cantar 
em palcos do mundo, onde é 
que se sente confortável para 
levar avante a sua carreira de 
músico? 

Se eu pudesse trabalhar em 
Londres e viver em Moçambi-
que,  eu faria. Mas... 

Moçambique é um país 
com talentos nas artes e cul-
tura. Mas continuamos es-
tagnados. O que é que está a 
falhar?

Muitos artistas não levam a 
sério o seu talento e também 
o seu trabalho. Precisamos  de 
uma distribuidora que abaste-
ça o país com o produto mu-
sical que é criado em Moçam-
bique.

Temos muita produção?
Aqui há produção sem es-

coamento. A distribuição é a 
maneira mais rápida de gerar 
receitas não só para o bolso 
dos profissionais da música, 
mas também para os cofres do 
Estado.

Afirma-se que a nossa mú-
sica é boa. Mas não participa-
mos em festivais internacio-
nais.

Sabe, Jamisse, a maioria 
dos músicos participantes dos 
festivais internacionais é de 
artistas que estão qualificados 
para tal. Muitos dos nossos 
artistas não são profissionais 
e quando tentam inscrever-
-se para participar nos fes-
tivais são confrontados com 
uma lista de exigências  que 
contribuem para a sua desis-
tência. Temos de acarinhar 
os artistas e capacitá-los para 
melhor abraçarem as oportu-
nidades. 

Como olha para os jovens 
músicos moçambicanos em 
termos de performance?

Acho que poderiam ser e 
estar melhores, mas a compo-
nente investimento na carrei-
ra e neles mesmos só se vê em 
muito poucos artistas.

Temos futuro na música?
O futuro depende de cada 

um de nós. Quando perce-
bermos que todos temos um 
papel importante na cons-
trução do futuro da música 
em Moçambique, a cultura irá 
prosperar. A criação de uma 
indústria sem que haja consu-
midores engajados em elevar o 
que é feito de bom em Moçam-
bique fará com que o futuro da 
música esteja comprometido. 

Fale do seu mais recente 
disco, "Cloud Walker". O que 
traz, quem colaborou, como 
foi produzido, como será a 
campanha de divulgação do 
mesmo? 

O álbum Cloud Walker é o 
meu terceiro trabalho disco-
gráfico e um dos meus me-
lhores trabalhos que já lancei. 
O título já sugere o conteúdo 
do álbum “O andante das nu-
vens”, que é o nome que dou 
a mim mesmo e a todos aque-
les que acreditam e lutam para 
realizar um sonho impossível.

Olhar para além...
Sim. Ter a capacidade de ver 

antes de acontecer, agradecer 
antes de receber, aceitar que 
o mais importante não é che-
gar mas sim a força que nos 
faz chegar ao fim, mesmo com 
a estrada cheia de espinhos, 
obstáculos cobertos de arame 
farpado, continuamos firmes 
em direcção a um futuro prós-
pero.

Quantas faixas musicais 
tem o disco e com quem tra-
balhou?

O álbum tem doze faixas 
musicais e é rico na diversi-
dade de sons. Ouve-se jazz, 
soul, R&B e funk. E como ma-
triz o hip hop. Trabalhei  com 
artistas moçambicanos e sul-
-africanos, com o saxofonista 
Muzila, Milton Gulli, Timóteo 
Cuche, HHP, Proverb, Maleh, 

Sky, Wanda e muitos outros.   
Quando é que foi produzido 

o álbum?
Este álbum foi produzido 

entre  2009 e 2011, somente as 
músicas que foram inseridas 
como bónus é que são recen-
tes. 

Qual foi o momento que lhe 
marcou  ao longo da sua car-
reira?  

O momento mais alto da 
minha carreira foi ter estado 
em casa do DJ Kool Herc, nos 
Estados  Unidos, no Bronx, a 
conversar com aquele que é 
considerado o pai da “cultura 
hip hop” pelos historiadores 
em todo o mundo.

Como é que preenche os 
tempos livres?

Gosto de ler, ver documen-
tários sobre biografias dos ar-
tistas que admiro. Sou apaixo-
nado e curioso por tudo o que 
tem a ver com antropologia e 
sociologia. Gosto de escutar 
música enquanto cozinho, de 

preferência música que ouvia 
na minha adolescência, gosto 
de conversas intelectuais, de 
brincar com os meus filhos e 
ajudar-lhes com os deveres 
de casa.

 O que anda a ler?
Sou apaixonado e curioso 

por tudo o que tem a ver com 
antropologia e sociologia. Leio 
presentemente, de Napoleon 
Hill, o livro "Think and Grow 
Rich"; de Muammar Gaddafi, 
a obra  "The Green Book"; de 
Martin Bernal, o livro "Black 
Athena".

Cinema? Filmes que apre-
cia?

Quentin Tarantino – "Pulp 
Fiction"; Quentin Tarantino 
– "The Hateful Eight"; Marcos 
Jorge – "Estômago"; Mickey 
Fonseca – "O Resgate".

Fale de Moçambique. 
Em poucas palavras digo: Mo-

çambique é o melhor destino do 
mundo. E o preferido por mim é 
Vilankulu.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Na caça ao ouro a mulher também participa Meios incendiados em Muiane na disputa de uma bolsa de turmalinas bicolores Lavadeira da discordia

Adolescentes na corrida. O buraco tem sete metros de profundidade
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Exploração mineira 
à beira do caos na Zambézia

Vista parcial da area desbravada pelos garimpeiros… nem os pedregulhos escapam

A
s disputas por pedaços de 
terra nos quais se estima 
haja minérios assumem 
contornos cada vez mais 
insanos na província da 

Zambézia, onde o cúmulo terá sido 
a mobilização de três contingen-
tes policiais, por três investidores, 
para brigarem por uma montanha. 
Num outro extremo desta mesma 
província, garimpeiros desenten-
deram-se com um operador local 
e destruíram maquinaria pesada e 
todo o património imóvel da em-
presa. 

Semana passada, visitámos o 
distrito de Molumbo, mais con-
cretamente a zona de Mirale, onde 
existe uma montanha que está a 
ser disputada a unhas e dentes por 
três empresas e por exploradores 
informais, vulgo garimpeiros, que 
andam à cata de uma pedra orna-
mental conhecida por Ametista, 
uma variante de Quartzo de cor 
violeta ou roxa.

Uma das empresas que reivin-
dica o direito de exploração deste 
local é a Crystal Mining Corpora-
tion, que, em Outubro de 2020, 
requereu a emissão de uma Licença 
de Prospecção e Pesquisa, com o 
número 10.6121, de 21 de Fevereiro 
de 2021, para uma área de 19.800 
hectares com a finalidade de avaliar 
o potencial de minério ali existente 
e explorá-lo.

Só que, pouco depois de sub-
meter o pedido, aparece um cida-
dão portando um título de Direito 
de Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT) para fins de prática de agri-
cultura naquela mesma montanha.

As movimentações terão agu-
çado as atenções dos locais e gen-
tes de outras paragens, que, sus-
peitando que algo relacionado com 
a exploração mineira se passava por 
ali, pegaram em pás, picaretas, en-
xadas, entre outros para fazer a sua 

própria prospecção, pesquisa e até 
mesmo exploração por sua conta e 
risco. 

Com o cenário cada vez mais 
caótico, caracterizado pela disputa 
com o portador do DUAT e com a 
população, cujo número crescia a 
cada dia, a Crystal decidiu solicitar 
a presença de uma força policial 
composta por 12 agentes da Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM) para protegerem a área en-
quanto resolvia o problema com o 
seu oponente directo.

Para manter esta força activa, e 
em obediência a um acordo rubri-
cado com o Comando Provincial da 
PRM na Zambézia, a Crystal Mining 
fez saber que desembolsava cerca 
de 300 mil Meticais mensais para 
assegurar toda a logística dos agen-
tes.

O accionista maioritário desta 
empresa, o maliano Ibrahim Bo-
cum, que tem interesses nas pro-
víncias de Nampula e Zambézia, 
disse que assegurou a presença da 

Polícia por cerca de ano e meio, 
tendo gasto no total cerca de 10 mi-
lhões de Meticais, parte dos quais 
usada para abrir uma via de terra 
batida ligando a vila-sede do dis-
trito de Molumbo até Mirale, numa 
extensão de quase 10 quilómetros.

Só que, na mesma altura, o por-
tador do DUAT, cujo nome nin-
guém quis revelar, também proce-
deu do mesmo modo, compareceu 
no local com a sua força policial (da 
mesma PRM) para proteger a área 
na qual pretendia abrir um campo 
agrícola, gerando-se um clima de 
disputa cada vez mais acirrado en-
tre as partes.

Conforme apurámos naquele 
local, o entendimento com o titular 
do DUAT chegou depois de mui-
ta troca de palavras, idas e vindas, 
tendo sido formada uma “joint 
venture” na qual a Crystal Mining 
passou a ser detentora de 80 por 
cento e a contraparte ficou com 20 
por cento do projecto.  

Enquanto estas entidades pro-

curavam o “cachimbo da paz”, 
surge um terceiro candidato à mes-
ma montanha que também traz 
a sua força policial e agudiza a já 
complicada situação, pois no local 
passaram a estar três unidades da 
PRM requeridas por três entidades.

Entretanto, uma quarta entida-
de, uma empresa ligada à produção 
de tabaco, também reclama a titu-
laridade da mesma área exibindo o 
seu DUAT, mas, desta vez, o acordo 
com a Crystal Mining foi mais rápi-
do porque bastou o pagamento de 
800 mil Meticais para que este títu-
lo revertesse a seu favor. 

Felizmente, e depois de mui-
ta contenda naquele local remo-
to do distrito de Molumbo, todos 
os agentes da PRM retornaram às 
suas posições deixando para trás 
um exército de homens e mulhe-
res que tomaram de assalto aquela 
montanha e a desfazem com uma 
voracidade que faria inveja aos me-
lhores equipamentos mecânicos já 
inventados.

Aliás, na conversa que o ins-
pector geral de Recursos Minerais 
e Energia, Obete Matine, manteve 
com cerca de duas dezenas de ga-
rimpeiros que espontaneamente se 
acercaram dele na sua visita àquela 
montanha, estes afirmaram que 
nunca pararam de explorar a área 
mesmo quando os agentes da Polí-
cia lá se encontravam.

Testemunhámos no local que 
aqueles exploradores clandestinos 
derrubam árvores que se encon-
tram na encosta, rebentam com os 
enormes pedregulhos e escavam 
até cerca de 10 metros à procura da 
pedra Ametista, cuja grama pode 
ser vendida, no mínimo, a 100 Me-
ticais.

Durante aquela visita, Ibrahim 

Bocum seguiu o inspector Obete e 
sua equipa de trabalho até Mirale 
e ficou embasbacado ao ver como 
a montanha foi devastada pelos 
garimpeiros em poucos meses de 
exploração e lamentou o facto de 
haver demora na emissão de licen-
ças, facto que, no seu entender, 
propicia a ocorrência de conflitos 
com outros interessados e também 
com as comunidades locais. 

Outra situação que decorre dos 
atrasos na emissão de licenças é 
que muitos portadores da simples 
licença de prospecção e pesquisa 
estão a usá-la para explorar as áreas 
porque descobrem os jazigos e pas-
sam anos sem que lhes seja emiti-
da a autorização para a produção 
como, aliás, constatámos em vários 
locais das províncias de Manica, 
Tete, Niassa e agora na Zambézia.

MAQUINARIA 
INCENDIADA

Mais a Norte da província da 
Zambézia, no distrito de Gilé, lo-
calidade de Muiane, opera uma 
empresa denominada Tantalum 
Mineração, que é titular da licença 
número 178C para explorar tantali-
te e eventuais pedras preciosas.

