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OJM
revigorada
Silva Livone eleito, ontem à noite,
secretário-geral da organização
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Nyusi escala
Namuno

Bebés com
doenças raras
Em seis anos foram diagnosticados no Hospital
REPORTAGEM
Central de Maputo 75 casos

SOCIEDADE 12-13

Crimes
à luz
do dia

16-18

O Presidente da
República, Filipe
Nyusi,
participa
hoje, 22 de Maio de
2022, na Paróquia
Santa Maria Mãe de
Deus de Namuno,
na Cerimónia de
Celebração do Jubileu dos 100 Anos
de Evangelização
da província de
Cabo Delgado.
O acto será marcado por uma celebração eucarística
de comemoração
do centenário da
evangelização católica na província
de Cabo Delgado,
iniciada em Namuno, de onde se expandiu para outras
regiões
daquele
ponto do país.
EDITORIAL 8

Medalhas que “destapam” olhos
www.jornaldomingo.co.mz
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Termina Congresso da OJM e inicia
a marcha ao Comité Central da Frelimo
Camaradas desencadeiam preparativos do seu Congresso
em Setembro próximo

Fotos de Jerónimo Muianga

À

s portas da reunião
do Comité Central da
Frelimo, cujo início
está agendado para
a próxima sexta-feira, a juventude da Frelimo
conclui hoje um encontro
de reflexão em torna de estratégias de reorganização
interna, revisão de estatutos e afinação de estratégias
visando os pleitos eleitorais
que se avizinham.
Ao abrir o encontro, o
presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, desafiou a Organização da Juventude Moçambicana (OJM) a envidar
esforços visando a sua auto-sustentabilidade e independência financeira, aperfeiçoando os mecanismos
internos de gestão para maximizar os recursos de que
dispõe.
A par disso, recomendou
o braço juvenil da Frelimo a
gerar fontes alternativas de
rendimento e reduzir a dependência de subsídios do
partido.
Filipe Nyusi reiterou que
os jovens filiados constituem
uma peça fundamental para
as vitórias desta formação
política nos pleitos eleitorais
que se avizinham, designadamente, eleições autárquicas de 11 de Outubro de 2023
e as gerais de 2024.
Afirmou que o II Congresso da OJM encerra o ciclo das reuniões magnas das
organizações sociais desta
formação política, iniciadas
em Abril com a realização do
V Congresso da Organiza-

Presidente da Frelimo pede rigor na gestão de recursos

ção da Mulher Moçambicana
(OMM) e da VI Conferência
Nacional da Associação dos
Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN).
Nessa perspectiva, segundo o presidente da Frelimo,
o conclave do seu braço juvenil não é mais uma reunião
de abrangência nacional. “É
um congresso histórico que
marca a fase decisiva do amplo movimento que lançámos a 25 de Junho de 2021

Frelimo reúne-se
em Comité Central
O Comité Central da
Frelimo vai, mais uma
vez, reunir-se de 27 a 29
de Maio sob direcção do
presidente Filipe Jacinto
Nyusi.
O comité já foi convocado e está sendo preparado de forma minuciosa. É este Comité Central
da Frelimo que vai, mais
uma vez, discutir os dowww.jornaldomingo.co.mz

cumentos que vão orientar o congresso do partido
agendado para Setembro
próximo.
No
encontro,
será
igualmente
discutido
o relatório do gabinete
central de preparação do
congresso da Frelimo, assim como o relatório do
Comité de Verificação do
Comité Central.

que continua até à celebração
dos 60 anos da Frelimo, no
próximo mês que culminará
com a realização do XII Congresso em Setembro próximo”.
Filipe Nyusi desafiou aos
jovens da OJM a trabalharem no sentido de garantir a
sustentabilidade financeira e
independência da organização, bem assim a aperfeiçoar
os mecanismos de gestão dos
recursos disponíveis de modo

a reduzir a dependência dos
subsídios do partido.
“A OJM deve ser capaz de
criar fontes alternativas de
geração de renda. Para tal,
deve fazer melhor uso dos
seus quadros, com formação
e experiência na gestão de
economia e finanças”, observou.
Orientou igualmente aos
jovens eleitos a trabalharem
no sentido de regularizar a
situação a nível da base, no-

meadamente, nos distritos e
províncias, para se conformar com a idade estatutária.
Sublinhou que a direcção
da Frelimo orgulha-se do
trabalho desenvolvido pela
OJM na implementação do
programa do partido, bem
assim na angariação de cerca
de 500 mil membros.
Acrescentou que a organização desempenhou um
papel preponderante nas
vitórias dos candidatos do
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partido, nos últimos pleitos
eleitorais. “A OJM esteve
na linha da frente nas campanhas eleitorais, desconstruindo as narrativas negativas dos adversários contra
o Governo, mobilizando de
diversas formas o eleitorado
para votar na Frelimo”.

DOIS CANDIDATOS
DISPUTAM
LIDERANÇA
DA ORGANIZAÇÃO
Até ao fecho da presente edição, dois candidatos
concorriam para o cargo de
secretário-geral da agremiação, designadamente Silva
Livone (30 anos de idade,
natural da Zambézia, onde
actualmente é membro da
Assembleia Provincial) e Ginésio Cândido (27 anos de
idade e presidente da Associação dos Estudantes Universitários).
O candidato a ser eleito
vai substituir Anchia Talapa
que vinha assumindo os destinos da organização desde o
ano de 2020 em substituição
de Mety Gondola, nomeado
para o cargo de secretário de
Estado na província de Nampula. Gondola tinha sido
eleito no I Congresso da OJM
realizado em 2015.
Ontem, os trabalhos foram dominados pela eleição
dos novos membros do Comité Central da organização
que, por sua vez, tinham
de escolher o novo Secretariado-geral, o presidente e
vice-presidente do Conselho

Jovens têm sido determinantes na victória da Frelimo nos pleitos leitorais

Jurisdicional.

CONFIANÇA
NA VITÓRIA
Os dois mostravam-se
confiantes na vitória e deixaram algumas ideias sobre
como vão dirigir os destinos
da agremiação nos próximos
cinco anos.
Silva Livone começou por
explicar que vai trabalhar no
sentido de promover a coesão, a unidade nacional no

Silva Livone eleito
secretário-geral

seio da juventude, a par da
promoção da paz e solidariedade a nível nacional.
Relativamente à revisão
dos estatutos afirmou que a
questão de até 30 anos para
assumir um cargo de direcção é benéfica, na medida
em que vai permitir que o
eleito trabalhe à vontade e,
quando chegar aos 35 anos,
deixe o lugar para outros jovens.
“Acatámos a recomendação do Presidente Nyusi que
também foi adoptada pelo
Comité Central da OJM, que
decidiu que para assumir um
cargo de direcção tem de ser
até aos 30 anos”, disse Livone.
Sobre o desafio da sustentabilidade da organização,
Livone explicou que a OJM
tem-se desdobrado na promoção de pequenos negócios para a sua sustentabilidade, entre eles, comércio,
empreendedorismo e pequenos negócios, a partir dos

quais tem conseguido alguns
fundos.
“Vamos continuar a promover e a incentivar para
que os dirigentes da organização a vários níveis desde
a base até nível central trabalhem para a angariação de
fundos e sustentabilidade da
organização, não obstante a
actual conjuntura nacional e
internacional”, afirmou.
Por seu turno, Ginésio
Cândido disse que caso vença o escrutínio a prioridade
será a sensibilização dos jovens a participarem massivamente nas eleições que se
avizinham para exercerem o
seu direito de cidadania.
Em relação à revisão dos
estatutos disse ser oportuna
para adequar a organização
aos desafios do momento.
“Nos últimos tempos temos
assistidos pessoas fora da
idade recomendada a assumir cargos de direcção, pelo
que para nós a proposta é
bem-vinda”.

Acrescentou que o momento actual é de rejuvenescimento de tal forma que vai
trabalhar para que os membros se conformem com os
estatutos aprovados em sede
do Conselho Nacional da organização.
Explicou que, a seus olhos,
muitos jovens de idade compreendidas entre os 18 e 24
anos não têm participado
nos processos eleitorais. “O
nosso desafio é fazer com
que estes jovens se envolvam
na democracia, participando
na votação, porque o país é
maioritariamente
constituído por esta faixa etária.
Vamos mobilizá-los para
participarem em massa nas
eleições”.
No que diz respeito à
questão da sustentabilidade,
Ginésio referiu que o fundamental é continuar a sensibilizar os jovens a honrarem o
pagamento das quotas, mas
também a apostarem no empreendedorismo.

Silva Livone venceu ontem as eleições para o cargo de secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana
(OJM), braço juvenil do partido Frelimo.
Livone obteve 93 votos contra 61 do segundo candidato, Ginésio Cândido, num escrutínio realizado à noite na Escola do
Partido Frelimo, na Matola, província de Maputo, por ocasião
da realização do II Congresso da agremiação.
O novo secretário-geral da OJM tem 30 anos de idade e é
natural do distrito de Mocuba, província da Zambézia. Actualmente é membro da Assembleia Provincial da Zambézia, sendo igualmente director da Escola Primária Completa de Ivagalane, em Quelimane.
www.jornaldomingo.co.mz
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PARA EVITAR AGRAVAR O SUFOCO

Governo muda estratégia
de contratação de dívidas
d

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

A

partir deste ano, a contratação de dívidas
externas por parte do
Governo muda de figurino com a decisão
recentemente adoptada de se
abandonar os créditos comerciais e outros da mesma cepa e
se enveredar por empréstimos
altamente concessionais, com
taxas de juro baixas e níveis de
maturidade mais altos.
Alfredo Mutombene, porta-voz do Ministério da Economia
e Finanças (MEF), garante que
este passará a ser o caminho que
o Governo vai seguir para evitar
agravar o stock total da dívida do
Governo Central que já se situa
muito perto dos 14 mil milhões
de dólares, o que corresponde a
quase 79 por cento do Produto
Interno Bruto (PIB).
Dos cerca de 14 mil milhões
de dólares que o país está a dever, 10,4 mil milhões de dólares
correspondem à dívida externa e, deste montante, cerca de
cinco mil milhões de dólares são
devidos a credores multilaterais
que são instituições financeiras
que fornecem recursos altamente concessionais aos países em
desenvolvimento de baixa renda.
Por outras palavras, trata-se
de organizações como o Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Banco Mundial, Nações Unidas
e a União Europeia, assim como