Esta empresa também experi-
mentou momentos de azedume 
com a comunidade local e viu as 
suas instalações e equipamentos 
incendiados pela população. As 
marcas da rixa ainda estão espa-
lhadas pelo recinto e os gestores da 
empresa falam em perdas que as-
cendem aos 10 milhões de dólares 
norte-americanos. 

Todos os que presenciaram 
aquela confusão agradecem a Deus 
porque a sua vida foi poupada e 

isso permitiu que retomassem as 
suas vidas e pudessem repor parte 
considerável do património. Note-
-se que no rebuliço que aconteceu, 
nem o comandante da Polícia des-
tacado para a localidade foi poupa-
do. O chefe da localidade, “idem”. 

O assunto até tem barba branca. 
Vem da década de 70 quando o Go-
verno de então criou uma empresa 
a que denominou de MAGMA Em-
presa Estatal (E.E.) que operou por 
alguns anos, mas suspendeu as suas 
actividades devido à guerra dos 16 
anos.

Quando a guerra terminou, 
apareceram vários garimpeiros 
que se misturaram com antigos 
trabalhadores da empresa que rei-
vindicavam a titularidade da área. 
Perante esta realidade, o Governo 
decidiu concessionar a área a uma 
empresa para que a exploração dos 
recursos ocorresse de forma segura.

Entretanto, aqueles populares 
exigiram que fossem indemniza-
dos e, desde então, a área tornou-
-se palco de violentos conflitos, 
marchas, protestos, entre outros 
que perduram até aos dias de hoje. 
Conforme apurámos, houve um 
processo de indemnização que 
abrangeu a um total de 600 antigos 
trabalhadores.

Todavia, pessoas idas da vizinha 
província de Nampula, Manica e 
até Maputo, sempre que podem, se 
amotinam nas imediações da em-
presa acompanhados pelas espo-
sas, filhos, netos e com todos mais 
que os podem seguir para reclamar 
que trabalharam por ali e querem 
ser pagos.

Mas o que motiva toda aque-
la agitação é que se descobriu que 
no local onde a empresa Tantalum 
Mineração está implantada ocorre 
uma bolsa de pedra turmalina bi-
color rara, com um nível de pureza 
muito elevado, que pode ser vendi-

da a 100 dólares a grama. 
Com este dado, todos os resi-

dentes de Muiane deixaram os seus 
afazeres habituais, pegaram em 
picaretas, pás, machados, cata-
nas e foram perfurar a montanha. 
Conforme nos revelaram os actuais 
gestores da empresa, “era tanta 
gente a escavar que estimamos que 
podiam ascender a mil pessoas”.  

O resultado disso é que houve 
acidentes fatais, sendo que o mais 
recente aconteceu em Janeiro des-
te ano, no qual dois garimpeiros 
perderam a vida. “Contratámos 27 
guardas, mas a área é muito grande 
e eles conseguem penetrar, sobre-
tudo nas noites”.

Mais do que ser grande, o pro-
blema da segurança da mina desta 
empresa agudiza-se pelo facto de 
os guardas serem membros da co-
munidade e não se sentirem con-
fortáveis em repelir a aproximação 
dos seus vizinhos, tios, primos, 
amigos, cunhados e avós que pro-
curam pela preciosa pedra por ali.

Dada a intensidade de explo-
ração ocorrida naquela mina, a 
empresa considera que qualquer 
exploração futura deverá ser fei-
ta a uma profundidade não infe-
rior a dois metros do nível onde 
os garimpeiros actuaram, o que 
exige investimento em meios de 
segurança.  Em termos de poten-
cial, afirmaram que “foram feitos 
estudos muito exaustivos sobre a 
reserva que indicam que se pode 
explorar aquele local por entre 40 e 
50 anos”. Mas, para o efeito, a em-
presa deverá investir na construção 
de uma vedação, melhorar os sis-
temas de segurança e, sobretudo, a 
sua relação com a comunidade. 

Outro elemento que estimula 
a invasão da área da empresa Tan-
talum Mineração é a existência de 
uma grande rede de compradores 
de turmalinas na vila de Muiane 

e nas áreas circundantes. Muitos 
deles são cidadãos estrangeiros, 
maioritariamente senegaleses, ma-
lianos, guineenses, congoleses e 
por aí em diante.

COOPERATIVA 
ONDE TODOS 
RALHAM 

Entre outros locais que visi-
támos na semana finda, também 
se destaca a comunidade de Inti-
ra, numa área bastante remota do 
distrito de Gilé, no posto adminis-
trativo de Alto Ligonha, onde foi 
constituída a Cooperativa de Ga-
rimpeiros de Intira-Gilé (COGIG) 
para a exploração de ouro.

Quando chegámos, fomos re-
cebidos com sorrisos, saudações 
efusivas, um nível de organização 
que nos fez esquecer as mazelas de 
percorrer a via de acesso que é um 
autêntico calvário. O relatório das 
actividades indicava que estava 
tudo bem. Os resultados da pro-
dução também pareciam que lhes 
agradavam. Todos eles estavam 
limpinhos, vestidos no seu melhor, 
enfim.

Quando pensávamos que por 
ali não haveria notícia, eis que um 
membro da comunidade pede a 
palavra para desmentir tudo o que 
tinha sido dito até ali e, pior, pro-
ferir ameaças contra os represen-
tantes da empresa Aligaga SA com 
quem a COGIC firmou uma parce-
ria para a exploração.

O referido membro, de nome 
José, denunciou supostas mentiras 
que o parceiro propala que, no seu 
entender, demonstram que este 
não tem capacidade de operar e que 
só está a atrasar o desenvolvimento 
do grupo.

Indicou que este prometeu ins-
talar uma máquina industrial de 

lavagem de material mineral para a 
extracção de ouro, mas tudo o que 
conseguiu até ao momento foi co-
locar um equipamento incompleto 
num local que diz ser impróprio.

Disse ainda que a Aligaga SA de-
terminou que as operações iriam 
arrancar no mês de Maio, porém, 
“pelo que estamos a ver, nada 
vai acontecer até lá e, se os nos-
sos prognósticos se confirmarem, 
vamos mandá-los embora da-
qui”, sentenciou sendo secundado 
por outros membros que tinham 
aplaudido o relatório apresentado 
pela direcção da cooperativa que 
indicava que estava tudo bem por 
ali.

O que ficámos a saber de outras 
fontes da mesma cooperativa é que 
com a parceria firmada com a Ali-
gaga SA deixou de ser possível ne-
gociar o ouro em regime informal 
e muitos jovens que se ofereciam 
para procurar o minério abandona-
ram a região.

Valeu a veia catequética do ins-
pector geral de Recursos Minerais 
e Energia que amainou os ânimos 
e promoveu uma reflexão repen-
tina e profunda sobre a gestão das 
percepções por parte da empresa 
e a necessidade de se dar primazia 
ao diálogo e ao estabelecimento de 
um melhor vínculo com a comuni-
dade.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Ainda falta muito por contar
do desvio do dinheiro dos mineiros

A
s audições reali-
zadas na primeira 
semana do julga-
mento do “caso 
DTM” (Direcção de 

Trabalho Migratório), que 
decorrem no recém-inau-
gurado Tribunal Judicial do 
Distrito Municipal KaTembe, 
no bairro Chali, começam 
a levantar o véu do desvio 
dos fundos descontados aos 
mineiros moçambicanos na 
África do Sul, entre 2009 e 
2017. Sobre o processo  n.° 
51/2019/10.ª, espera-se que 
as próximas audições produ-
zam mais dados em torno do 
rombo financeiro na ordem 
de 113,6 milhões de Meti-
cais. Cinco dos 11 arguidos já 
prestaram depoimentos.

A partir de amanhã, vão 
prestar declarações Alfre-
do Lucas,  Pedro Taimo, Si-
dónio dos Anjos Manuel, 
que na altura dos factos era 
chefe do gabinete da antiga 
ministra do Trabalho, co-ré 
no processo, Helena Taipo,  
José Monjane (então chefe da 
Repartição de Finanças e do 
Departamento de Compen-
sações) e Anastácia Zitha, 
então directora nacional do 
Trabalho Migratório.

Depois dos arguidos, se-
rão ouvidos 15 declarantes 
em conexão com o rombo fi-
nanceiro.

DIRECÇÃO DE TRABALHO MIGRATÓRIO

tes das contas de taxas de 
contratação de mão-de-obra 
estrangeira, de pagamentos 
diferidos das minas filiadas e 
não filiadas.

A acusação aponta que, 
com a excepção do fundo de 
maneio e o de contratação 
de mão-de-obra estrangei-
ra, as restantes contas eram 

público, ao praticar actos 
administrativos com con-
sequências financeiras, sem 
sustento legal, além de, nal-
guns casos ter usurpado as 
competências do secretário 
permanente.

A título de exemplo, auto-
rizou o pagamento de despe-
sas de um evento de previ-

fins diversos dos preconi-
zados, o que, aliás, acabou 
resultando num saque, cujos 
contornos ficam ainda por 
esclarecer. 

Parte deste dinheiro terá 
sido encaminhada para 
contras de empresas com 
as quais os então membros 
da DTM haviam, segundo a 

dência do tipo 2, no bairro 
de Muhavire, na cidade de 
Nampula, cujas obras foram 
orçadas em cinco milhões 
de Meticais. Este dinheiro 
foi transferido directamente 
para a conta do arguido de 
origem asiática.

Ainda no que diz respeito 
à aludida construtora sedia-

MUITO POR 
EXPLICAR

Anastácia Zitha e José 
Monjane assistiam as con-
tas bancárias dos fundos de 
maneio, compensações, es-
pólios, pensões, salários não 
reclamados e de juros domi-
ciliadas no Barclays Moçam-
bique. Ambos eram assinan-

alimentadas por fundos pro-
venientes das empresas mi-
neiras e que se destinava aos 
respectivos trabalhadores e 
legítimos beneficiários. 

AUTORIZAÇÕES 
FATAIS

A antiga ministra vem 
acusada de ter violado as 
normas do funcionalismo 

dência social, traduzido em 
acomodação, alimentação 
e transporte de membros 
da Mineworkers Provident 
Fund, quando esta entidade 
se havia prontificado a arcar 
com as despesas da desloca-
ção. 

Em 2014, autorizou o uso 
da receita consignada das ta-
xas de contratação de mão-
-de-obra estrangeira para 

acusação, forjado contratos 
com o fim último de drenar 
recursos públicos. 

Terá sido neste contex-
to que, em Março de 2014, 
a então ministra do Traba-
lho Helena Taipo assinou um 
contrato com a empresa Ku 
Yaka Construções, detida por 
um cidadão de nacionalidade 
chinesa, Desheng Zhan, para 
a construção de uma depen-

da na cidade de Nampula, foi 
dito que esteve envolvida na 
construção de dois blocos no 
complexo oficinal do INEFP 
(Instituto Nacional de Em-
prego e Formação Profissio-
nal), mais concretamente no 
distrito de Malema. Quanto 
à obra, apenas foi pago na 
totalidade um bloco infra-
-estruturado, no valor de 12 
milhões de Meticais, sendo 

Helena Taipo Pedro Taimo Dalila Lalgy

Esta semana muito será explicado sobre o dinheiro descontado pelos mineiros

Desheng Zhan
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que, em relação ao outro, o 
cidadão chinês disse em tri-
bunal ter recebido apenas 
dois milhões de um trabalho 
que não foi concluído. 

O procurador Armando 
Parruque disse que, dos au-
tos, percebe-se que aquela 
construtora havia sido con-
tratada pelo INEFP, mas terá 
sido por indicação da então 
ministra e que foi forjado um 
contrato com o objectivo de 
retirar dinheiro da DTM para 
pagar a construção da de-
pendência em Muhavire.

DOCUMENTOS 
FORJADOS

Foi a partir das generali-
zadas autorizações superio-
res que Anastácia Zitha e José 
Monjane, assinantes privile-
giados das contas bancárias 
no então Ministério de Tra-
balho, terão alegadamente 
começado a simular contra-
tos para retirar dinheiro da 
DTM.

A acusação indica que a 
empresa Vetagris Agro-pe-
cuária, com sede na vila-se-
de de Magude, terá servido 
para justificar o pagamento 
de 2.000.000,00 Meticais, 
alegadamente para forne-
cer novilhos. Acrescentou 
que, na mesma senda, foi 
criada a falsa justificação do 
fornecimento de motobom-
bas e respectivos sistemas 
de irrigação, assim como 
de insumos agrícolas. Nes-
te contexto, saíram primei-
ro 2.213.000,00 Meticais, 
mais tarde 4.200.000,00, 
1.800.000,00, 900.000,00 e 
718.000,00.

No entanto, as empresas 
apontadas como tendo be-
neficiado dos fundos da DTM 
negaram terem recebido tais 
dinheiros.

Baltazar Mungoi, co-pro-
prietário da Bela Eventos, 
por exemplo, disse que teve 
a dimensão do seu envolvi-

mento no problema tardia-
mente. 

No entanto, declarou que 
assinou um contrato para 
“safar” a esposa do antigo 
colega e amigo (Manuel Xe-
rinda) no então MICOA (Mi-
nistério para a Coordenação 
de Acção Ambiental). No 
referido contrato colocou o 
nome da sua esposa. 

Em relação a um cheque 
de três milhões de Meti-
cais emitido a favor da Bela 
Eventos, respondeu que não 
recebeu contrapartidas e que 
está a incorrer em prejuízos 
financeiros. 

Por sua vez, Hermenegil-
do Nhatave, dono da Vetagris 
Agro-pecuária, confirmou 
ter rubricado um contrato 
cujos documentos foram le-
vados por José Monjane, na 
altura da área financeira da 
DTM.

Entretanto, Nhatave en-
trou em contradição consigo 
mesmo ao admitir que ficou 
surpreendido quando viu na 
sua conta bancária o valor de 
375 mil Meticais, visto que 
o “contrato” não chegou a 
ser executado pela Vetagris 
Agro-pecuária. Ainda assim, 
reconheceu ter emitido do-
cumentos justificativos para 
a DTM mediante “promessa 
de facilidades” em futuros 
trabalhos. 

EVENTOS ATRÁS DE 
EVENTOS  

O réu Pedro Taimo, então 
coordenador do projecto de 
reinserção social de minei-
ros, vem acusado de ter dado 
indicações para a aquisição 
de bens e serviços, alegada-
mente a favor dos trabalha-
dores das minas.

Acontece que nestes ne-
gócios Pedro Taimo acabou 
envolvendo empresas por 
si participadas, como são 
os casos da Dona Tina Artes 
e Decorações Interiores e a 

Mulher Investimento, esta 
última co-gerida com a es-
posa, Argentina Taimo. 

Segundo a acusação, hou-
ve uma transferência de 500 
mil Meticais da DTM que 
devia ter sido feita a favor 
da empresa Mulher Investi-
mento, mas que foi parar na 
conta da firma Dona Tina Ar-
tes e Decorações Interiores.

Adianta que o aludido va-
lor destinava-se à constru-
ção de aviários no projecto 
de reinserção de mineiros 
em Gaza pela Mulher Inves-
timento, serviço requisitado 
por Anastácia Zitha em 2013.

Em meados de 2014, veri-
ficou-se uma saída do fun-
do de maneio da DTM de 
2.250.000,00 Meticais para 
Mulher Investimento, cuja 
transferência foi assinada 
por Anastácia Zitha e José 
Monjane.  

Contudo, nos autos Zitha é 
citada como não tendo con-
seguido justificar que tipo de 
bens haviam sido fornecidos, 
referindo apenas que se tra-

tava de material de constru-
ção, principalmente blocos e 
areia. 

Verificou-se posterior-
mente ter sido emitida uma 
factura cujo cálculo do IVA 
(Imposto sobre Valor Acres-
centado) situava-se acima 
da quantidade fornecida, 
operação a partir da qual re-
sultou numa perda de 243 
mil Meticais.

A Mulher Investimen-
to, de acordo com os autos, 
não possuía capacidade para 
contratar com o Estado, 
muito menos para fornecer 
materiais para as obras de 
construção de aviários.

Como forma de se dissi-
mular as transferências para 
as empresas ligadas a Pedro 
Taimo, foi envolvida a em-
presa Indomobil (que se de-
dica à carpintaria, marcena-
ria e estofaria), titulada pelo 
co-réu Alfredo Lucas, que 
passou a ser uma subcontra-
tada da Mulher Investimen-
to, recebendo fundos direc-
tamente da DTM.

CABAZES E 
CONFRATERNIZAÇÃO

A acusação aponta que 
uma parte do dinheiro da DTM 
foi transferida para TEBA, 
empresa de contratação de 
mão-de-obra, supostamente 
para o pagamento de diversas 
despesas.

Foram igualmente feitas 
transferências de dinheiro 
para a conta da Mine Labour 
Organization, situada na ci-
dade de Xai-Xai. 

Usaram também a conta de 
juros para pagamento de divi-
sas em dólares a uma quanti-
dade global de 1.050.167,90 
Meticais, além de dois levan-
tamentos de cerca de 10 mil 
dólares. 

Outro caso duvidoso tem 
a ver com a Casa Yasmin, de 
Quelimane, que recebeu pou-
co mais de dois milhões de 
Meticais para a aquisição de 
50 bicicletas.

Tribunal do bairro Chali vive dias movimentados

Falsificações levam muitas pessoas a responderem em juízo

Houve também transferên-
cias para Premier Group para 
o pagamento de cabazes de 
fim-de- ano. 

Os réus terão igualmente 
orquestrado a saída de valores 
para os estabelecimentos Vos-
sa Garrafeira, Conga Música e 
Café Marmara, este última que 
recebeu 46 mil Meticais por 
ocasião de uma confraterni-
zação devido }a aposentação 
de Carlos Tovela, funcionário 
do Ministério do Trabalho. 

Consta igualmente da acu-
sação que foram pagos 70 mil 
Meticais à Marisqueira Sagres 
pela promoção de um almo-
ço de confraternização do Dia 
Internacional do Trabalhador, 
em 2015, com mineiros. 

Sidónio dos Anjos Manuel 
é acusado de ter assinado 
um termo de recebimento de 
200.000,00 Meticais. Entre-
tanto, ouvido em sede de ins-
trução,  disse que nunca rece-
beu o aludido valor. 

O MP argumentou que do 
prejuízo de 113.608.802,79 
Meticais, a antiga ministra e 
os co-réus Anastácia Zitha, 
Pedro Taimo e José Monjane 
cometeram os crimes de pe-
culato, abuso de confiança e 
participação económica em 
negócio. Quanto a Sidónio 
dos Anjos, os tipos legais de 
crime de que é acusadosão de 
peculato e abuso de confian-
ça.

Em relação aos proprietá-
rios das empresas apuradas, 
Baltazar Mungoi, Hermene-
gildo Nhatave e Dalila Lal-
gy os crimes referidos são 
de peculato e falsificação de 
documentos. No caso de Elsa 
Jonas (ora falecida), Alfredo 
Lucas, Desheng Zhang e Is-
sufo Massona pesa o crime de 
peculato.

Em conclusão e por julgar 
que os arguidos são solida-
riamente responsáveis pelo 
rombo, o MP requereu que 
sejam condenados a ressarcir 
ao Estado o valor global do 
desfalque e correspondentes 
juros. 
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Ainda não é tempo
de dispensar a máscara Permitam-me usar este es-

paço do jornal para manifestar a 
minha indignação devido a uma 
situação que acompanhei, há 
dias, numa das estações televisi-
vas do nosso país. 

Trata-se do drama vivido 
pelos deslocados do Centro de 
Reassentamento de Mutchessa-
ne, localizado em Nicoadala, na 
província da Zambézia. Os des-
locados são oriundos de algumas 
zonas assoladas pelo terrorismo 
na província de Cabo Delgado. 

Qualquer pessoa que tenha 
empatia pode imaginar o quão 
difícil deve ser viver nestas con-
dições. É gente que tem falta de 
tudo, desde alimentação até al-
guns serviços sociais básicos. 
Mas o que me intriga é que, além 
da falta de alimentos, o pouco 
que tinham, supostamente doa-
do, estava nitidamente em con-
dições impróprias para o consu-
mo humano. Farinha de milho 
deteriorada.

Com isso, não pude deixar de 
recuar para um passado distan-
te (infelizmente), em que lidava 
com a angariação de bens diver-
sos para pessoas desfavorecidas. 
Lamentavelmente, nesta activi-
dade pude perceber que existem 
pessoas que doam, não necessa-

riamente movidas pelo espírito 
de solidariedade e consciência 
cívica, mas, se calhar, para dar 
nas vistas ou para se livrar de coi-
sas inúteis.

Várias vezes deparámo-nos 
com roupas em péssimo esta-
do, alimentos fora ou a escassos 
dias do fim da validade. É pre-
ciso pôr a mão à consciência. As 
pessoas que por alguma razão 
precisam de ajuda podem até re-
ceber porque não têm escolha. 
Aliás, creio que foi o que aconte-
ceu em Mutchessane, ainda que 
a farinha estivesse visivelmente 
deteriorada, um claro atentado 
à saúde. Elas peneiram, coam e 
consomem. O que fazer quando a 
intenção é matar a fome? As con-
sequências disso podem ser ain-
da piores. Se estamos a falar de 
pessoas que não têm sequer o que 
comer, como falar de cuidados 
de saúde? Vamos doar, mas com 
consciência. São adultos, idosos 
e até crianças que estão a passar 
por dificuldades. Se não quere-
mos ajudar, não vamos piorar a 
situação deles, porque amanhã 
podemos estar no lugar deles e a 
precisar, naturalmente, de ajuda.

Paula Mulocha

Doar com consciência

Fiquei estupefacto na semana passada, du-
rante a viagem de regresso à casa após mais uma 
jornada laboral exaustiva. Sabe-se que quem 
não tem o privilégio de trabalhar a partir de 
casa ou de residir próximo ao posto de trabalho, 
precisa de enfrentar todos os dias o transporte 
semi-colectivo de passageiros, vulgo “chapa”, 
frequentemente lotado, com o risco de multi-
plicação das contaminações pela covid-19. 

Sentado numa das cadeiras do “chapa”, que 
já exibia a parte metálica corroída, um jovem 
disse ao outro para que colocasse a máscara 
facial, que funciona, dentre outros aspectos, 
como barreira às gotículas potencialmente in-
fecciosas, caso a pessoa espirre ou tussa.

O jovem advertido simplesmente recusou-
-se a usar a máscara, alegadamente porque o 
Presidente da República teria anunciado na úl-
tima comunicação à nação “a retoma normal da 
vida social e que o país estava aberto”. 

Segundo ele, não havia motivo para se pro-
teger porque “a nova vaga da covid-19 não era 
mortal” e que devia apresentar um exemplo de 
alguém “pobre” que contraiu a doença. 

Enquanto o jovem tentava elucidar o outro, 

o cobrador, motorista e outros passageiros, in-
clusive eu, continuávamos silenciosos. Não tí-
nhamos nem coragem de dizer algo.