A dívida do Governo já se situa perto dos 14 mil milhões de dólares

os principais bancos regionais
de desenvolvimento, como são
os casos do Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD), Fundo
Africano de Investimento (FAI),
entre outros.
A parte remanescente dos
10,4 mil milhões de dólares (5,4)
de dívida externa são de credores bilaterais, ou seja, é dinheiro
devido a governos estrangeiros
ou a suas agências, entidades
públicas estrangeiras ou agências oficiais de financiamento de

Alfredo Mutombene, porta-voz do Ministério da Economia e Finanças
www.jornaldomingo.co.mz

exportações.
Ainda na componente da
dívida externa e integrada na
margem dos 5,4 mil milhões de
dólares, o Governo Central tem
uma dívida referente ao Título
Soberano referente à dívida da
EMATUM, que também é conhecida por “Título MOZAM
2032”.
Porque ao longo dos últimos
seis anos o país se viu privado
do acesso a recursos financeiros cedidos a título de crédito

por qualquer uma das instituições multilaterais e bilaterais,
a única alternativa que sobrava
ao Governo era socorrer-se de
empréstimos a nível interno,
facto que concorreu para o agravamento da chamada dívida interna.
Neste capítulo, o Governo
tem dívidas na forma de títulos de Obrigações e Bilhetes de
Tesouro, deve ao Banco de Moçambique, realizou operações
financeiras visando restaurar as
contas das empresas que corporizam o Sector Empresarial
do Estado (SEE) e ainda contraiu
dívidas junto da banca comercial, em regime de leasing, para a
construção e apetrechamento de
edifícios públicos, entre outros
bens e serviços.
Segundo Alfredo Motombene, que se debruçou sobre o tema
numa reunião virtual promovida
pela Associação Moçambicana
de Economistas (AMECON), o
que chama a atenção na dívida
interna não é a contratação de
novas dívidas, mas, sim, a existência de dívidas não contabilizadas ao nível do Governo, com
destaque para leasings que não
estavam contabilizados nessa
dívida.
“Portanto, era necessário arrumar tudo isso, trazer essa dívida, contabilizar, estruturar e
isso aumentou o peso do stock da
dívida para se começar a pagar.
Este foi um processo que decorreu ao longo dos últimos seis

anos. Naturalmente que uma das
consequências de algum corte
de financiamento foi recorrer ao
mercado interno e aí se justifica
o nível de obrigações de Bilhetes de Tesouro que temos neste
momento, por isso é que a dívida
interna passou a ser um aspecto
importante”, enfatizou.
No entendimento de vários
economistas filiados à AMECON,
todos estes elementos agregados
conduzem à conclusão de que a
dívida do Governo se tornou insustentável, pelo que, doravante, todos os passos a serem dados
devem ser cautelosos para não
levarem o país à ruína.
Para evitar tal cenário, Alfredo Muthombene assegura que
o Governo aprofundou o seu
engajamento com o FMI numa
negociação do programa de reformas macroeconómicas estruturais que decorreu de 31 de
Janeiro de 2021 a 28 de Março de
2022, do qual resultou o acordo
para a implementação de um
Instrumento de Financiamento Alargado, também conhecido por Extended Credit Facility
(ECF).
Como foi amplamente divulgado, o ECF deverá ser implementado a partir deste ano
até 2025 e tem como objectivos
apoiar os esforços de recuperação económica após sucessivos
choques, nomeadamente, covid-19, ocorrência de calamidades naturais, tensões geopolíticas e desafios impostos pelo
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terrorismo.
Também tinha como objectivo promover o crescimento,
melhorar a sustentabilidade fiscal e a governação das finanças
públicas, o que, traduzindo em
miúdos, equivale a dizer que “o
FMI volta para ajudar a levar a
dívida a níveis de sustentabilidade”, disse Motombene.
Em termos específicos, segundo o porta-voz do MEF, o
que se pretende a curto prazo é
aprofundar a estabilidade macro-económica, reduzir a dívida pública, as vulnerabilidades
de funcionamento e criar espaço para investimento futuro no
país.
“É que o espaço fiscal para
a realização de despesas de investimento tem estado a reduzir bastante nos últimos anos,
sobretudo na componente interna, pelo que é preciso criar
um ambiente adequado para o
investimento produtivo para
alavancar o crescimento da economia”, frisou.

MEF NEGA QUE
MEDIDAS FORAM
IMPOSTAS PELO FMI
Perante a insistência na percepção generalizada, inclusive a
nível dos membros da AMECON
e até mesmo dos quadros de direcção da Confederação das Associações Económicas (CTA), de
que o Governo estava a avançar
com reformas por imposição do
FMI, Alfredo Motombene tratou
de esclarecer que esse dado era

falso.
Afirmou que as medidas que
o Governo está a tomar a nível
monetário e fiscal não foram impostas pelo FMI, antes pelo contrário. “O exercício de gestão de
finanças públicas é de Moçambique e não precisamos necessariamente de uma instituição de
fora para fazer o que estamos a
fazer”.
Tomou como exemplo a revisão da lei do Sistema de Administração Financeira do Estado
(SISTAFE) que foi aprovada em
2021, antes da retoma do programa com o FMI. Também aponta
a Lei da Reforma Salarial que foi
aprovada em Dezembro de 2021
e que deve regular os critérios de
fixação de remuneração no âmbito do Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado.
Entre as medidas que o Governo deve implementar no âmbito do novo programa assumido
perante o FMI destaque vai para
a Política Fiscal onde se exige que
na componente tributária sejam
reduzas as isenções do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), está em discussão a fixação de uma alíquota fiscal e a reforma da Pauta Aduaneira.
A Autoridade Tributária deve
alargar o sistema de tributação
electrónica (e-tributação) com a
finalidade de expandir a base tributária, do lado da despesa impõe-se que se faça uma reforma
da massa salarial que consiste na
introdução de uma tabela salarial
única.
Aqui, a ideia é estabilizar as
volatilidades da folha salarial e

SOBE
ALCINDA PANGUANE

A pugilista moçambicana Alcinda Panguane conquistou a medalha de prata no Campeonato
Mundial de Boxe que decorreu na
Turquia. Tornou-se a primeira pugilista da África subsaariana a disputar uma final de um “Mundial”
da modalidade na categoria dos
66-70kg.

RADY GRAMANE

“O maior desafio é manter a trajectória de crescimento”

voltar a trazer o rácio massa salarial sobre o PIB a níveis sustentáveis. Também se impõe que o

Vigilância apertada do FMI
No quadro do acordo assumido com o FMI,
esta instituição deverá disponibilizar 470 milhões de dólares ao país por três anos, sendo
que o primeiro desembolso já deve ter sido feito neste mês de Maio, correspondente a 30 por
cento do valor total, ou seja, 91,3 milhões de
dólares. Este montante destina-se ao apoio directo ao Orçamento do Estado, sendo que uma
parte se destina à acção social e à sustentabilidade da dívida.
A 15 de Setembro deste ano deverá ser desembolsada a segunda tranche de 60,9 milhões de dólares e nos semestres seguintes o
montante será de 60,9 milhões de dólares durante três anos, mas, sublinhe-se, trata-se de
um empréstimo.
Alfredo Mutombene assegura que haverá
um processo de monitoria a ser feito pelo Conselho de Administração do FMI com direito à
avaliação semestral a realizar em Junho e Dezembro de cada ano com base em critérios de
desempenho contínuos e metas indicativas.
“O FMI vai fazer visitas trimestrais para avaliar a situação macroeconómica do país e monitorar os progressos alcançados nas diferentes
metas e reformas ao abrigo do programa”, sublinha.
A equipa técnica do FMI também vai dar um
informe semestral ao seu Conselho de Administração sobre os progressos que o país registar
e no MEF foram criadas equipas de monitoria
para cada uma das reformas para reportar ao
Conselho de Ministros, ao Parlamento e à so-

ciedade civil onde for aplicável.
Este cenário obriga a que o país acelere as
reformas fiscais e monetárias, uma vez que foram estabelecidas metas específicas para cada
ano com diversos indicadores macro-fiscais,
nomeadamente o controlo do saldo primário
doméstico e o défice primário após donativo.
De igual modo, as novas dívidas a serem
contraídas também não devem ter um nível
de concessionamento muito alto, com taxas
de juro mais baixas e nível de maturidade mais
alto, deve haver um controlo rigoroso sobre as
Reservas Internacionais Líquidas (RIL) do Banco de Moçambique e ser feita a liquidação dos
saldos atrasados do serviço de dívida externa.
“O maior desafio é manter a trajectória de
crescimento económico, sendo que a nível do
Plano Económico e Social (PES), para este ano,
havia uma expectativa de crescimento em 2,8
por cento do PIB, mas com os ajustes feitos no
cenário fiscal de médio prazo, que é um instrumento que faz a projecção para 3 anos, as novas projecções indicam 3,8 por cento para 2022
e 4,5 por cento para o período de 2023 a 2025”,
disse Mutombene.
Adiante, o porta-voz do MEF afirma que
os 470 milhões de dólares cedidos a título de
crédito pelo FMI não vão necessariamente resolver os problemas que o país tem, “mas eles
permitem criar algum espaço para que possamos resolver alguns problemas a nível do
Orçamento do Estado e de gestão de finanças
públicas”.

Governo publique o relatório da
auditoria da utilização dos fundos destinados ao combate à covid-19.
Ainda neste campo da governação, o Governo comprometeu-se a apresentar ao parlamento as emendas à Lei de
Probidade Pública e da legislação
atinente ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e na
gestão de recursos naturais deverá ser aprovada uma lei sobre o
Fundo Soberano (SWF).
O Governo também deve ser
capaz de assegurar o equilíbrio
das contas públicas através da
racionalização das despesas e do
incremento da receita, ter um
maior controlo sobre o endividamento público, incluindo o
do Sector Empresarial do Estado
(SEE), que é um risco fiscal bastante alto.
No domínio da pobreza e da
protecção social, espera-se que
seja implementado um programa apoiado directamente pelo
FMI que deve incluir um espaço para financiar um aumento
das transferências para famílias
vulneráveis através do Instituto
Nacional de Acção Social (INAS).
Do lado da política monetária, deverá ser feita a reforma da
Lei Cambial, do regulamento do
fundo de garantia de depósitos,
publicação de relatórios anuais
auditados, submissão da Lei Orgânica do Banco de Moçambique
ao Parlamento e a submissão da
lei do sistema de pagamentos ao
parlamento.

A pugilista moçambicana
Rady Gramane conquistou, na
quarta-feira, a medalha de bronze, no Campeonato Mundial de
Boxe que decorreu, entre 8 e 21
do mês em curso, em Istambul,
Turquia.

ARSÉNIO MARINGULE

O árbitro assistente internacional moçambicano Arsénio
Maringule foi nomeado para dirigir jogos da 22.ª edição do Campeonato do Mundo Qatar-2022,
a decorrer entre 21 de Novembro
e 18 de Dezembro. A nomeação
foi tornada pública pela FIFA,
através de um comunicado no
“site” da instituição na internet.

DESCE
POLÍCIAS DETIDOS

Dois agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM)
afectos à 5.ª Esquadra, no bairro
da Munhava, na cidade da Beira,
encontram-se detidos indiciados de furto agravado.
www.jornaldomingo.co.mz
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O “cofre”
que alimenta
os tribunais
Matilde Monjane de Almeida, juíza-conselheira do Tribunal Supremo, explica ao
domingo os fundamentos da iniciativa presidencial Um Distrito, Um Tribunal Condigno

d

Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

A

construção de tribunais distritais, no
âmbito da iniciativa presidencial Um
Distrito, Um Tribunal Condigno, até 2023, está
orçado em 5 mil milhões 48
mil e 250 Meticais.
No
entanto,
Matilde
Monjane de Almeida, juíza-conselheira do Tribunal
Supremo, fala de um défice
de 2 mil milhões 798 mil e
250 Meticais, que, em princípio, deve ser coberto pelo
Cofre dos Tribunais.
Até ao momento, já foram erguidos e entregues 8
tribunais, nomeadamente,
Tribunal Judicial do Distrito
de Inharrime, na província de Inhambane; Tribunal
Judicial do Distrito de Massingir, na província de Gaza;
Tribunal Judicial do Distrito
de Chifunde, na província
de Tete; Tribunal Judicial do
Distrito de Metarica, na província do Niassa, Tribunais
Judiciais dos Distritos Katembe e KaNyaka, na cidade
de Maputo; Tribunal Judicial
de Mocuba, na Zambézia, e
de Monapo, na província de
Nampula.
Matilde Monjane de Almeida explicou que o processo está a ser executado
em duas fases, observando-se tipologias específicas,
designadamente tipos I, II
e III. No total prevê-se que
sejam abrangidos 61 distritos, 32 edifícios na primeira
fase e na segunda 29.
Acompanhe a seguir, em
discurso directo, a entrevista à juíza-conselheira do
Tribunal Supremo.
No âmbito da iniciativa
presidencial Um Distrito,
Um Edifício Condigno para
o Tribunal, até 2023, quantos tribunais já foram conswww.jornaldomingo.co.mz

truídos em todo o território
nacional até este momento?
Até ao momento nós concluímos e entregámos ao
Judiciário 8 tribunais: 2 de
tipologia II (nos distritos de
KaTembe e Mocuba) e 6 de
tipologia I, nos distritos de
Inharrime, Massingir, Chifunde, Metarica, Monapo e
KaNyaka.
Oito apenas desde o lançamento da iniciativa?
Sim. Aparentemente pode
parecer pouco, mas é preciso compreender que desde
o lançamento da iniciativa
passa apenas cerca de ano
e meio, com todas as vicissitudes inerentes ao procurement. No entanto, neste
mesmo período, estão a ser

Como em qualquer
área de actividade,
não há trabalhos
perfeitos. Contudo,
quando detectamos irregularidades
denunciamo-las aos
responsáveis pela sua
execução para efeitos
de correcção
construídos 31 edifícios de
tribunais de diferentes tipologias, todos a ser entregues
ainda este ano.
No cômputo geral, qual é
o estágio das obras planifica-

Mais um tribunal distrital entra em funcionamento em Kanyaka

das?
Bem, a iniciativa abrange
61 distritos e está a ser executada em 2 fases.
A primeira, que prevê a
construção de 32 edifícios,
tem as obras num estágio
bastante avançado. A segunda fase prevê a construção de
29 edifícios.
Faz a fiscalização pessoalmente?
O Cofre dos Tribunais
contratou empresas para
fiscalizar as obras. No entanto, tal facto não obsta a
que façamos, pessoalmente,
a monitoria sobre o estágio
das mesmas, enquanto dono
das obras e, apesar da sua
dispersão, temos feito este
exercício com regularidade.

Nas obras visitadas terá
detectado algumas irregularidades?
Como em qualquer área de
actividade, não há trabalhos
perfeitos. Contudo, quando
detectamos irregularidades
denunciamo-las aos responsáveis pela sua execução para
efeitos de correcção. É neste
âmbito que temos estado a
proceder à entrega de obras
de muita boa qualidade.
Tem havido responsabilização?
Até ao momento não registámos qualquer situação
que demandasse responsabilização do empreiteiro, porque se este, após notificação
das irregularidades, corrige-as, a situação fica por si só
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Até ao momento nós
concluímos e entregámos ao Judiciário 8
tribunais: 2 de tipologia II (nos distritos de
KaTembe e Mocuba)
e 6 de tipologia I, nos
distritos de Inharrime,
Massingir, Chifunde,
Metarica, Monapo e
KaNyaka
resolvida.
Quantos empreiteiros
tiveram esse tipo de situações?
Todos os edifícios até então inaugurados passaram
por obras de correcção que
incidiram, sobretudo, na
componente dos acabamentos. É nos acabamentos que
reside a qualidade, beleza e
a grandeza da obra.

DISPONÍVEIS 70
MILHÕES
DE DÓLARES
Para esta empreitada qual
é o montante global?
No acto de inauguração
do tribunal do distrito de
Massingir, o Chefe do Estado perguntou-nos: “quanto
é que precisam para resolver
a questão da cobertura da
rede judiciária?”, porque há
distritos sem edifícios para
funcionamento dos tribunais e outros com os tribunais a funcionar em instalações não próprias. A resposta
foi 70 milhões de dólares.
O Presidente da República
disse “está bem”. Em seguida, instruiu o Ministério da Economia e Finanças
para que providenciasse no
sentido da disponibilização
do referido montante. Essa
era a quantia que tínhamos
orçado para todos os 61 tribunais. Inicialmente, devido aos parcos recursos de
que dispúnhamos concebemos edifícios de tipologia I
com 350 metros quadrados
de área construída. Com a
iniciativa presidencial e a

disponibilização de fundos,
abriu-se-nos a oportunidade de aumentar as áreas dos
edifícios de tribunais dessa
tipologia.
Passaram de 350 para
quantos metros quadrados?
Passámos de 350 para 550
metros quadrados.
Quanto é que o Estado vai
gastar?
De acordo com o planificado julgamos que a
construção dos 61 tribunais
custará aos Cofres do Estado cerca de 5 mil milhões
de Meticais. No entanto, a
realidade no terreno mostra a necessidade de vários
reajustes de preço, tendo
em conta inúmeros factores,
decorrentes, por exemplo
da insularidade, de estudos
geotécnicos dos solos, construção em zonas recônditas,
o local de aquisição de certos materiais, amiúde, importados, entre outros.
E a diferenciação em relação ao tipo de edifício?
Tem variação. Por exemplo, o edifício do tipo II erguido na KaTembe custou
125 milhões de Meticais. O
de Mocuba 105 milhões, só
para ver a disparidade. Em
Quelimane, estamos a construir um tribunal do tipo III,
orçado em 276 milhões. O
mais básico deste tipo está
orçado em 253 milhões. O
edifício de Pemba vai custar
260 milhões. Em suma, para
o ano de 2021, o Estado disponibilizou 2 mil milhões e
250 Meticais. Para este ano,
estamos a falar de mil milhão e 250 Meticais.
Para a fase I temos um orçamento de cerca de 5 mil
milhões 48 mil e 250 Meticais, mas esse montante não
está completo, temos um
défice de 2 mil milhões 798
mil e 250 Meticais que em
princípio deve ser coberto
pelo Cofre dos Tribunais.
Qual a principal fonte de
arrecadação de fundos do
Cofre dos Tribunais?
Às pessoas quando vão ao
tribunal são cobrados taxas
e impostos de justiça. É destes parcos valores que provêm os nossos fundos.
Os tribunais gerem esses

Todos os edifícios até então inaugurados passaram por obras de correcção, Matilde Monjane de Almeida

valores?
A gestão desses recursos está cometida ao Cofre
dos Tribunais, desde a sua
criação em 1989, dotado de
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

juiz-conselheiro do Tribunal
Supremo, após concurso em
que fiquei classificada em

2.º lugar. No mesmo ano, fui
nomeada presidente do Cofre dos Tribunais.