Mas o silêncio tornou-se agonizante que o 
quebrei. Em jeito de sustentar os argumentos 
do jovem que defendia o uso da máscara, co-
mecei por lhe explicar a importância do seu uso 
para evitar o contágio da covid-19. Falei-lhe 
também da necessidade de cumprir o distan-
ciamento; disse também que o Chefe de Estado 
não declarou que “o país estava aberto”, apenas 
autorizou a retoma de algumas actividades, en-
quanto se observa o desenvolvimento da doen-
ça. 

A atitude daquele jovem soou-me a uma au-
têntica  desinformação, que, a meu ver, tem in-
fluenciado na propagação da covid-19 no país. 

O apelo da minha parte vai no sentido de re-
forçar que o controlo da doença apenas é possí-
vel com a colaboração de todos.  

Aqui não cabe espaço à desinformação e 
muito menos a comportamentos antagónicos 
às medidas sempre difundidas para o controlo 
deste mal. 

Zulfa Muchanga

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

Como é que avalia o atendimento nos hospitais?
Gozar de boa saúde, seja física, emocional ou mental, é um privilégio que todos pro-

curam. Quando a doença chega, a unidade sanitária serve como pronto-socorro, espe-
rando-se atendimento adequado. No entanto, nem sempre tem sido assim. Ainda que 

para alguns munícipes haja melhorias, para muitos, em alguns hospitais do país, o aten-
dimento ainda está longe do esperado. domingo saiu à rua para ouvir de alguns cidadãos 
a avaliação que fazem ao desempenho dos hospitais.  

O PACIENTE 
NÃO DEVE SER 
PENALIZADO
 

– Agnaldo Veloso, comer-
ciante

São poucos os hospitais 
que temos como referência 
no que diz respeito ao bom 
atendimento e o mais incrível 
é que o profissional que trata 
mal um paciente nos hospitais 
públicos é o mesmo que aten-
de bem no privado. Isso de 
alguma forma pode significar 
que algo não vai bem no siste-
ma. Seja como for, o paciente 
não deve ser penalizado. 

Por mais que reportemos 
os casos de mau atendimen-
to nos livros de reclamações 
nada acontece. É preciso fa-
zer-se um trabalho de fundo 
para se encontrar a raiz deste 
problema.  

A SITUAÇÃO TENDE A 
MELHORAR 

– Edna Wate, estudante

Recordo-me de uma vez 
que fui a um posto de saúde no 
meu bairro e, por causa da mo-
rosidade, acabei deitando-me 
na sala de espera. Em vez de 
se aproximarem para me aju-
dar, uma das serventes gritou 
e mandou-me levantar sem 
questionar  por que motivo 
estava naquela situação. Não é 
isso que esperamos dos profis-
sionais de saúde. 

Contudo, acredito que o 
atendimento nos hospitais 
tende a melhorar com o tem-
po, diferentemente dos anos 
passados em que levávamos 
muito tempo nas filas e havia 
muita corrupção. 

ESCASSEIAM 
MEDICAMENTOS

– Johsua Cossa, técnico 
de electricidade

Falar do atendimento 
nos hospitais é complexo. 
Há necessidade de se olhar 
primeiro para as condições 
que as nossas unidades sa-
nitárias apresentam. Por 
exemplo, temos poucos 
médicos. Para mim isto 
influencia na qualidade do 
atendimento.

 É comum ver postos 
de saúde com um ou dois 
médicos para muitos pa-
cientes. Fica claro que não 
haverá uma assistência 
adequada porque a dado 
momento ele fica cansado. 
Outro factor negativo é a 
falta de medicamentos.

HÁ DESVIO DE 
MEDICAMENTOS

– Gizela Muianga, atendente de 
mesa

O que mais me preocupa nos nos-
sos hospitais é a falta de medicamen-
tos. Parecendo que não, este é um 
problema grave. Quando recorremos 
às unidades sanitárias estamos em 
busca de saúde, mas é comum que 
nas farmácias não tenha nenhum dos 
medicamentos receitados. Não quero 
acreditar que fiquem tanto tempo sem 
medicamentos, há desvio. Não é pos-
sível que ninguém veja isso. Se se fizer 
um trabalho de fundo podem perceber 
que na maioria das farmácias privadas 
os medicamentos vendidos são des-
viados dos hospitais públicos.  Outra 
questão tem a ver com a contratação 
de pessoas que nada entendem de 
saúde. Fiquei chocada ao me deparar 
com uma profissional que questionava 
tudo ao colega. Como é que colocam 
uma pessoa sem preparo para lidar 
com algo tão sensível como é a saúde. 

SOMOS MALTRATADOS 

– Maria Helena Chaúque, 
funcionária

Recordo-me, com nos-
talgia, do momento em que 
os nossos hospitais ofereciam 
bom atendimento. Nem pre-
cisávamos de alimentação de 
casa porque a do hospital era 
suficiente. Mas, hoje em dia, 
o cenário tende a piorar. São 
longas filas, existe a corrupção 
que ninguém assume, mas que 
acontece.

 A saúde é um direito e o 
hospital deve ser um lugar 
onde a pessoa se sente acolhi-
da. O paciente deve encontrar 
um profissional preocupado 
com o seu estado de saúde, mas 
o que acontece é que somos 
tratados como se estivéssemos 
em busca de um favor.  

HÁ FRACO 
INVESTIMENTO
NO SECTOR

– Imaculado Guambe, funcio-
nário público

Eu penso que o grande proble-
ma dos nossos hospitais é a falta de 
investimento tanto em recursos 
humanos como em equipamen-
to. O cenário vivido no Hospital 
Central de Nampula é a prova dis-
so. As pessoas são atendidas nos 
corredores e os leitos têm mais de 
um paciente. É desumano. Como 
é que se pode falar de qualidade 
nestas condições? Pergunto-me 
também como é que os profissio-
nais podem oferecer atendimento 
condigno? 

A saúde e educação são para 
mim sectores que deviam merecer 
especial atenção do nosso Gover-
no. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MODO DE PREPARAR

 – 1 pedaço pequeno de lagarto 
– 1 xícara de chá de cebola picadas 

ou em rodelas 
– 1 dente de alho espremido 
– 2 xícaras do caldo da carne 
– Sal e pimenta-do-reino 
– 1 colher sopa de molho inglês 
– Salsinha 

Carne desfiada
com cebola

INGREDIENTES

RECEITA

Retire toda a gordura possível da carne. Coloque-a numa panela anti-
-aderente e sele a carne com uma colher sopa de azeite, depois coloque 
água, o alho, o sal e a pimenta de deixe cozinhar, até ficar bem macia e 
com 1 copo de caldo da carne, quanto mais macia melhor para desfiar. 
Depois tire a carne da panela, e na mesma panela refogue com mais uma 
colher de sopa de azeite a cebola picada ou em rodelas. 

Enquanto isso desfie a carne, e misture na panela que está com a cebo-
la. Depois da cebola bem macia, salpique com a salsinha. Sirva com uma 
salada. 

Fonte: petitchef

Como se prevenir 
de doenças 
no trabalho

Anda de sapato torto
mas gosta de amantizar

A higiene no trabalho engloba 
normas e procedimentos adequa-
dos para proteger as integridades 
física e mental do trabalhador, 
seja protegendo-o de riscos de-
correntes das tarefas do cargo e do 
ambiente físico em que está inse-
rido, seja através da prevenção de 
doenças ocupacionais. Os objeti-
vos são: a saúde, a segurança e o 
conforto do trabalhador.

 - Sempre que possível, man-
tenha as janelas abertas para uma 
boa ventilação. Isso ajuda a evitar 
a contaminação por vírus;

 - A boa iluminação e tempera-

tura são igualmente importantes 
para a saúde e conforto, por isso, 
atente-se a esses itens;

- Use os cabelos aparados, lim-
pos e penteados e protegidos com 
toucas ou redes quando for o caso;

-  Previna-se de doenças atra-
vés de consultas médicas regula-
res;

-  Use uniformes ou roupas 
sempre limpas;

-  Lave sempre as mãos e man-
tenha as unhas sempre limpas; 

- Preocupe-se com o lixo que 
produz e seu descarte correcto.

In /www.sesipr.org.br/

SAÚDE

– vovó Josefina Magaia, residente em Maputo, 
em conversa com o domingo

Há um pensa-
mento que dá con-
ta de que “gente 
sem juízo aguar-
da o juízo, e gente 
com juízo vive em 
juízo”. Ora, ocor-
re que quem bem 
calcula os passos 
que dá raramen-
te desagua numa 
alhada. A verda-
de é que a vovó 
Josefina Magaia, 
em conversa com 
o jornal domingo, 
expõe os deslizes 
de quem num to-
tal descontrolo dos 
seus passos arris-
ca-se a carregar 
um fardo que vai 
muito além da sua 
capacidade.

Fala daqueles 
homens que “mal 
aguentam as des-
pesas da sua casa, 
mas gostam de 
adicionar aman-
tes na sua vida”. 
Segundo observa, 
“não têm medo de 
doenças da carne e 

nem dos maus ares. Carre-
gam ‘xipocos’ de cada mu-
lher com quem se metem e 
deixam a vida mais pesada 
ainda”. 

Para piorar a situação, 
“nem sequer procuram a 

igreja para descarregar es-
ses maus ares”. Em forma 
de remate acusa-os de não 
terem “vergonha  na cara”, 
pois “alguns andam de sa-
pato torto, mas gostam de 
amantizar”. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 Desenhos Animados: CHAVES 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódios 70 e 71
07:00 Bom Dia Moçambique Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Debate de Palmo e Meio: Kenneth 
Cumbane Desenhos Animados: CHAVES - 
“A Casa da Bruxa” Gravado
10:00 Top Fresh Repetição
11:00 Emoções no Índico: Maria do 
Céu/Esteticista Repetição
11:30 Antena do Soldado  
12:00 Análise Global Directo
13:00 Jornal da Tarde Directo
14:00 Canal Zero  
14:30 Moçambique Digital 
15:00 O Mágico Programa Nº 57
15:15 Concerto: Banda Kakana “Quem 
Disse Que as Mulheres Não Podem Fazer Uma 
Serenata”  
17:10 Convívio ao Domingo Directo
19:10 Asas: Diferenciação Salarial  
Programa 05
19:40 Passadeira Vermelha 
20:00 Telejornal Directo
21:30 Grande Entrevista: Ângelo 
Munguambe/Gestor do Centro 8 de Março 
 Gravado
22:30 Alfa Thulana em Concerto  

00:00 Convívio ao Domingo Repetição
02:00 Grande Entrevista: Ângelo 
Munguambe/Gestor do Centro 8 de Março 
 Repetição
03:00 Moçambique Digital Repetição
03:30 Canal Zero Repetição
04:00 Antena do Soldado Repetição
04:30 O Mágico Repetição
04:45 Análise Global Repetição
05:40 Hino Nacional 
05:45 Ginástica:  Txuna a Saúde Com 
Edumundo Ribeiro- “ABS”   
06:00 Bom Dia Moçambique Directo

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- 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, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

20 de Março de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Andrew Garfield explica decisão 
de permanecer longe das redes sociais

ÁRIES 
De 21/03 à 20/04
Hoje você vai trabalhar muito. Pode ser um dia muito agi-
tado, em que você quase não vai ter descanso e quase não 
vai parar. O bom disso é que você terá muitas novidades, 
ideias e trocas, e pode haver um avanço muito grande em 
questões profissionais, mas é preciso fazer as coisas com 
calma, leveza, tomando cuidado com radicalismos e não 
se esquecendo de cuidar da saúde.
TOURO 
De 21/04 a 20/05
Hoje você consegue tirar da frente problemas grandes de 
uma forma simples. Existe uma sorte para o seu dia e al-
guns milagres acontecendo. Você pode e deve manter a 
sua autoconfiança e a sua fé, porque realizações estão a 
caminho e estão a chegar com rapidez. É importante ter 
uma postura de desapego e não tentar controlar tudo e 
todos. Permita que o dia flua e coloque foco no que você 
realmente quer fazer!
GÉMEOS
De 21/05 à 20/06
O dia traz muita conexão entre você e as pessoas. Proje-
tos novos podem começar a trazer resultado ou, se você 
está começando algo novo, os resultados não demorarão 
a chegar. Novas amizades podem surgir e elas trarão certa 
expansão e crescimento. Você vai se sentir útil e fazendo 
parte de alguma coisa, e isso vai te enriquecer muito e te 
trazer muita autoestima e autovalorização.
CÂNCER 
De 21/06 a 20/07
Tenha força e perseverança, pois você terá que fazer algo 
muito complicado hoje. É preciso encarar, pois não será 
possível adiar. Isso vai te engrandecer muito. Pode ser 
um trabalho chato ou uma tarefa na escola, mas quando 
você conseguir terminar, sentirá alívio. Aproveite para 
ter novas ideias. É importante não se deixar levar por re-
clamações. Faça o que precisa ser feito e abra espaço para 
o novo.
LEÃO 
De 21/07 a 22/08
O dia vai trazer muita conversa e novos caminhos, que 
podem acabar te gerando uma indecisão. O seu dia pode 
ser muito produtivo, então cuidado com fofocas e intri-
gas. Saiba separar informação útil de informação inútil e 
não se deixe levar por elas, para que você consiga avan-
çar. Tenha consciência sobre o que você deve realmente 
fazer no seu dia. É preciso fazer a escolha certa e seguir 
em frente.
VIRGEM 
De 23/08 a 22/09
Dia que traz realização de propósitos. Pode te trazer tam-
bém descanso, para que você organize os seus pensa-
mentos e as suas ações. Será um dia de avanços, caso você 
faça as coisas com calma. Além disso, pode favorecer a 
sua organização financeira e de questões burocráticas, 
pois você conseguirá fazer as mudanças necessárias para 
tirar da frente situações de trabalho acumuladas.
LIBRA 
De 23/09 a 22/10

Hoje você precisa se permitir abrir um pouco de espaço 
para as pessoas, para os conselhos que elas possam te dar. 
Ainda que você possa conversar e aconselhar muito bem, 
escute também, faça essa via de mão dupla, pois você 
também precisa ouvir e saber fazer mudanças nos seus 
comportamentos e nos seus pensamentos. Será um dia de 
trocas positivas e bons acordos, caso você consiga adotar 
essa postura diplomática.
ESCORPIÃO
 De 23/10 a 21/11
Você precisa mediar conflitos hoje. As pessoas podem 
estar impacientes e reclamando de tudo, e você precisa-
rá ter uma postura diferente, para não acabar fazendo a 
mesma coisa. Quando você perceber que está todo mun-
do um pouco enlouquecido, seja a pessoa sã e leve boas 
palavras. Tome cuidado com a saúde, então se perceber 
que não vale a pena se meter em certas situações, cuide 
de si e da sua vida.
SAGITÁRIO 
22/11 a 21/12
Tome cuidado com as paixões. Hoje você está com um 
grande magnetismo. Ao perceber que as pessoas querem 
te agradar, você pode entrar em um jogo de seduções, en-
tão tome cuidado com a manipulação. Com consciência 
e responsabilidade, você pode se relacionar muito bem 
com as pessoas. Hoje você pode, inclusive, conhecer al-
guém especial, mas se você já conhece essa pessoa, ela 
poderá ganhar destaque. O romance está no ar.
CAPRICÓRNIO
De 22/1a 20/01
Dia de você resolver questões que estão dentro do seu lar 
ou no seio familiar. É importante que você não aja com 
impulsividade, impaciência e agressividade com as pes-
soas. Tenha calma. Não entre em brigas, para não deixar 
o ambiente muito caótico. Você precisa ouvir a sua intui-
ção e ser mais criativo, para que as situações não fiquem 
numa mesmice total tanto no trabalho quanto no relacio-
namento amoroso.

AQUÁRIO 
De 21/01 a 19/02
Hoje a sua comunicação está extremamente potenciali-
zada. Se o dia vai ser positivo, vai depender do seu ím-
peto, da sua coragem e da sua força. Se você tiver mais 
consciência para o diálogo e mediação, o dia será mais 
positivo. Se você só quiser falar e dar ordens, o dia será 
mais conflituoso. No seu trabalho, você consegue avançar 
nas suas tarefas com rapidez. O seu dia pode ser agitado, 
mas bastante produtivo.

PEIXES 
De 20/02 a 20/03
Tome cuidado com a ansiedade em relação ao dinheiro 
e ao trabalho. É importante manter a sua disciplina e a 
sua autoestima, para conseguir avançar com estabilidade 
emocional. Foque na sua criatividade, no seu poder de 
inovação e no seu meio de controle. O que não está sob 
seu controle, é importante soltar, para que boas notícias 
cheguem hoje para você.

Andrew Garfield con-
fessou, durante uma en-
trevista, a sua intenção 
de continuar longe das 
redes sociais. O actor de 
Homem-Aranha abriu o 
jogo sobre sua decisão de 
permanecer fora de pla-
taformas como Instagram 
ou Twitter. 

Segundo relembrou, 
está desligado da sua 
página no Facebook  há 
quase 15 anos e para si foi 
uma das melhores deci-
sões que tomou.

“Queria ter privacida-
de e proteção, liberdade 
e integridade, então não 
podia me expor a todas as 
pessoas sem rosto, voz e 
sem nome nas redes so-
ciais.”, justificou.

Andrew Garfield con-
tinuou dizendo que os 
média podem levar a uma 
obsessão doentia pela 
aparência e outras coisas, 

Os Simpsons estreia 33ª temporada
A série animada “Os Simp-

sons” chegou à marca de 33 tem-
poradas. 

Criada pelo cartunista Matt 
Groening, foi lançada em De-
zembro de 1989 e tem feito su-
cesso até hoje com a sua sátira 

sobre a vida nos Estados Unidos.
Acredita-se que seja a comé-

dia com maior duração na his-
tória da televisão e a série ani-
mada mais longa dos EUA. Além 
disso, a produção virou assunto 
depois de ter previsto diversos 

acontecimentos sociais e políti-
cos, como a ascensão de  Donald 
Trump.

Agora, as pessoas que gos-
tam poderão acompanhar a nova 
temporada, já disponível em al-
gumas plataformas.

razão pela qual quer dis-
tância de toda essa parte 
negativa.

“Especialmente para 
os jovens, particular-
mente o Instagram, a 
obsessão com a imagem 
bidimensional que apre-
sentamos comparando 
nosso interior com o ex-
terior de outras pessoa é 
algo que quero combater 
sempre”, comentou.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Portal do
Contribuinte

Aceda através do endereço

Seja bem vindo ao

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS

Caro Contribuinte

Para mais informações, contacte:
Linha do Contribuinte - 1266 (doze, sessenta e seis) 
gcimagem@at.gov.mz
Delegações Provinciais da AT

Todos Juntos Fazemos Moçambique

www.portaldocontribuinte.at.gov.mz
e disponha de uma vasta gama
de serviços e vantagens

A plataforma que permite
submeter, electronicamente, as 
declarações de impostos sem se
deslocar à Direcção da Área Fiscal
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ISENÇÃO DE VISTO A CIDADÃOS DA CPLP

Nacional

de animais para humanos

Salimo Abdula congratula
decisão de São Tomé e Príncipe

Salimo Abdula e a chefe diplomacia de São Tomé e Príncipe, Edite Tan Jua

O 
presidente da 
Confederação 
E m p r e s a r i a l 
da Comunida-
de de Países de 

Língua Portuguesa (CE 
CPLP), o moçambicano 
Salimo Abdula, mos-
trou-se satisfeito com a 
isenção de visto de via-
gem aos cidadãos dos 
países-membros que 
pretendam permanecer  
por menos de 15 dias em 
São Tomé e Príncipe.

Aliás, a necessidade 
da livre circulação de 
pessoas e bens entre os 
cidadãos da CPLP é uma 
das principais metas 
defendidas por Abdu-
la desde que assumiu a 
presidência da CE CPLP. 
Entende que as res-
trições prevalecentes 
constituem a principal 
barreira à prossecução 
dos negócios no seio 
desta comunidade co-
munidade repleta de 
oportunidades em ter-
mos de recursos natu-
rais e humanos.

Assim, durante a sua 
intervenção na Cimei-
ra de Negócios da CPLP 
que decorreu sema-
na finda em São Tomé 
e Príncipe referiu que 
é um prestígio para a 
CPLP aos níveis político 
e económico ter os seus 
estados-membros cada 
vez mais próximos uns 
dos outros.

“Não imaginam 
como uma simples e au-
daz medida como esta é 
importante para os em-

presários. Isto é um real 
incentivo aos negócios, 
e que se traduz numa 
mais simples e  livre 
circulação de pessoas”, 
disse Salimo Abdula em 
jeito de felicitação ao 
Governo são-tomense.

Neste diapasão, en-
tende-se que a medida 
tomada pelo Governo 
de São Tomé vai for-
talecer a cooperação e 
amizade entre os paí-
ses-membros da CPLP, 
consolidação do pilar 
económico e coopera-
ção empresarial no seio 
da comunidade.  Além 
da abertura para a livre 
circulação, São Tomé e 
Príncipe simplificou o 
processo de criação de 
empresas e introduziu 
incentivos fiscais aos 
investidores oriundos 
da Comunidade de Lín-
gua Portuguesa.

Importa referir que 
um dos objectivos da 
cimeira é apresentar 
o potencial da Repú-
blica de São Tomé e 
Príncipe à comunidade 
empresarial da CPLP, 
abrindo portas para a 
troca de experiências 
entre o país e os esta-
dos-membros. 

Esta cimeira de São 
Tomé e Príncipe visava, 
entre outros objectivos, 
fortalecer a coopera-
ção e amizade entre 
os países-membros da 
CPLP, e a consolidação 
do quarto pilar da CPLP 
– o pilar económico e 
cooperação empresa-

Salimo Abdula

Abre centro de excelência 
de tuberculose na Matola

Entra quinta-feira em funcio-
namento o Centro de Excelência 
de Tuberculose no Hospital Geral 
da Machava, município da Matola, 
província de Maputo.

O centro servirá para aumentar o 
despiste de doenças crónicas como 
a tuberculose e HIV, para além de 
satisfazer a demanda de doentes 
em regime ambulatório.

A edificação de infra-estruturas 
durou oito meses e custou 105 mi-
lhões e 843 mil Meticais. 

A unidade foi construída no re-
cinto onde funciona, igualmente, 
o Hospital Geral da Machava, espe-
cializado no tratamento de doentes 
de tuberculose. 

O Centro de Excelência de Tu-
berculose é o primeiro a operar no 
país, tendo sido dotado de equipa-
mento moderno.

O novo centro hospitalar está 
especificado para o tratamento e 
seguimento em regime de interna-
mento e ambulatório dos pacientes 
resistentes e multi-resistentes da 

tuberculose. Trata-se de doentes 
que demonstraram resistência aos 
medicamentos usados para o trata-
mento da primeira linha. 

É composto por bloco adminis-
trativo, duas salas de consulta, uma 
sala de tratamento, um depósito de 
medicamentos e cinco casas de ba-
nho, das quais uma para indivíduos 
com necessidades especiais.