BI

Quem é a juíza-conselheira Matilde Monjane de
Almeida?
Sou natural de Maputo.
Mestre em Ciências Jurídicas
pela Universidade Clássica
de Lisboa, depois de um período de formação pelo Centro de Estudos Judiciários.
Também tenho formação em
Registos e Notariado pela
Universidade de Coimbra.
Em 2001, ingressei na
magistratura e fui colocada
na 11.ª Secção Laboral, do
Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, até 2003, período em que passei para a 4.ª
Secção Cível do mesmo tribunal.
Com a entrada em funcionamento das secções comerciais, em 2007, fui colocada, simultaneamente, na
1.ª e 2.ª Secções Comerciais
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo.
Em 2011 fui nomeada
juíza-presidente do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo. No ano seguinte
promovida à categoria de

Kikwete
avalia estágio
dos projectos
da AGRA no país
O antigo presidente da Tanzânia e membro de direcção da Aliança para Revolução Verde em África
(AGRA). Jakaya Kikwete, encontra-se desde fim da
tarde de ontem em Moçambique para avaliar o actual
estagio dos projectos financiados por aquela organização na província de Manica.
Kikwete, que falava aos jornalistas na cidade de
Pemba, província de Cabo Delgado, momentos antes de ser recebido em audiência pelo Presidente da
Republica (PR), Filipe Nyusi, explicou que Moçambique, faz parte dos 11 países africanos onde a AGRA
tem levado a cabo programas de apoio dos pequenos
agricultores.
Em Moçambique, AGRA incide as suas intervenções nas províncias de Sofala e Manica, localizadas na
região centro.
Para além das visitas de monitoria aos projectos financiados pela AGRA, Kikwete vai igualmente participar, na cidade de Maputo, da cerimonia de celebração do centenário de nascimento do antigo primeiro
presidente da Tanzânia independente, Julius Nyerere,
evento promovido pela Universidade Pedagógica.

www.jornaldomingo.co.mz
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Medalhas que “destapam”
olhos da nossa nação
A participação de Moçambique no campeonato do mundo de boxe feminino, realizado no mês corrente em Istambul, na
Turquia, alteou a bandeira nacional e entalhou as conquistas das pugilistas Alcinda
Panguana e Rady Gramane nos anais desta
modalidade ao mais alto nível.
Numa competição que reuniu 310 pugilistas, em representação de 73 países, as
nossas meninas de prata e de bronze – com
“sabor” a ouro –, comandadas pelo seleccionador nacional, Lucas Sinóia, deram
mais uma vez a indicação de que o nosso
país é um lugar de atletas de gabarito mundial.
A trajectória das pugilistas moçambicanas demonstra quão comprometidas estão
com as causas da modalidade desportiva
que praticam. Apenas a título ilustrativo,
nos últimos Jogos Olímpicos realizados em
Tóquio, no Japão, Alcinda Panguana teve
boas prestações e esteve a poucos passos de
conquistar medalhas.
Ora, falamos de uma atleta que é cinco vezes campeã regional da Zona IV de
África. O último título foi conquistado no
mês passado, em Maputo. Adiciona-se a
estes feitos a medalha de ouro conseguida no ano passado, no “Africano” da Zona
III, que decorreu em Kinshasa, na República Democrática do Congo, juntamente
com Rady Gramane (bronze em Istambul).
São triunfos a nível regional e mundial
www.jornaldomingo.co.mz

que servem, definitivamente, para “destapar” os olhos da nossa Nação.
Na esteira disso, são aqui chamados alguns pontos que voltam a merecer uma reflexão. Falamos de atribuições ligadas à Federação Moçambicana de Boxe (FMBoxe),
especialmente no que toca à promoção e
coordenação da prática desta modalidade.
É que, apesar de a realidade mostrar que
estamos na direcção certa, é inegável que
ainda há muito por reformular. Vale lembrar que os debates promovidos em prol
da saúde do boxe moçambicano giram em
torno da necessidade de se aprimorar ou
executar os projectos de desenvolvimento
desta modalidade.
Senão, vejamos: clama-se por apoios,
a todos os níveis, que se constituiriam em
fomento metodológico e financeiro à prática do boxe no país. Ligado a este aspecto,
a expansão desta modalidade desportiva
em todas as províncias do país ainda é uma
miragem.
Levantadas estas questões, ao que parece, para além da actuação da FMBoxe, o
que se espera de outras entidades paralelas em forma de incentivo financeiro não
se tem materializado, o que indica falta de
comprometimento da parte do empresariado em relação ao investimento no desporto no nosso país.
Mais agravante é a escassez, deficiência
ou falta de infra-estruturas para a prática

do boxe em Moçambique. As existentes
esgotam-se na palma de uma mão, para
citar alguns exemplos, as academias de
boxe Lucas Sinóia, que trabalha na Escola
Secundária Francisco Manyanga; a academia Paulo Jorge, algures em Chamanculo,
e Alfredo Nhiuane, na Praça de Touros, na
capital do país. Todas, sobretudo as duas
últimas, funcionam em condições precárias, especificamente no que toca a equipamentos e materiais como ringues, que é o
mais importante.
Outro aspecto a ter em conta é o número de provas que são realizadas e a respectiva regularidade. É imprescindível que se
corresponda aos sinais que os atletas têm
apresentado, afinal, a cada degrau sentimos a existência de um potencial forte nos
atletas. Os esforços devem ser conjugados,
de ambas as partes. Como sói dizer-se, colhe belas flores quem escolhe plantar boas
sementes.
Pretendemos que a última conquista no
boxe seja a primeira de muitas vezes que
Moçambique mostrará o seu potencial na
final de um campeonato do mundo.
O caminho é este, aberto há algumas
décadas por Sinóia – que já competiu nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 e 1996 – e
outros pugilistas que igualmente se destacaram a seu espaço.
Bem hajam as nossas mulheres de
“ouro”!
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VIVÊNCIAS
Frederico Jamisse

frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

Um visto na madrugada em Uganda!
Tive o privilégio de escalar, este ano,
pela segunda vez, a República de Uganda. A
primeira viagem foi em 2010, atendendo a
um convite para a entrega dos prémios da
CNN para jornalistas. Foi uma viagem memorável. Fomos tratados feito príncipes e
hospedámo-nos no majestoso Serena Hotel
Uganda.
Quando fui informado que deveria integrar a comitiva que iria a Uganda, por
ocasião da visita de Estado do Presidente
da República, Filipe Nyusi, não pestanejei e
logo mostrei disponibilidade. Os preparativos foram feitos, incluindo o tratamento do
cartão da vacina contra febre amarela, estando os vistos de entrada a cargo da Presidência da República.
O nosso trajecto foi Maputo-Etiópia e de
Addis Abeba rumámos para o aeroporto de
Entebbe. Da Etiópia para Uganda, viajámos
de noite.
Chegámos ao Aeroporto de Entebbe a
uma hora da madrugada. Juntámos os passaportes da comitiva, por forma a facilitar o
processo do visto de entrada e entregámo-los a um homem do protocolo que estava
no aeroporto à nossa espera. Entretanto,
um funcionário da migração disse que no
acto da solicitação do visto o pedido foi feito
para diplomatas. E, não sendo nós, jornalistas e outros membros da comitiva, diplo-

matas, não poderíamos sair do aeroporto.
As diligências para a correcção do que era
apontado como erro levaram mais de duas
horas. Ficámos três horas no aeroporto
à espera do visto. Só saímos de lá, sem os
nossos passaportes, mas sim com uma folha carimbada, às três da manhã e a ida ao
hotel, na cidade de Kampala, que dista do
aeroporto 47 quilómetros, consumiu-nos
mais uma hora. Quando eram cinco horas
da manhã, escalámos o hotel Mosa Courts.
Depois do “check-in” e antes de entrarmos nos quartos do hotel, informaram-nos
que deveríamos estar às sete da manhã na
recepção para fazer o teste de covid-19,
condição para aceder ao State House – palácio presidencial. Portanto, depois da viagem cansativa e momentos de incerteza,
de obtenção do visto de entrada, tínhamos
apenas duas horas para ir ao quarto tomar
banho, descansar um pouco e descer à recepção do hotel e fazer o teste de covid-19.
Combinámos que o mais certo seria ir ao
quarto desfazer as malas, tomar banho e fazer tempo para descer. Pois, dormir pouco
menos de uma hora poderia originar atrasos
nos testes.
Para o nosso infortúnio, chegados aos
quartos, do chuveiro só jorrava água turva
e gelada. Conformámo-nos e... descemos
para fazer o teste. Infelizmente, em vez das

07.00 horas, hora combinada, a equipa do
teste chegou depois das 09.00 horas.
Iniciámos o trabalho. Muitas corridas,
muitos testes, pouco tempo para dormir e
dificuldades de mandar reportagem porque
a internet no hotel onde estávamos hospedados era fraca e por vezes o sinal desaparecia. Um e outro, depois das reclamações,
beneficiaram de água quente e internet
aceitável. Lá não há Facebook. Tudo desligado.
Pelo menos durante a nossa visita, as
ruas estavam cheias de militares que desconfiam de tudo e de todos.
Por conta da situação do aeroporto, ficámos dois dias sem passaporte, o que dificultava a nossa locomoção e tentativa de produção de qualquer trabalho. Aliás, quando
íamos ao Kampala Kingdom, um edifício
vistoso no centro da cidade, para comprar
cartões de celular que nos permitissem falar
e ter internet para enviar os textos e materiais televisivos e de rádio, um dos colegas, “camara-man”, fez algumas imagens.
Imediatamente apareceram seguranças e
militares que lhe mandaram desligar a câmara e recolher para o hotel. Por pouco não
o levaram para a esquadra. “Vocês estão em
situação ilegal, devem ficar no hotel porque
não têm passaporte”, afirmou a segurança.
Sem alternativas, obedecemos e re-

colhemos para o hotel. Portanto, ficámos
como ilegais em Kampala durante dois dias.
O hotel em que estávamos hospedados não
tinha televisores, não tinha internet boa e
não saía água quente nos quartos. No meu
quarto, pelo menos havia um remote-controlo, o que indicava que um dia houve televisor ali. Em outros quartos, dos colegas,
havia televisores, mas sem remote. Só visto.
A situação da água e internet só foi resolvida no segundo dia da visita. Para obter o
cartão de internet retornámos ao Kingdom
Kampala, já com passaportes. Comprar cartão é um acto presencial, seguido de preenchimento de um formulário, captação da
fotografia do requerente e respectivas impressões digitais.
A comida no hotel, maior parte, era seca,
diferente da nossa. O que existe de melhor é
a fruta fresca e o peixe tilápia, grande, saído
do lago Vitória. O país, comparado ao que
vi em 2010, está a desenvolver. Há muitos
prédios em construção, mais carros, mais
gente a vender isto ou aquilo. Uganda é um
país verde e há muita produção. A moeda
deles é xelin, com muitos zeros. Um dólar americano vale 35.000 xelins. O táxi é
motorizada e chama-se “boda-boda”. O
tráfego é simplesmente arrepiante. E assim
foram os nossos dias em Kampala, Entebbe,
no Uganda.