Dispõe de 20 quartos-suites, 
onde passarão a ser internados os 
pacientes. A construção da uni-
dade está inserida nas estratégias 
do Governo, em coordenação com 
os seus parceiros, com vista a fa-
zer face à ameaça da tuberculose 
multi-resistente e extremamen-
te resistente no país. Acredita-se 
que o centro vai descongestionar 
o Hospital Geral da Machava, que 
actualmente funciona com 230 ca-
mas distribuídas em 3 enfermarias 
para tuberculose sensível, uma en-
fermaria de tuberculose resistente 
e um centro de excelência de tu-
berculose pediátrica. 

rial. 
Outros temas de-

batidos são economia 
do mar, agricultura e 
transformação alimen-
tar – visão e sustenta-
bilidade; instrumentos 
inovadores para pro-
mover os investimen-
tos e privados e parce-
rias público-privadas; 
cooperação e interna-
cionalização no sector 
metalúrgico português 
e transformação digi-
tal, telecomunicações 
e novas tecnologias.

Entretanto , Salimo 
Abdula reafirmou o seu 
agradecimento à chefe 
da diplomacia de São 
Tomé e Príncipe, Edite 
Tan Jua,  pelo empenho 
total e dedicação para o 
sucesso desta Cimeira 
de Negócios. 

Um dos resultados 
desta encontro é que 
houve vários contac-
tos entre parceiros 
de negócios e instru-
mentos financeiros do  
BAD (Banco Africano 
de Desenvolvimento), 
BEI (Banco Europeu 
de Investimento) entre 
outros. 
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CARMEN DE ABREU 
COSTLEY WHITE

FALECEU
Seu esposo Luís Fumo, filhos Nilza, 
Yara e Félix, genro André, irmãos, tios, 
primos, sobrinhos, netos e demais familiares cum-
prem o doloroso dever de comunicar com profunda 
dor e consternação o falecimento da sua esposa, mãe, 
avó e sogra CARMEN DE ABREU COSTLEY WHITE, 
ocorrido no dia 17/3/2022, no Hospital Provincial de 
Tete, vítima de doença. Mais comunicam que o funeral 
se realizou no dia 19/3/2022, no Cemitério Municipal 
de M`páduè, naquela cidade, pelas 10.00 horas, ante-
cedido de missa de corpo presente na Sé Catedral de 
Tete, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

3674

ARLINDO 
CRISÓSTOMO DOS 
PRAZERES MACHEL

FALECEU

É com profunda dor e consternação que os 
seus filhos Edson Machel e Sharon Machel 
comunicam o desaparecimento físico do seu 
pai, ARLINDO CRISÓSTOMO DOS PRAZ-
ERES MACHEL, ocorrido no dia 18/3/2022, 
vítima de doença, cujo velório se realiza 
amanhã, segunda-feira, dia 21/3/2022, pelas 
11.00 horas, na capela 1 do Hospital Central 
de Maputo.

CARMEN DE ABREU 
COSTLEY WHITE

FALECEU
Bruno Rodolfo, Ana Rodolfo e de-
mais familiares cumprem o dolo-
roso dever de comunicar com profunda dor e con-
sternação o falecimento da tia CARMEN DE ABREU 
COSTLEY WHITE, ocorrido no dia 17/3/2022, no 
Hospital Provincial de Tete, vítima de doença. 
Mais comunicam que o funeral se realizou no dia 
19/3/2022, no Cemitério Municipal de Measure, 
naquela cidade, pelas 10.00 horas, antecedido de 
missa de corpo presente na Sé Catedral de Tete, 
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

3674
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Concurso no 12 de 19 - 03 - 2022

117 19 31 32 37

ARLINDO CRISÓSTOMO 
DOS PRAZERES MACHEL

FALECEU
É com profunda dor que a família Machel co-
munica o desaparecimento físico do seu filho 
ARLINDO CRISÓSTOMO DOS PRAZERES 
MACHEL, ocorrido no dia 18/3/2022, vítima 
de doença, cujo velório se realiza amanhã, segunda-feira, dia 
21/3/2022, pelas 11.00 horas, na capela 1 do Hospital Central 
de Maputo. Paz à sua alma.

PUBLICIDADE
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ARLINDO CRISÓSTOMO 
DOS PRAZERES MACHEL

FALECEU
A família Machaieie comunica com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico 
do seu ente querido ARLINDO CRISÓSTOMO 
DOS PRAZERES MACHEL, ocorrido no dia 
18/3/2022, vítima de doença, cujo velório se realiza amanhã, dia 
21/3/2022, pelas 11.00 horas, na capela 1 do Hospital Central 
de Maputo. Que a sua alma descanse em paz.

ARLINDO CRISÓSTOMO 
DOS PRAZERES MACHEL

FALECEU
A família Chiconela comunica o desapareci-
mento físico do seu querido irmão ARLINDO 
CRISÓSTOMO DOS PRAZERES MACHEL, 
ocorrido no dia 18/3/2022, vítima de doença, 
cujo velório se realiza amanhã, segunda-feira, dia 21/3/2022, 
pelas 11.00 horas, na capela 1 do Hospital Central de Maputo. 
Que Deus lhe conceda eterno descanso.

A 
importante ci-
dade portuária 
do sudeste da 
Ucrânia, Mariu-
pol, esteve nas 

últimas horas debaixo de 
fogo da artilharia militar 
russa, sendo a quinta se-
mana desde que foram 
desencadeados os bom-
bardeamentos por parte 
do regime do Kremlin. 

Face aos bombardea-
mentos, na manhã de on-
tem, equipas de resgate 
trabalharam para retirar 
pessoas com vida entre 
os destroços das infra-
-estruturas atingidas pelo 
material bélico das tropas 
russas.

As agências interna-
cionais, citando as autori-
dades ucranianas, davam 
conta que as equipas de 
resgate conseguiram re-
tirar pelo menos 130 pes-
soas com vida, mas havia 
ainda perto de mil outras 
entre os escombros. 

De referir que na sexta-
-feira a Câmara de Mariu-
pol confirmou relatos que 
davam conta de comba-
tes, tendo ontem, sábado, 
os mesmos decorrido no 
centro da cidade.

Vadym Boichenko, 
presidente da câmara, 
falou de combates “in-
tensos” e da presença de 
“tanques e de disparos 
contínuos de metralha-
dora”. Acrescentous que 
os residentes “estão todos 
escondidos em bunkers”.

Por sua vez, o Minis-
tério da Defesa russo afir-
mou que estava a ser aper-
tado o cerco a Mariupol e 
que, no centro, “estão em 
curso combates com na-
cionalistas”. 

Agências noticiosas 
citaram o relato de uma 

Cidade de Mariupol debaixo de fogo

fotógrafa que escapou de 
Mariupol, e contou que a 
cidade “já não tem cen-
tro”, pois está tudo arrasa-
do e “não há local que não 
revele sinais da guerra”. 

Estimativas oficiais in-
dicam que cerca de 80 por 
cento das casas da cidade 
foram destruídas, sendo 
que 30 por cento estão de 
tal forma arrasadas que 
não podem ser reconstruí-
das.

Mariupol não é neste 
momento a única cidade 
que se encontra debaixo 
de fogo, pois há relatos de 
Kharkiv, Lviv e os arredo-
res de Kiev continuavam a 
ser outros alvos preferen-
ciais na escalada da inva-
são.

Há relatos de que as 
tropas russas mataram a 
tiro uma mulher ucrania-
na enquanto conduzia o 
carro, acompanhada pelo 
marido e dois filhos que 
estavam sentados no ban-
co de trás, tentando fugir 
para longe de Kiev.

Uma série de ofensivas 
russas em várias cidades 
ucranianas, com mísseis e 
bombardeamentos, dei-
xaram um rasto de horror, 
com prédios residenciais, 
casas, edifícios públicos 
e até monumentos com-

pletamente destruídos em 
Kiev, Chernihiv, Kharkiv 
e Mariupol. Em Lviv, o se-
gundo maior aeroporto da 
Ucrânia foi alvo de ataque 
com um míssil de cruzei-
ro, que atingiu um edifí-

cio de apoio às operações. 
Um edifício que alberga-
va instituições de ensino 
foi atingido em Kharkiv, 
fazendo um morto e 11 
feridos. Em Kramator-
sk, uma bomba matou 

duas pessoas e feriu seis. 
A ONU estima que cerca 
de 6,5 milhões de pessoas 
estão deslocadas dentro da 
Ucrânia devido à guerra, 
somando-se aos 3,2 mi-
lhões de refugiados que 
deixaram o país.

O Presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelensky, 
referiu que os bombar-
deamentos continuam a 
impedir a criação de cor-
redores humanitários se-
guros para a saída de civis 
e a entrada de apoio ur-
gente.

Zelensky apelou a con-
versações directas com o 
homólogo russo, num ví-
deo divulgado durante a 
noite.

A partir de Kiev, Volo-
dymyr Zelensky disse que 
era altura de ele e Vladimir 
Putin “se encontrarem e 
falarem”. 

“Quero ser ouvido por 
todos, especialmente em 
Moscovo”, frisou.

Apelou para que a Rús-
sia minimize as suas pró-
prias perdas e disse ser 
tempo de restabelecer a 
“integridade territorial e a 
justiça” para a Ucrânia.

Recorde-se que a Rús-
sia lançou no dia 24 de 
Fevereiro uma invasão 
de larga escala contra a 
Ucrânia por terra, mar e 
ar, considerado o maior 
na Europa desde o final da 
Segunda Guerra Mundial.

O Dia Internacional para a Eliminação da Discri-
minação Racial é assinalado amanhã, 21 de Março, e 
terá como forte mensagem o lema “Vozes para a Ac-
ção Contra o Racismo”.

Informações divulgadas pelas agências mundiais 
indicam que está prevista uma marcha na Carolina 
do Norte, nos Estados Unidos da América, e diversas 
manifestações em muitas capitais mundiais.

Entretanto, a Assembleia Geral das Nações (ONU) 
reuniu-se esta sexta-feira para debater o problema 
do racismo que ainda permanece como um precon-
ceito que grassa à escala global. 

No encontro, o secretário-geral da ONU, António 
Guterres, pediu que seja adoptado um “novo contra-
to social” com base no qual haja direitos e oportuni-
dades para todos.

Referiu que se exigem mais acções que enfatizam 
a obrigação moral de combater a discriminação, um 
preconceito que continua a “envenenar” institui-
ções, estruturas sociais e o quotidiano em todas as 
sociedades. 

Para António Guterres, a discriminação racial é 
“um motor de desigualdade persistente e nega às 

pessoas os seus direitos humanos fundamentais”.
Na sua abordagem, Guterres classificou a relação 

entre racismo e desigualdade de género como sen-
do “inconfundíveis”, e disse que os impactos têm 
piorado “nas sobreposições e intersecções de discri-
minação sofridas por mulheres de cor e grupos mi-
noritários”. Sobre o lema deste ano, o chefe da ONU 
convidou o mundo a elevar a voz e agir de forma de-
cisiva diante da responsabilidade de um maior enga-
jamento com movimentos por igualdade e direitos 
humanos em todos os lugares.

Um dos maiores efeitos da discriminação é des-
truir democracias e afectar governos. Por isso, Antó-
nio Guterres lançou um apelo a todos os países para 
que tomem medidas concretas de combate ao racis-
mo em níveis nacional e global.

Enfatizou que nenhum país está imune à intole-
rância, nem está livre do ódio. A mensagem ressalta 
africanos e afrodescendentes, pessoas de ascendência 
asiática, comunidades minoritárias, povos indígenas, 
migrantes, refugiados e vários outros que continuam 
a enfrentar a estigmatização, usadas como bode ex-
piatório ou sofrendo a discriminação e violência.