MUTONYEDHO
António Barros

Um portista no meio de benfiquistas
Ao meu amigo Sinito que me mostrou
Portugal de Lisboa a Bragança, passando pela
antiga estrada nacional.
Fim de tarde, por volta das 17 horas e 30
minutos, estava no restaurante Casal Minhoto, na Quinta da Piedade, via longa, em
Lisboa, Portugal. Aqui, no Casal Minhoto
só entram benfiquistas, e, por outro lado, a
casa esta completamente engalanada com as
cores vermelhas. Quando o Sinito (Paquito
para alguns amigos) me disse que devíamos
pedir qualquer coisa para comer, solicitei
um peixe robalo escalfado com salada e o
meu acompanhante pediu chocos grelhados
sem tinta, acompanhado de batata a muro e
legumes salteados. Para beber, pedimos um
vinho tinto da casa – Dona Ermelinda – servido numa jarra de barro pintada de branco,
com o emblema do Benfica.
Jogavam Braga/Sport Lisboa e Benfica,
para a primeira liga. Se o Benfica ganhasse ficava a 2 pontos do meu Porto. Braga marcou
de grande penalidade nos primeiros minutos
do jogo, porque o árbitro castigou uma falta
cometida pelo defesa Ruben Dias. Pizzi fixa
os olhos no guarda-redes Tiago Sá, arrancou
para a bola, fez uma paradinha e rematou
forte para o lado direito. Foi golo… Depois

do golo, silêncio absoluto. Os benfiquistas
fervorosos gritavam “postas de pescada”
maldizendo o adversário e, como sempre, o
árbitro era o culpado. Nas mesas espalhadas
pela sala, mulheres, homens, jovens e algumas crianças gritavam a cada jogada. Uns
pediam um “fininho” outros vinho tinto ou
branco.
Eu era o único portista na sala, por isso
não me podia manifestar, para não correr o
risco de ser “corrido” do Casal Minhoto. O
jogo continuava com remates nas duas balizas e o Braga não querendo deixar a oportunidade de estar a jogar em casa com o seu
público, mas o Benfica não queria deixar mal
os doze mil adeptos que acompanharam a
equipa do coração ao reduto do adversário.
Um passe bem feito, um drible aqui e outro
ali, o lateral-direito passou por dois adversários, corre até próximo da marcação de
canto, fez um cruzamento para a zona da
grande penalidade, um cabeceamento com
conta peso e medida e o guarda-redes completamente estirado no ar, conseguiu desviar
a bola para a linha do fundo. Porque a jogada
foi excelente, palmas no Casal Minhoto.
Vibração e palmas iguais no estádio do
Braga certamente. O ambiente de lá conta-

giava o de cá. O ambiente vai aquecendo as
cabeças a cada gole de vinho ou de cerveja
que são dados. Num coro forte eram cantadas as músicas do SLB, todos olhando para os
diversos televisores como se os jogadores em
Braga ouvissem este puxar pela equipa.
Fiquei a pensar que tinha de mudar de
clube, mas o meu azul falava mais alto. Sou
do Porto desde adolescente, não posso fazer isso. Aliás, na cidade que me viu nascer,
Quelimane, era a única cidade de Moçambique onde existia o Futebol Clube de Quelimane, um clube afiliado ao Futebol Clube do
Porto. Era da cidade invicta donde vinham
os nossos equipamentos – camisetas às riscas, azul e branco, calcões azuis e meias
“stonquen” azul e branco.
Agora o Benfica jogava melhor, com um
certo ascendente. No Casal Minhoto, gritaria ensurdecedora. Termino de comer o meu
robalo. Os chocos do Sinito continuam no
prato porque ele, vezes sem conta, comentava as jogadas com os benfiquistas à nossa
volta. À certa altura, quando ele comentava a
favor de uma jogada do Braga, com certa razão, vozes reprovadoras dessa atitude perguntaram-lhe se ele era efectivamente do
Benfica ou estava ali infiltrado. Nessa altura

pensei para os meus botões: “se descobrem
que sou do Porto estou frito, nem o Pinto da
Costa me safa”. A gritaria continuava ensurdecedora. Mais ensurdecedora ficou a gritaria quando num lance inesperado a partir do
corredor central, João Félix entra na grande
área é rasteirado e o árbitro, peremptório,
aponta para a marca da grande penalidade.
Uns gritando numa grande algazarra, outros
incrédulos porque não acreditavam que o
penálti se transformaria no golo do empate.
Fez-se silêncio quando a bola foi colocada na
marca de penálti. Pizzi marcou e fez golo.
Abraços e sorrisos. Com o empate a uma bola
o Benfica ficou galvanizado e passou a jogar
mais. Pizzi marcou mais um golo. Ruben
Dias marcou outro e Rapha fechou a contagem – 1 para o Braga x 4 para o Benfica. No
final do jogo, a noite já espreitava, embora
neste período do ano em Lisboa faça sol às
8.00 horas da noite, o que fazia confusão na
minha cabeça.
Sinito meu amigo, benfiquista ferrenho,
sofredor que não conseguia olhar para o televisor quando o Braga atacava, quase que o
coração trabalhava em rolantim, levou-me
à casa. Passámos pela segunda circular onde
passam, segundo ele, 300 mil carros por dia.
www.jornaldomingo.co.mz
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Formalização de informais tende a ganhar novo ímpeto

Cresce movimento para
formalização de informais
d

Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz

M

ais operadores informais transitam ao
sector formal da economia, o que poderá contribuir para o
alargamento da base tributária
nacional dado o crescimento da
contribuição fiscal que se verifica nos últimos anos no quadro
desta transição.
A entrada de mais informais
no sector formal tem estado a
ser levada a cabo por entidades
como o Instituto para Promoção
de Pequenas e Médias Empresas
(IPEME), Autoridade Tributária
de Moçambique (AT), Confederação das Associações Económicas (CTA), Associação de Pequenas e Médias Empresas (APME),
Câmara de Comércio e Indústria
Juvenil de Moçambique, entre
outras.
A título de exemplo, o IPEME
no ano passado contribuiu para
a formalização de quase dois mil
informais, também designados
por empreendedores, que beneficiaram de assistência, financiamento e capacitação.
domingo apurou que foram
assistidas 109 Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPME) em
matérias ligadas a Tecnologias
de Gestão de Produção em oito
províncias, com destaque para
Cabo Delgado, onde 42 saíram
beneficiadas.
Por outro lado, foram capaciwww.jornaldomingo.co.mz

tadas 337 MPME, das quais 303
tiveram ajuda para elaborar planos de negócios. Foram licenciadas 76 MPME, assistidas 17 para
a obtenção do código de barras,
além da capacitação de 642 empreendedores em áreas como
avicultura, comércio, agro-negócios, serviços, entre outros.
No âmbito da operacionalização da Incubadora de Empresas
de Manica, 37 empreendedores
beneficiaram do primeiro curso
de incubação, também foram
preparados e submetidos a ins-

tituições financeira 130 dossiers
para acesso a financiamento.
Os programas daquela instituição consistem em dar assistência
aos informais até estes estarem integrados no mercado. A iniciativa
abrange desde formações, transformação de ideias em negócios,
registo da empresa, elaboração
do plano de negócios, acesso ao
financiamento e, nalguns casos,
aquisição do código de barras, entre outros.

MAPEAMENTO DE

PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS
A Associação de Pequenas e
Médias Empresas (APME) está
no processo de mapeamento
das micro e pequenas empresas com necessidades de serem
alavancadas, de modo a saírem
do informal para o formal, ao
nível dos distritos e províncias,
uma vez que esta classe ainda
não se encontra registada em
nenhum sistema fiscal.
Para concretizar este desi-

derato, a APME assinou um memorando de entendimento com
a Associação dos Operadores e
Trabalhadores do Sector Informal (ASSOTSI).
Até o momento, esta organização contabiliza cerca de 250
micro-empresas que migraram
do sector informal em 5 províncias do país, nomeadamente
Maputo, Gaza, Sofala, Manica e
Cabo Delgado.
Neste processo, a província
de Cabo Delgado teve maior assistência em termos de números
de informais que foram formalizados, com mais de 35 por cento, devido ao número elevado
das micro-empresas que foram
afectadas pelos efeitos do terrorismo e ciclones.

FORMALIZAÇÃO É
DISPENDIOSA

Informais não estão registados em nenhum sistema fiscal

A Câmara de Comércio e Indústria Juvenil de Moçambique
criou um projecto denominado
“Quero ser formal”, que tem a
finalidade de ajudar na transição
de operadores informais para o
sector formal.
O programa tem como objectivos o alargamento da base tributária, a promoção do licenciamento simplificado, a protecção
social e a inclusão financeira.
Segundo apurámos, de 2014
até esta parte foram transitadas
12 mil pessoas apenas na província de Maputo. “Está a ser um
projecto difícil para nós como
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associação porque não conseguimos passar para as outras
províncias, devido aos custos
que isto acarreta. A transição é
muito cara”, disse Noémia Ana,
presidente da agremiação.
No seu entender, para além

lização, esta agremiação teve
apoio de uma empresa nacional
que desembolsou um milhão de
Meticais para garantir a atribuição de licenças grátis aos informais.
Depois disso, surgiram alguns grupos da sociedade civil
também a apoiar a iniciativa.
Até agora, foram desembolsados
cerca de três milhões de Meticais.
Noémia Ana referiu que capacitam o informal de modo que
tenha competência sobre gestão
de negócios, pois esta é a maior
dificuldade deste grupo. “O pro-

Noémia Ana

de simplificar o processo de
abertura de empresa é preciso
reduzir os custos, pois, para iniciar uma actividade, este grupo
acaba aderindo ao regime simplificado porque registar uma
sociedade chega a custar 30 mil
Meticais.
“O sector privado vai desde as
micro, pequenas, médias e grandes empresas, por isso é preciso
levar em conta que as micro-empresas querem se formalizar,
mas o custo é muito alto”.
Na primeira acção de forma-

Bruno Vedor

cesso culmina com algum financiamento, daí que é necessário
preparar a base para que esses
fundos sejam muito bem usados

pelos informais”.
As capacitações, segundo
apurámos, são realizadas em
parceria com o IPEME, depois
disso os beneficiários são preparados para ter a licença, além
de serem ajudados a eliminar alguns aspectos burocráticos que
dificultem o processo de transição.
Depois da formalização, o beneficiário pode continuar no seu
ponto de venda, “mas estamos a
lutar para que aqueles que estão
fora entrem nos mercados”.
A nossa entrevistada referiu,
num outro momento, que muitas vezes há falta de disseminação do tipo de impostos que
pequenos contribuintes devem
pagar, o que faz com que muitos
se “esquivem”.
O que os informais não sabem
é que foi criado o imposto simplificado para este grupo, onde
pagam 3,5 por cento do seu facturamento a cada trimestre, mas
para isso têm de declarar quanto conseguem angariar por mês
sem tirar as despesas.
“O problema é que as pessoas
que vão ao terreno para trabalhar com os informais deturpam
a informação, o que os afasta por
medo de pagar muito”, concluiu.

O exemplo do mercado
do Frango e Magumba

Mais de 200 vendedeiras deixaram de ser informais

A Confederação das Associações Económicas (CTA) tem no Mercado de Peixe e Magumba, localizado na marginal da cidade de
Maputo, um caso de sucesso de retirada de
informais para o sector formal.
Mais de 200 vendedeiras exercem o seu
negócio de forma organizada licenciadas e
com os impostos em dia.
Bruno Vedor, presidente do Pelouro de
Terra e Ambiente, disse que aquela agremiação tem uma parceria com o município de
Maputo que visa requalificar e ordenar toda
a marginal e um dos pontos de arranque foi
a retirada das senhoras e alocação de um es-

paço condigno para o exercício da sua actividade.
Perguntámos a Bruno Vedor se esta foi
a forma encontrada pela CTA para ajudar a
alargar a base tributária. Ao que respondeu
que esta pode ser uma das formas, pois não se
pode taxar ainda mais àqueles que já estão a
pagar impostos.
“A verdadeira parte da solução passa pelo
alargamento da base tributária, de modo a fazer com que aqueles que não pagam impostos
passem a fazê-lo. Já existe o decreto do Imposto Simplificado para pequenos empresários. É uma saída”, concluiu.

Jovens Empreendedores

Batata-doce
para sumo e bolos
d

Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz

Délcio Odorico é jovem empreendedor que, logo depois de
sair da escola de culinária em
2016, resolveu abraçar um ramo
de actividade diferente.
Recriando uma receita que
tirou de uma revista da época,
apostou na polpa de batata-doce
alaranjada para fazer parte do seu
dia-a-dia.
Com isso, criou a Dossivit, que
faz processamento de batata-doce para fabrico de sumos
naturais, bolos e chips. Nos últimos anos apostou na produção
e venda de mel para contornar a
crise resultante da pandemia da
covid-19.
“As primeiras receitas que fiz
publicava no facebook. Foi assim
que um investigador, ligado à
área da batata-doce, convidou-me para participar na Feira Internacional de Maputo (FACIM).
Assim a coisa começou. Fiz a receita que estava na revista e depois fui adaptando uma e outra
coisa”, recorda.
Diz que na época começou
a fazer pesquisas e nalguns casos chegou a substituir a farinha
de trigo por batata-doce. Mais
oportunidades surgiram até que o
nosso empreendedor se viu obrigado a legalizar a empresa.
A legalização consistiu no
registo da marca e da empresa,
além de criar um logótipo. Para
tudo isso, teve de desembolsar
acima de 10 mil Meticais.
Délcio conta que a matéria-prima é proveniente das machambas da Manhiça e Boane,
mas ultimamente a oferta tem
sido fraca. “Tínhamos pensado
numa saída que passava por adquirir a maior quantidade de produto durante a época alta e armazenar no sistema de frio, mas
houve falta de dinheiro e depois

surgiu a covid-19”, explica.
Para concretizar o plano de
criar um stock e capacidade de
conservação, estima-se que a
Dossivit precisaria de 1,5 milhão
de Meticais. “Acreditamos que
seria possível recuperar este investimento em 5 anos”.
Délcio acredita que, caso consiga aceder ao financiamento, a
empresa poderá adquirir máquinas que poderão ajudar a fazer,
por exemplo, 50 litros de sumo
em 10 minutos e processar a polpa
também em questão de minutos.
domingo apurou que presentemente os produtos são vendidos a nível da cidade e província
de Maputo, não se podendo mandar para outras províncias pelo
facto de não haver conservantes.
Isso faz com que não levem muito
tempo antes do consumo.
A embalagem para os sumos é
comprada em empresas nacionais
e depois personalizada. O mesmo
acontece com as embalagens para
os bolos.
Refira-se que a Dossivit conta
com três jovens com idades compreendidas entre os 28 e 30 anos.
QUALIDADE DA BATATADOCE
Quando começou com o negócio, Délcio adquiria até cinco
sacos de batata-doce por mês e
processava tudo. Contudo, ultimamente reduziu as compras
para três sacos.
Reclama da qualidade da batata adquirida ultimamente. “Provavelmente, a qualidade reduziu
por causa da qualidade da sementes que os produtores usam, pois
muitas vezes reutilizam a semente diversas vezes”.
Para ultrapassar este problema, o nosso entrevistado acredita
que a solução passe por se aproximar da instituição que lida com as
sementes da batata-doce.

www.jornaldomingo.co.mz
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Roubam à noite e à luz do dia
Criminalidade recrudesce na cidade e província de Maputo
d

T

Hercília Marrengule

ende a agravar-se o clima
de insegurança nalguns
bairros da capital do país.
Moradores de Luís Cabral e Polana-Caniço (na
cidade de Maputo), 1.º de Maio,
Matola-Gare e Tchumene (na
província de Maputo), Pessene e
Pussulane (no distrito de Marracuene) estão a ser assolados por
uma escalada de violência protagonizada por criminosos não
identificados.

A sensação que se tem é de
que não mais existem lugares
seguros. Malfeitores praticam
assaltos na via pública, invadem
residências e semeiam dor e
luto nas famílias.

Se antes agiam na calada
da noite, agora, cometem os
crimes até em plena luz do dia.
Com recurso a armas de
fogo e outros instrumentos
contundentes, interpelam os
cidadãos, violam sexualmente,
vandalizam estabelecimentos
comerciais, roubam e matam.
Emília Muando, uma jovem
de apenas 21 anos de idade,
foi mais uma vítima da onda
de criminalidade que assola
alguns bairros. Ela foi morta
no passado dia 11 de Março no
bairro 1.º de Maio, na província
de Maputo.
Para os moradores, que já
enfrentavam casos de roubos
em residências e assaltos
com recurso a motorizadas, o

A comunidade
não se pode calar
– Carmínia Leite, porta-voz da PRM
na província de Maputo
Ao se aperceber de actos criminais ou desconfiar de indivíduos
com comportamentos desviantes ou que criam insegurança
no seio da comunidade, a população deve, imediatamente,
comunicar às autoridades policiais. O apelo foi lançado pela
porta-voz da PRM na província de Maputo, Carmínia Leite.
Garantiu que a Polícia tem efectuado patrulhamento e reuniões
permanentes com os líderes locais em vários pontos da província
de Maputo, de forma a interagir com os moradores e encorajá-los
a denunciarem os criminosos.
“Temos feito também trabalhos operativos, com vista a
desmantelar actos criminais, por isso a comunidade deve ser
vigilante e não se calar”, sublinhou.
Apelou, igualmente, para que a comunidade não paute pela
justiça com as próprias mãos.

www.jornaldomingo.co.mz

assassinato de Emília foi uma
barbaridade que deixou todos
em pânico.
Segundo a família da vítima,
o caso ocorreu num dia em que
houve um apagão no bairro,
que também se debate com a
falta de iluminação pública. A
jovem regressava da faculdade
por volta das 22.00 horas,
quando foi abordada por
desconhecidos. Foi assaltada,
assassinada e o corpo arrastado
para um terreno baldio próximo
à sua residência.
“Ela trabalhava e estudava.

Não era de muitas amizades.
Voltava quase sempre à mesma
hora. Naquele dia, encontrei-a
estatelada no chão, morta.
Para os criminosos não bastou
levarem tudo o que tinha,
tiraram-na a vida”, diz Rosália
Langa, mãe de Emília.
Hoje, ela convive com o
medo e revolta por não saber
quem foram os autores do
crime. “Todos os dias vou
à esquadra para ter alguma
informação sobre quem matou
a minha filha, mas eles só
dizem que estão a trabalhar”,

lamenta.
Os
moradores
daquele
bairro, sobretudo do quarteirão
56, estão apavorados. Contam
que assaltos e roubos em
residências têm sido o pão de
cada dia.
J. Langa, também residente
no bairro, contou à nossa
reportagem
que,
como
muitos, já foi vítima de roubo
mais de quatro vezes. Numa
das ocasiões, os criminosos
invadiram a sua casa na
calada da noite e usaram um
"spray" para o imobilizar.

Mais de trinta mortes
em Janeiro
– Arcélia Ngomane, pesquisadora do CEPCB
Segundo dados do Centro de
Estudos de Paz, Conflitos e Bem-estar
(CEPCB), uma organização que se
dedica ao mapeamento de assuntos
ligados à violência no país, só no mês
de Janeiro do ano em curso foram
registados 222 casos de violência no
país, dos quais 32 resultaram em óbito
durante assaltos na via pública.
Para
Arcélia
Ngomane,
pesquisadora do CEPCB, este tipo
de crime é relatado em zonas com
existência de terrenos baldios e obras
públicas ou privadas abandonadas,
onde os malfeitores se escondem e/ou
levam as vítimas para fazer delas o que
bem entenderem.
Destacou igualmente a existência
de barracas que funcionam até altas
horas nos bairros. A investigadora
apontou também a falta de iluminação
pública em alguns bairros e a fraca

intervenção da Polícia.
Arcélia destaca a necessidade de se reforçar o
policiamento nos bairros, a par da aplicação de medidas
de controlo no funcionamento de barracas e bares.
Ressalvou que a violência social que inclui a violência
baseada no género, sobretudo violência sexual contra
menores, crimes rituais, assaltos, está a tornar-se cada
vez mais frequente no país.
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Ao se aperceber do cheiro
estranho, gritou por socorro,
conseguindo, deste modo,
afugentar os malfeitores.