Mundo celebra amanhã
dia contra discriminação racial
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Assad de volta 
à irmandade árabe
B

ashar al Assad, 
Presidente da 
Síria, voltou, 
semana passa-
da, ao “conví-

vio” com os “irmãos” 
árabes, ao efectuar, 
pela primeira vez em 
onze anos, uma visita a 
um país árabe. Assad foi 
recebido pelo Sheikh 
Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, gover-
nante do Dubai, e pelo 
Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, prín-
cipe-herdeiro de Abu 
Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos. O iní-
cio da normalização de 
relações da Síria com os 
países árabes constitui 
um golpe duro contra 
as aspirações dos EUA, 
pois desde a eclosão da 
“Primavera Árabe” em 
2011, Washington tem 
liderado os esforços 
para remover Assad do 
poder ou pelo menos 
de isolar o seu país do 
resto da região do Mé-
dio Oriente e do Mun-
do. 

Em Dezembro de 
2010, eclodiu, na Tu-
nísia, uma série de le-
vantamentos popula-
res contra o Presidente 
Zine El Abidine Ben 
Ali. A força das mani-

festações fez com que 
o Governo fosse der-
rubado e Ben Ali fu-
giu do país. Naquele 
país as manifestações 
e seu resultado fica-
ram conhecidos como 
a Revolução Jasmin. 
Inspirados pelos acon-
tecimentos na Tunísia, 
árabes em outros paí-
ses da África do Norte 
também foram às ruas 
fazer exigências de di-
versa ordem aos seus 
governantes, naquilo 
que viria a ser bapti-
zado como Primavera 
Árabe. As manifesta-
ções levaram à queda 
de Hosni Mubarak, do 
Egipto, e à intervenção 
da França, Grã-Bre-
tanha e EUA na Líbia. 
Estas potências activa-
ram o seu braço arma-
do contra incómodos, 
a Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte 
(OTAN), que interveio 
na “confusão” na Líbia 
para facilitar a captura 
e morte de Muammar 
Qaddafi.

Na Síria, os levanta-
mentos populares ini-
ciaram em 2011. A res-
posta “sangrenta” que 
o Governo sírio deu aos 
manifestantes criou, 
para os EUA e seus 

aliados, uma “desculpa 
perfeita” para advo-
gar que a solução para 
a crise na Síria passava 
necessariamente pelo 
abandono do poder por 
parte do “incómodo” 
Bashar al-Assad. De-
pois de já ter eliminado 
o “incómodo” Saddam 
Hussein com a invasão 
americana ao Iraque 
em 2003 e ter montado 
as suas tropas naquele 
país, a oportunidade de 
fazer o mesmo na Síria 
era tentadora demais 
e não se devia perder. 
Foi nesse contexto que 
o antigo Presidente 
dos EUA Barak Obama 
enunciou a “doutrina” 
Assad Must Go e tudo 
fez no sentido de ma-
terializar a vontade de 
derrubar al-Assad. 

Ao longo do tem-

po, a situação na Síria 
agravou-se e surgiram 
diversos grupos a lu-
tar contra as forças do 
Governo, mas também 
a combaterem-se. Os 
EUA intensificaram 
sanções económicas 
contra o país, mas al-
-Assad permaneceu 
inamovível. Perceben-
do que os EUA que-
reriam implementar 
a solução aplicada no 
caso líbio, a Rússia en-
viou as suas tropas para 
garantir que al-Assad 
não fosse derrubado 
nem pelos rebeldes 
nem pelas intentonas 
dos EUA e aliados. O 
território sírio aca-
bou transformando-se 
num palco de “guerra 
por procuração” em 
que diferentes actores 
externos regionais e 
internacionais apoia-
ram diferentes partes 
do conflito. Cada um 
dos actores externos 
sustentava a sua inter-
venção à necessidade 

de proteger os civis das 
atrocidades ou do Go-
verno ou dos diferentes 
grupos rebeldes.

Os países árabes 
quase que abandona-
ram por completo o 
“irmão” al-Assad. As 
monarquias do Golfo 
em particular, gran-
des aliadas dos EUA, 
adoptavam a postu-
ra de Washington e 
apoiavam grupos da 
oposição. Por onze 
anos, al-Assad nunca 
foi recebido num país 
árabe. Aliás, no exte-
rior ele era recebido 
somente na Rússia e 
no Irão, um aliado re-
gional. Este bloqueio 
ao país enquadrava-
-se na estratégia de 
Washington de isolar 
o país na expectativa 
de que, eventualmen-
te, al-Assad sairia do 
poder. Essa estratégia, 
no entanto, está cada 
vez mais a ficar claro 
que não vai funcionar, 
e três razões podem ser 

avançadas para expli-
car o fracasso. 

Primeiro, militar-
mente ficou claro que 
os grupos da oposição 
não vão conseguir ven-
cer o regime de al-As-
sad. Apesar do apoio 
massivo dos EUA e seus 
aliados aos grupos da 
oposição, as forças go-
vernamentais, apoia-
das pela Rússia e pelo 

Irão, conseguiram re-
cuperar grande parte 
do território que havia 
sido perdido. Segun-
do, economicamente 
as sanções não estão a 
surtir o efeito desejado. 
Para além da Rússia, 
Irão e, talvez, China 
poderem ser a “tábua 
de salvação” da Síria, 
já há países árabes que 
não vêem com “bons 
olhos” as sanções con-
tra o país. Talvez pela 
sua proximidade e in-
terdependência com o 
país, o Líbano e a Jordâ-
nia têm estado a pedir 
que as sanções sejam 
levantadas. Terceiro, 
o anúncio da visita de 
al-Assad aos EAU sina-
liza que as monarquias 
do Golfo, grandes alia-
das dos EUA, estão dis-
postas a reengajar-se 
com Bashar al-Assad. 
Aliás, o governante dos 
EAU disse mesmo que 
a “Síria é um pilar fun-
damental para a segu-
rança”.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Dois jogos de elevado nível 
abriram-lhe portas do Benfica 

Augusto Matine Envergando a camisola do Setúbal

d Por Joca Estêvao 
joca.estevao@snoticias.co.mz

N
aquele tempo, muitos fu-
tebolistas jogavam nas 
manhãs de sábado ou do-
mingo nos seus bairros e, 
à tarde, faziam-no como 

federados.
Houve exemplos de antes da épo-

ca de Fernando Lage, Mário Coluna, 
como também de um pouco mais 
tarde, com Eusébio, Hilário, Vicente, 
entre outros craques de reconhecia 
valia que surgiram depois.

Hoje, questiona-se como era 
possível os jogadores de antigamente 
terem arcaboiço para enfrentar 180 
minutos em um só dia quase ao mes-
mo nível.

Augusto Matine foi um desses jo-
vens que, no seu tempo, aguentava 
muitas horas em actividade despor-
tiva plena num só dia. Nas manhãs, 
Matine e outros rapazes da altura jo-
gam no bairro, concretamente no Xi-
pamanine, nas manhãs e, no período 
da tarde, envergavam a camisola do 
Clube Central, da II divisão da então 
Lourenço Marques.

Num certo domingo, em 1967, 
Augusto Matine jogou pelo seu clu-
be (Central), que ganhou graças aos 
seus dois grandes golos. Essa parti-
da, realizada no campo do Sporting 
de Lourenço Marques (Maxaquene), 
serviu de “aperitivo” para o público 
presente naquele recinto, que, um 
tempo depois, deliciou-se com um 
despique de fundo, que era frequente 
naquele tempo, que colocou frente-
-a-frente as selecções de Angola e 
de Moçambique, representada por 
jogadores de Lourenço Marques (Ma-
puto). No entanto, durante o aqueci-
mento, um jogador da selecção local 
lesionou-se e, segundo escreveu Luís 
Loforte, numa das suas memórias, em 
homenagem àquele “poço de forças”, 
“como o Matine jogasse na mesma 
posição, lá o foram buscar no balneá-
rio, enquanto festejava a vitória do 
seu Central”.

Matine, nem sequer pestanejou e 
acedeu ao chamamento. Equipou-se 
pela selecção e empregou-se a fundo 
nessa partida, na qual foi premiado 
com mais dois golos naquela tarde, 
numa exibição digna de assinalar.

Afinal, naquele dia, estava nas 
bancadas do campo do então Sporting 

de Lourenço Marques um “olheiro” 
do Sport Lisboa e Benfica, que toma-
va notas sobre a prestação de Augusto 
Matine, que acabou sendo o portador 
da mensagem à Luz sobre a grande 
categoria do jogador moçambicano, 
que viria a ser bi-campeão europeu 
pelo Benfica, afirmando-se como ti-
tular dos “encarnados”, diga-se, sem 
favores nenhuns, vindo igualmente a 
representar a selecção portuguesa (foi 
chamado por nove vezes entre 1971 e 
1973).

Referir que, antes de 1973, Mati-
ne teve também uma passagem breve 
pelo Vitória de Setúbal. 

O médio jogou pelo Benfica 
durante quatro épocas (1967/68, 
1969/70, 1970/71 e 1972/73), con-
tribuindo para a conquista de 
dois títulos de campeão nacional 
(1970/71 e 1972/73), uma Taça de 
Portugal (1969/70) e uma Taça de 
Honra (1972/73). Ao todo, foram 95 
jogos com a camisola do Benfica e 
marcou um golo.

De 1973 a 1976, jogou no Vitó-
ria de Setúbal, antes de representar 
o Portimonense, Lusitano de Évora, 
Desportivo das Aves, Estrela da Ama-
dora e, por fim, o Torralta.

Quando percebeu que a sua carreira de 
futebolista estava no fim, abraçou a de trei-
nador, vindo a fazer parte de equipas técni-
cas do Estrela da Amadora.

MORREU SEM 
“DAR NOME AOS BOIS”

Augusto Matine, que sofria de uma en-
fermidade, acabou por não resistir e acabou 
morrendo em Outubro de 2020. 

Matine privou com jornalistas e ami-
gos, expondo o seu sentimento sobre o fu-
tebol moçambicano, contando as inúmeras 
histórias que vivera em Portugal, no pro-
fissional; o convívio com moçambicanos 
como Eusébio, Coluna, Costa Pereira, entre 
outros, no seu Benfica, como na selecção 
portuguesa.

Quis o destino que regressasse a Mo-
çambique  numa altura em que o futebol 
nacional já atravessa uma crise sem pre-
cedentes. Alguns dirigentes, sobretudo, 
tentavam “tapar o sol com a peneira”, mas 
tudo estava bem evidente. Na verdade, 
houve sempre pessoas que viviam às custas 
do futebol, prejudicando-o.

Quando foi contratado pela Federação 
Moçambicana de Futebol, na altura em que 
Mário Coluna era presidente, a intenção era 
reformular a modalidade, tentando, como 
era no seu tempo, buscar talentos, alguns 
escondidos, lapidá-los e, posteriormente, 
colocá-los na senda do profissionalismo es-
trangeiro. Era uma tentativa de ver o fute-
bol reencontrar-se com um passado repleto 
de talento.

Pela sua experiência, pedia-se que se 
desenvolve um projecto de reestruturação 
do futebol moçambicano, já na função de 
director técnico da FMF. É bom que se diga 
que alguns jogadores dos “Mambas” saíram 
desse projecto, mas, infelizmente, a título 
individual, mostrava-se frustrado porque 
nem sempre encontrava espaço para im-
plementar as suas ideias plenamente. 

Matine foi seleccionador nacional, mas, 
infelizmente, não esteve na rota de bons 
resultados e acabou “sacrificado”. Aliás, na 

sua contratação, as expectativas eram 
bastante elevadas.

Seguidamente, foi parar ao Fer-
roviário de Maputo em 2002, onde 
permaneceu até o ano seguinte. O 
Desportivo da capital foi o seu des-
tino em 2011 onde permaneceu até 
2012. Nesse ano, os “alvi-negros” 
descerram de divisão, mas, na altura 
da consumação, já tinha sido afastado 
do cargo, que ficou nas mãos de Artur 
Semedo, que acompanhou o desca-
labro da equipa à segunda divisão, 
trazendo-a, de novo, ao Moçambola 
em 2014.