TERROR
EM TCHUMENE
domingo esteve no bairro
Tchumene II, de onde vêm relatos
de crimes terríveis. São assaltos
e assassinatos cometidos em
plena luz do dia. Fala-se da falta
de iluminação pública, mas o
destaque vai para as inúmeras
obras abandonadas e terrenos
baldios, apontados como focos de
refúgio para os criminosos.
Aliás, um espaço localizado
no quarteirão 19, apontado como
de futuras instalações de uma
esquadra de Polícia, é tido como
ponto de refúgio estratégico para
os malfeitores.
O último caso reportado é de
uma mulher que foi assassinada
em pleno Dia da Mulher
Moçambicana, 7 de Abril. Ela
foi morta e o corpo abandonado
próximo à sua residência.
“Não
ficamos
tranquilos
porque aqui há muitos roubos
e assassinatos. Eles usam até
camiões para retirar bens das
residências’’, contou I. Chissane,
residente no quarteirão 18.
T. Baúle, que também já foi
vítima de assalto, contou que
há algum tempo bandidos em
um número não especificado
invadiram a sua casa.
“Eles tinham catanas e
obrigaram-nos a tirar tudo o que
tínhamos de valor. Eu estava
grávida e quando se aperceberam
que o meu filho mais velho tinha
conseguido sair de casa, puseramse em fuga”, lembrou.
Devido à onda de criminalidade,
A. Mawai disse ao domingo que
alguns moradores do bairro
preferiram abandonar as casas.
“Os criminosos controlam a rotina
das pessoas para saquear os seus
bens em plena luz do dia. Tiram
tudo mesmo”, acrescenta.
De acordo com a chefe
do quarteirão 19B, Cecília
Macuacua, as estruturas do
bairro e as autoridades policiais,
mensalmente, fazem reuniões
onde são divulgados números de
contacto com a Polícia para que
atempadamente participem os
casos.

M. Machavana

Rosália Langa

Cecília Macuacua

“Nos finais do ano passado,
chegámos a registar três casos de
assassinatos na mesma rua, em
menos de um mês. A situação é
grave, mas a Polícia diz não possuir
efectivo para estar em todos os
locais”, afirma.

“LUÍS CABRAL”
PALCO DE ASSALTOS
O assassinato de Samuel
Cossa, no dia 19 de Março deste
ano, reacendeu debates sobre
a necessidade de intensificar o
patrulhamento policial do bairro
Luís Cabral, já conhecido como
sendo palco de assaltos.
Samuel regressava da África
do Sul quando caiu nas mãos
de malfeitores, que já há muito
tempo protagonizam actos de
terror naquele bairro.
Segundo a família, como de
costume, Samuel informava o
possível horário da sua chegada
para que alguém da família
esperasse por ele na paragem.
Contudo, no fatídico dia tudo
foi diferente. Ele foi assassinado
e seu corpo só foi encontrado na
manhã do dia seguinte debaixo da
ponte pedonal do bairro, próximo
à paragem, sem os seus bens.
“Foi esfaqueado. Levaram os
seus pertences. Encontrámos
o telefone e o passaporte que
estavam no bolso interno do
casaco”, recordou B. Cossa, filha
de Samuel.
Segundo relatos de vizinhos,
Samuel teria gritado por socorro,
mas ninguém teve a coragem de

C. Zitha

sair em seu auxílio.
De acordo com a família,
pouco tempo depois, os autores
do crime foram identificados.
Trata-se de jovens do bairro, com
idades entre 18 e 22 anos que,
segundo relatos, confessaram o
crime.
Este não foi o primeiro
caso de assassinato. Segundo
M.
Machavana,
residente
no quarteirão 65, há muita
criminalidade no “Luís Cabral”
e o agravante é que os actos
são perpetrados pelos próprios
moradores do bairro. Daí que ela
não sabe se as reuniões realizadas
com frequência entre os
residentes e autoridades policiais
poderão surtir algum efeito.
“Sofremos com os assaltos há
muito tempo. Antes eles tiravam
apenas os nossos bens, agora eles
tiram-nos até a vida”, observou.

ESTABELECIMENTOS
INVADIDOS EM
PAZIMANE
No bairro de Pazimane, no
distrito de Marracuene, província
de Maputo, não existe uma
esquadra da Polícia, pelo que, na
maioria dos casos de roubo, os
moradores recorrem aos tribunais
comunitários
que,
segundo
estes, não têm sido eficazes para
sancionar e acabar com estes actos.
É que nesta zona são frequentes
casos de roubos e vandalizações
em estabelecimentos comerciais e
residências.

B. Cossa

“Aqui há falta de tudo, vias de
acesso, transporte, mas agora, com
esta onda de roubos, sobretudo
nos estabelecimentos comerciais,
o que nos inquieta é a falta de
uma esquadra”, narrou C. Zitha,
residente no quarteirão 14.
Ela contou ao domingo que
quando a população identifica os
ladrões tem de levá-los à vila de
Marracuene ou então à casa dos
líderes locais.
“Uma vez amarraram algumas
pessoas nas árvores durante um
período porque se suspeitava que
estavam envolvidas nos roubos,

mas depois deixaram-nas em
liberdade”, disse.
Num dos estabelecimentos
comerciais, na calada da noite,
os malfeitores retiraram tudo.
Traumatizado com o sucedido, M.
Bshingwanubusa, proprietário,
preferiu não entrar em detalhes
sobre o assunto, mas disse que já
foi vítima duas vezes.
Já A. Malate, residente no
quarteirão 12, acredita que “os
que fazem isso podem até ser de
fora, mas estão em conivência
com pessoas daqui. Estamos a
sofrer com roubos”, lamentou.

O combate
ao crime
deve ser uma
acção conjunta
– Leonardo Duave, jurista

Leonardo Duave, jurista ouvido pelo domingo, disse que um
dos factores que contribuem para o recrudescimento do crime
nos bairros é a falha na articulação entre a Polícia e a comunidade.
“A população conhece os bandidos, porque saem das nossas
próprias casas. Todos somos chamados a exercer o nosso papel
e a afastar-nos de coisas erradas. O combate ao crime deve ser
uma acção conjunta”.
Acrescentou que existem pessoas desonestas infiltradas na
corporação, o que dificulta o trabalho da Polícia e constitui um
elemento que fragiliza a sua actuação.
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Catedral velha palco do livro
d

O

ventura Aleixo, representantes
das comunidades religiosas baseadas naquela cidade, escritores,
estudantes, músicos, entre outros
marcaram presença nas duas cerimónias.

Belmiro Adamugy
em Quelimane

s escritores António
Barros e Hélder Muteia
lançaram ontem e sexta-feira, no frontispício
da Catedral Velha – de
seu nome oficial Igreja da Nossa
Senhora do Livramento – da cidade de Quelimane, Zambézia,
os livros “No Ventre da Minha
Memória”, uma colectânea de
crónicas, e o romance “Matoa – a
Febre do Batuque”, respectivamente.
Bastante concorridas, as duas
cerimónias foram marcadas por
momentos muito interessantes
protagonizados por artistas locais, nomeadamente o Grupo de
Canto e Dança Nhambaro de Janeiro, os cantores Sannelo e Fania, o jovem poeta Sedutor Implacável (Guerra), entre muitas
outras manifestações, para gáudio dos presentes que lotaram
por completo o espaço frontal da
velha catedral.
Ontem, no lançamento do
livro “No Ventre da Minha Memória”, António Barros revelou
que começou a escrever o livro
em Outubro de 2019, ano em
que lançou o seu primeiro livro
de crónicas intitulado “Na Cabeça do Velho”, “uma espécie de
homenagem ao meu querido e
saudoso pai e, de forma paralela,
ao mítico monte com o mesmo
nome, na cidade planáltica de
Chimoio, capital da província de
Manica, onde escrevi as minhas
primeiras crónicas, em Fevereiro
de 1982”.
Acrescentou que o livro tem
a particularidade de “diferentemente do que fiz no primeiro
livro, neste, coloquei nalgumas
crónicas as datas em que as mesmas foram escritas, para que a
nova geração de colegas, sobretudo esta, veja que também naquela altura, vamos lá dizer, da
nossa epopeia revolucionária,
nós, os jornalistas, criticávamos
o que achávamos que estava mal
e elogiávamos o que em nosso
entender estava a ser bem feito.
Portanto, que a crítica através
da comunicação social não foi
inventada pela nova geração de
escribas”.
Hélder Muteia, personalida-

DESAFIOS
PARA OS ARTISTAS

António Barros, primeiro à esquerda, lançou um livro sobre as suas memórias

de encarregue de apresentar o
livro “No Ventre da Minha Memória”, por sua vez, disse que
se sentia bastante honrado com
a oportunidade de apresentar o
livro do seu amigo de longa data,
“com que tive a oportunidade de
conviver aqui (Quelimane), em
Chimoio (Manica) e depois em
Maputo e que tem uma escrita
bastante interessante e, acima
de tudo, conta histórias da nossa
vida de um jeito único”.
Em ambiente pontificado
pela boa disposição e animada
pelo apresentador de televisão
Frederico Costa, a cerimónia terminou com a tradicional assinatura de autógrafos, repetindo-se
assim o clima vivenciado no dia
anterior (sexta-feira) no lançamento do livro “Matoa – a Febre
do Batuque”, de Hélder Muteia,
cuja apresentação foi feita por
António Barros.
Sobre a obra, Barros disse que
“a palavra matoa não é pronunciada à toa. Ao escutá-la, as pessoas ficam apavoradas. Tremem
dos cabelos aos pés. Procuram
esquivar-se. Eu não tive outra
saída senão deter-me a observar o título e espantar o medo.
Depois disso, a minha guerra

Depois de Maputo, Hélder Muteia lançou a sua obra em Quelimane
www.jornaldomingo.co.mz

foi abrir a primeira página. Uma
coisa era ler a palavra matoa na
capa. Outra era encarar o assunto matoa no interior do livro. Era
preciso coragem para ser um leitor consciente dos riscos”.
Acrescentou ainda que “as
minhas aliadas eram a ansiedade
e curiosidade que me empurravam para o precipício. Graças a elas, acabei por superar os
dramas e medos, e lancei-me
na aventura de percorrer as páginas e capítulos do livro. Neste
ponto tenho de confessar que o
medo não se evaporou por artes
de magia. Porém, à medida que
devorava as páginas e os capítulos, o meu estado de espírito
foi sofrendo metamorfoses. Fiquei como um menino, àvido
de aventuras. Facilmente apaixonei-me pela história de amor
que enredava os episódios, num
peculiar sabor agridoce. Quando
cheguei ao último capítulo, ainda embuído do espírito infantil,
percorri lentamente cada palavra
como o tal menino que saboreia
às escondidas o último doce”.
Por sua vez, Hélder Muteia
disse que, em relação à obra, a
ideia de escrever este livro surgiu expontaneamente, depois de
testemunhar uma história emocionante que aconteceu no turbilhão do ritual matoa. “A história
tocou-me pelo lado humano e
emocional. O que mais me marcou é que a história e as emoções
envolvidas não encaixavam naturalmente na rispidez e fatalismo
da matoa. Era uma espécie de parênteses de dramas, num quadro
composto por dramas de outra
natureza”.
Acrescentou que, como
qualquer zambeziano, cresceu a
respeitar e a temer essa força espiritual designada matoa. Entretanto, ao descobrir uma relíquia
emocional de amor e resiliência
nos parênteses de estilhaços da

euforia, ressentimentos e comisserações da matoa, decidiu embarcar na aventura de partilhar
essa carga emotiva, começando
por compreender a essência do
ritual, e a sua ligação com a nossa
existência, nossa forma de ser e
estar.
“Decidi partilhar com os meus
leitores essa visão ‘sui generis’ da

vida rural zambeziana, como forma não apenas de sugerir emoções e momentos de êxtase, mas
também a ideia de transformar as
percepções e a forma de encarar a
vida de pessoas comuns, fechadas
no seu mundo que acreditam ser
a verdade absoluta, e que, mesmo
assim, buscam a sua felicidade em
coisas pequenas e simples”, disse
o escritor que carrega nas costas
outras tantas obras, a exemplo de
“Verdades dos Mitos”, ”Nhambaro”, “Sonhos ao Avesso”, “Vozes de Sangue” e “O barrigudo e
outros contos”.
Refira-se que a secretária de
Estado na Zambézia, Judith Mussácula, a presidente da Associação dos Escritores da Zambézia
(AEZA), Josefina Viegas, o reitor
da Universidade Licungo, Boa-