Lembrar que no período em que 
Matine foi treinador do Desportivo, 
pelos factos vivenciados, a pressão 
que lhe foi exercida, afirmou: “há 
bandidos no nosso futebol”. 

O velho, porém, nunca chegou a 
“dar nome aos bois”, permitindo que 
as pessoas cogitassem o que estava na 
sua alma, se calhar, para preservar-se 
na continuidade da sua prestação ao 
desporto nacional.

Matine teve coisas para ensinar. 
Aprendeu quem quis.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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d SÉRGIO MACUÁCUA, 
em Nouakchott

A 
Selecção Nacional de Fu-
tebol, os “Mambas”, já se 
encontra em Nouakchott, 
depois de uma longa via-
gem com escalas em Doha 

(Qatar) e Casablanca (Marrocos), e 
hoje irá efectuar o primeiro treino em 
solo magrebino, tendo em vista os 
jogos com o Níger e a Mauritânia do 
Torneio Internacional, nos dias 23 e 
26, no contexto da data-FIFA.

Hoje, mais ou menos à hora dos 
dois desafios (19.00h), a equipa na-
cional vai efectuar o seu primeiro 
treino no Estádio Olímpico de Nou-
akchott, uma sessão essencialmente 
de descompressão e de adaptação ao 
terreno depois da viagem que durou 
cerca de 40 horas.

Neste momento, estão na capi-
tal da Mauritânia 13 jogadores que 
saíram de Maputo, 11 que jogam in-
ternamente e dois (Kambala e Ama-
dou) que actuam na África do Sul. Os 
restantes “estrangeiros” começam a 
chegar amanhã, segunda-feira, a 
Nouakchott. O extremo Luís Mi-
quissone, que joga no Al Ahly, do 
Egipto, é esperado na terça-feira, na 

“Mambas” fazem hoje 
primeiro ensaio no Magreb

capital mauritana na terça-feira. 
Amanhã, são esperados Reinil-

do, Geny e Reginaldo, que jogam 
na Espanha, Portugal e Albânia, 
respectivamente. Renildo, Geny 
e Reginaldo tiveram jogos ontem, 
pelo que só esta manhã iniciaram 
a viagem rumo a Nouakchott. Rei-

nildo, do Atlético, fará ligações 
Madrid-Casablanca-Nouakchott, 
com previsão de chegada na terça-
-feira. Geny, que joga no Guimarães, 
fará Porto-Lisboa-Casablanca-Nou-
akchott. 

Já Reginaldo sai de Tirana para 
Casablanca e de lá para a capital da 

Mauritânia. Dominguez chega no dia 
23, quarta-feira, data do jogo com o 
Níger. O capitão dos “Mambas”, que 
joga nos sul-africanos do Royal AM, 
tem jogo hoje para a I Liga do país vi-
zinho e é provável que seja uma das 
opções do “onze” dado que atravessa 
um bom momento de forma.

Os últimos a se juntarem ao gru-
po serão Clésio, Zainadine e Bruno 
(todos a jogarem em Portugal), e Me-
xer que representa os franceses do 
Bordéus. Este quarteto tem jogos hoje 
pelos seus clubes, daí que só chega 
Mauritânia na terça-feira, ou seja, na 
véspera do jogo com o Níger.

Entretanto, a comitiva moçam-
bicana chegou a Mauritânia por volta 
das 2.00 horas (4.00 h, em Maputo) 
ainda sem o seleccionador nacional, 
Chiquinho Conde, que parte direc-
to de Lisboa para Nouakchott, uma 
cidade onde os “Mambas” buscam 
rodagem para enfrentar as próximas 
frentes internacionais, nomeada-
mente, as eliminatórias de acesso ao 
CAN-2023 e CAN-Interno, para as 
quais terá uma rajada de quatro jogos 
em Junho.

Chiquinho Conde terá a oportu-
nidade de observar alguns jogadores 
como os jovens Fóia, Melque ou Ivan 
que estão a dar os primeiros passos 
pelos “Mambas”.

Refira-se que, para além de Mo-
çambique, Níger e Mauritânia, faz 
ainda parte do Torneio Internacional 
de Nouakchott a selecção da Líbia 
que, entretanto, não terá confronto 
com os “Mambas”.

Picanto Cup volta
às pistas do ATCM

O Picanto Cup e Modificados, 
torneio referente a provas de veloci-
dade, voltou ontem  às pistas do Au-
tomóvel & Touring Clube de Moçam-
bique (ATCM).

Não obstante uma relativa aber-
tura ao público para assistir ao tor-
neio, haverá limitação do número 
de adeptos nas bancadas, em cum-
primento do protocolo sanitário e do 
regulamento interno do ATCM.

Para a presente edição, foram 
montados 22 automóveis KIA Pican-
to, com 28 pilotos, correspondentes a 
14 equipas que deverão formar novas 
duplas para atacar os três lugares do 
prémio.

Durante a abertura do campeo-
nato foi celebrado um contrato de 
parceria entre a empresa KIA, produ-
tora dos carros usados nesta prova, e 

a Vivo Energy Moçambique (VEM), 
uma empresa do ramo energético 
que comercializa combustíveis e lu-
brificantes através da Engen e Shell, 
respectivamente.

Como consequência desta par-
ceria, as máquinas usadas nas pro-
vas passam a usar os lubrificantes da 
marca Shell e os utentes dos serviços 
pós-venda da marca KIA vão obter 
benefícios na aquisição dos produtos 
da VEM. 

“Depois de um torneio inteiro 
sem público, temos motivo adicio-
nal de alegria ao poder contar com a 
plateia. Na verdade, o que queremos 
e sonhamos é que o ‘Picanto Cup’ seja 
a ‘Formula 1’ moçambicana”, disse 
Tiago Águas, director geral da KIA 
Motors. Por sua vez, o director geral 
da VEM, Mussa Konaté, mostrou-se 
feliz por poder fornecer produtos para 
a marca KIA e, por via disso, parti-
cipar no torneio. “Acreditamos que 
este acordo acrescenta valor aos nos-
sos activos de negócio”, afirmou. 

O Matchedje defronta esta tarde 
(16.00 horas) o Desportivo, no Está-
dio da Machava, com os olhos postos 
no terceiro lugar da série “A”. O jogo 
está inserido na sexta jornada, que 
iniciou ontem.  O Desportivo pode, 
por seu turno, alcançar o Matchedje 
caso vença o jogo, pois soma neste 
momento seis pontos.

A anteceder o encontro entre os 
“militares” e “alvi-negros”, a Aca-
démica mede forças com Águias Es-
peciais. A Académica procura sair da 
causa, sendo penúltima classificada, 
com apenas dois pontos, enquanto as 
Águias Especiais, na quarta posição, 
tentam reduzir a distância que lhes 
separa do terceiro lugar.

Salientar que a jornada se com-
pleta na quarta-feira com os jogos 
1.º de Maio-Ferroviário das Mahotas, 
da série “A”, no Estádio da Machava; 
Racing-Nacional, da série “B”, no 
campo do Costa do Sol.

RESULTADOS
DE ONTEM
Série “A”
Ferroviário-Maxaquene
Black Bulls-Vulcano 
Série “B”
Liga Desportiva-Estrela Vermelha
Costa do Sol-Mahafil

LIGA JOGABETS

Matchedje recebe Desportivo
pensando no terceiro lugar

Depois de enfrentar o Ferroviário, Desportivo vai jogar com o Matchedje esta tarde

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Quem não gosta que se pique no olho

Solta-Carlos UqueioSolta-Carlos Uqueio

O 
conflito Rússia-
-Ucrânia ainda 
vai dar que falar… 
aliás, como dizia o 
outro, numa guer-

ra, a primeira vítima é a ver-
dade. Tudo leva a crer que 
ele estava certo. É que a esta 
distância, chegam-nos in-
formações meio assim…

O que colhe consenso é 
que a Rússia, liderada por 
Vladmir Putin, decidiu an-
dar aos tiros contra a Ucrâ-
nia de Volodymyr Zelensky. 
Os relatos que nos chegam 
através dos “Media” inter-
nacionais revelam fragmen-
tos que deixam Bula-bula 
com uma pulga atrás da ore-
lha.

Hitler dizia torne a men-
tira grande, simplifique-a, 
continue afirmando-a, e 
eventualmente todos acre-
ditarão nela… então, com o 
caudal de informações que 
circula – algumas claramen-
te forjadas – um gajo fica 
com os olhos em bico, sem 
saber o que pensar. Não va-
mos subestimar o poder da 
mente humana, capaz das 
coisas mais prodigiosas, mas 
também de coisas terríveis.

Uma das coisas que causa 

estranheza é a pressão que 
alguns países “musculosos” 
fazem aos “raquíticos”. Os 
tais – que frequentam giná-
sios – gostam de impor as 
suas regras sobre os outros. 
Neste caso, com o mundo a 
condenar a Rússia, querem 
que todo o mundo faça a 
mesma coisa.

Mais ou menos do tipo 
“eu é que decido a música 
que vais escutar”. Faz lem-
brar o dono da bola da nossa 
infância; normalmente era 
o gajo mais fraco no trato da 
bola, mas, curiosamente, era 
ele quem tinha uma. Então, 
impunha as regras. Se ficasse 
no banco (exactamente por 
ser um inapto para o fute-
bol) e perdesse a paciência, 
podia pegar a pelota e, com 
ela debaixo do sovaco, pro-
clamar o fim da partida… o 
outro dizia a este respeito 
que a natureza é cruel; então 
também estamos destinados 
a ser cruéis. Temos de ser 
cruéis. Temos de recuperar 
a consciência tranquila para 
sermos cruéis.

É o que o Tio quer fazer… 
quer que a Pérola do Índico 
condene os russos. Não acei-
ta outra alternativa. Exacta-

mente como o menino da 
bola. Ou fazes o que eu digo, 
ou nada feito, até porque eu 
tenho ajudado bastante nis-
to e naquilo… e se cantares 
de galo, corto-te as asas.

Um dia desses, Joaquim 
Alberto Chissano, antigo 
estadista, disse para quem 
quis ouvir mais ou menos o 
seguinte: “se você um dia 
ofereceu-me um casaco, 
não vai daí que venha im-
por em que momentos devo 

usá-lo”.
É que este negócio de in-

tromissão em seara alheia 
não é de hoje, tem barba 
branca e é sistematicamen-
te promovida pelos suspei-
tos de costume: aqueles que 
não acreditam que, 47 anos 
depois, Moçambique é um 
Estado soberano – tem po-
pulação, território e poder 
político. Tem legitimidade 
para decidir de per si sobre 
os seus interesses dentro e 

fora do país. 
Infelizmente, “ingerên-

cia” e “soberania” só inte-
ressam quando são eles que 
o ditam. Eles já pensaram, 
logo todo o mundo deve 
cantar segundo o galo ou 
águia conforme o caso. É de 
deixar qualquer um com os 
pelos eriçados.

Felizmente, alguém – 
com manhas próprias da 
nossa terra – já disse que não 
há pressões bastantes para 
fazer a malta decidir seja lá 
o que for. Que nos guiamos 
por princípios universais 
sim, mas também temos re-
gras dentro da nossa casa. 
Que não é uma bola que nos 
vai fazer deixar de jogar fu-
tebol. Sempre se pode fazer 
um “xingufo” (bola de fabri-
co artesanal).

Um certo dirigente disse 
que quase toda a estupidez 
do nosso comportamento 
decorre da imitação daqueles 
a quem não podemos pare-
cer. Pois… vamos fugir des-
se lugar comum e alçar voo 
para lá das nuvens. Quem 
não gosta que se pique no 
olho, porque em casa, como 
se diz na gíria desportiva, 
ainda mandamos nós!

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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