Hélder Muteia foi o protagonista principal de uma conversa
realizada na Universidade Licungo sob o tema “Desafios entre o
Literário e o Profissional”, dirigida essencialmente à comunidade
estudantil daquela universidade e
mais estudantes de duas escolas
secundárias (Coelane e Sangariviera).
A ideia central era partilhar
com os estudantes os desafios que
os artistas enfrentam para continuarem a produzir “numa sociedade onde ainda não é possível
viver apenas escrevendo livros”.
Muteia disse que, apesar dos anos
e dos livros que já publicou, continua a enfrentar dificuldades
para lançar as suas obras “porque
a cadeia de valores não funciona”.
Disse que o escritor ainda
tem de fazer uma boa parte do
processo pessoalmente e ainda
preocupar-se em prover o sustento da família: “A literatura em
si já é um desafio gigantesco para
qualquer país. Moçambique não
foge à regra. Ela representa a alma
de uma Nação (sem ela a Nação

perde a sua essência, criando um
vazio cultural e espiritual bizarro). Também é um desafio para
as instituições (escolas, academias, associações, núcleos literários que precisam deste material
para cumprirem a sua missão).
Finalmente, é um desafio para os
próprios fazedores da literatura
(poetas, prosadores, cronistas,
editores, críticos literários, etc.).
Sem a literatura falta-lhes o oxigénio”.
Deste mega desafio colectivo deriva uma série de pequenos
desafios. Enquanto a literatura
não estiver estabelecida e fortificada, ela fica à mercê de múltiplas vulnerabilidades e crises,
rematou antes das muitas intervenções dos estudantes, alguns
dos quais aspirantes a escritores.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Jorge Oliveira retrata
infelicidades em livro
“Q
uando os dias
correm mal aos
astros” é o título
da mais recente
obra do escritor
moçambicano Jorge Oliveira,
que será lançada no próximo
dia 26 de Maio, no Instituto
Camões, em Maputo.
O livro de contos será mais
um título para a montra da literatura moçambicana, que
espera ajude a diversificar os
estilos, os nomes e os conteúdos do que se tem escrito no
país. “Se o livro der um momento de prazer ou despertar,
nos leitores, vontade de pensar
e discutir o nosso dia-a-dia,
fico satisfeito, porque é da discussão que nasce a luz, é por
via da reflexão que poderemos
alcançar a prosperidade com a
qual tanto sonhamos”.
A obra sai sob a chancela da
Alcance Editores e pode-se ler
na contra-capa que estes contos narram a vida de um povo
em constante sofrimento, incapaz de ultrapassar as vicissitudes e coagido por um poder
que de uma ou de outra forma
impõe a sua ordem, impedindo
o progresso e o bem-estar. “É
um livro triste, tal como tem
sido o estilo de um autor que

incompetência e a irresponsabilidade têm na vida das gentes e respectivas comunidades.
“Sendo narrativa de uma infelicidade generalizada, o livro
retrata de forma frontal e realista o luto que é viver no lado
mais sombrio da pobreza”.
A apresentação da obra,
cuja foto da capa é da autoria
de Naíta Ussene, será feita pelo
escritor Suleiman Cassamo.

trabalhos científicos e literários
de alguns dos maiores autores
moçambicanos. Da sua obra,
como escritor, contam-se “Fazedores da Alma”; “Pneu em
Chamas” (romance); “Quando
os dias correm mal aos astros”

SOBRE O AUTOR

Jorge Oliveira: se o livro fizer o leitor reflectir, ficarei satisfeito

mostra o lado mais cruel da
vida e denuncia as dificuldades pelas quais passa toda uma
geração, com crianças violentadas pela falta de educação, o
conflito cultural, a corrupção e
outras mazelas como a viciação
política ou o desprezo pela ho-

nestidade/profissionalismo”,
explica Jorge Oliveira.
Com uma prosa de estilo
diferente, a riqueza e profundidade da ficção presentes na
obra fazem desta um espelho
fiel do impacto que o sangue,
a prepotência, a ganância, a

Jorge Oliveira coordenou,
na década 90, a Gazeta de Artes e Letras da Revista Tempo,
à época, espaço de desfile obrigatório no universo da língua
portuguesa. Fez licenciatura em Direito e mestrado em
Ciências Jurídicas (tendo publicado as obras “Breves Noções de Direito Comercial”;
“Entrevistas Jurídicas” – noções de Direito para todo o cidadão e vasto material científico resultante da sua actividade
como docente universitário).
Foi vice-presidente da Mesa da
Assembleia Geral, presidente
do Conselho Fiscal e secretário-geral da Associação dos
Escritores Moçambicanos. Trabalha como editor e revisor de

Capa do livro que será lançado no
próximo dia 26

(contos); e “Dias rasgados ao
meio” (romance). É um dos
escritores moçambicanos presentes na colectânea de contos
“Antologia de Guerra”.

Criações moçambicanas nas ruas da França
Mais de vinte e cinco peças de
roupa, entre calções, vestidos e
blusões, foram exibidas recentemente em L´ilon, região centro do
Valle de Loire, na França. As criações são da estilista moçambicana
Cigarra Perrin, radicada na França.
Exibido em espaço aberto, o
desfile foi visto por mais de quinhentas pessoas.
“Comprei as capulanas todas
em Moçambique. E com o apoio do
município local, consegui realizar
o desfile, cujo tema foi ‘Inhambane em França’. Os modelos, 25,
mostraram variedades da roupa de
verão, colorindo as ruas da França com marcas de Moçambique”,
explica a estilista Lourdes Cigarra
Perrin.
Cigarra teve o privilégio de fazer
a primeira edição e afirma: “foi um
desfile sem igual, emocionante por
eu estar a fazer estreia do que passará a ser feito naquele local. É sempre
um privilégio quando, fora do país,
hasteamos a nossa bandeira e mostramos a nossa rica cultura. Estou
feliz”, diz Cigarra.

O desfile trouxe roupa de verão e smart casual

Vinte modelos vestiram e exibiram marcas de Moçambique

Estou feliz por trazer Inhambane e Moçambique para França – Lourdes Cigarra Perrin

www.jornaldomingo.co.mz
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Bebés com doenças raras lutam pela vida
Desde a criação da Unidade de Genética no Hospital Central de Maputo foram diagnosticadas
mais de 75 doenças raras com base no método histórico clínico
d

EDUARDO CHANGULE

O

parto deve ser um momento feliz, que desencadeia um conjunto
de emoções positivas
para os pais da criança
recém-nascida.
Todavia, nem sempre é assim.
Alguns nascimentos, mesmo
com igual capacidade emotiva,
marcam o início de uma batalha
incisiva contra um inimigo invisível, muitas vezes irreversível,
genético e raro.
domingo conta, nesta reportagem, histórias de luta diária de
quem tem o seu filho a padecer
de anomalias genéticas conhecidas como doenças raras.
Reproduzimos, a seguir, histórias de mulheres que tiveram
de deixar tudo para trás para
atender à condição, muitas vezes dependente, das suas crianças.
Muitas dessas mulheres foram abandonadas pelos maridos
e, sem meios de subsistência,
encontraram um lar na Cooperativa Luana Semeia Sorrisos
(COLUAS), onde o denominador
comum é ser mãe de quem sofre
de uma anomalia genética.

A MENINA CHENILA

Chenila não consegue sentar-se e é incapaz de andar. Mais:
não fala e é cega. Vive com múltipla deficiência desde a nascença.
A sua mãe, Benilde Zavale,
recorda-se que teve um parto
normal no Centro de Saúde de
Bagamoio, de onde foi transferida, na mesma noite, para o Hospital Geral José Macamo (HGJC)
e, mais tarde, para o Hospital
Central de Maputo (HCM).
Sem entender o que se passava com o seu bebé, ficou internada no berçário do HCM durante dois meses.
Em casa, passado um mês, viu
que o bebé era muito estático, os
olhos não se movimentavam.

Doenças raras são anomalias congénitas

Regressou ao HCM onde fez consulta de vista, tendo os exames
revelado que a criança nascera
cega, uma condição irreversível.
Conta que aquilo foi o desabar
do céu sobre os seus ombros. Foi
transferida para consultas rotineiras na pediatria, onde Chenila
foi igualmente submetida a exames devido ao fraco desenvolvimento motor que apresentava. O
diagnóstico revelou-se duro.
“Quando fui entregar os exames, o médico olhou e disse que
a menina não vai poder andar,
falar nem realizar qualquer movimento”, narra.
Começava uma longa história de sofrimento. Desde os dois
meses até os 11 anos de idade frequentou sessões de fisioterapia,
mas acabou desistindo por falta
de resultados. Agora dedica-se
apenas às consultas de rotina
que, devido à idade da menina,

são feitas num intervalo de nove
meses.
Não obstante a falta de mobilidade, fala e visão, mãe e filha
mantêm um diálogo cordial e
possível. “Conversamos do nosso
jeito”, afirma.
Os dias ficaram mais amargos
ao longo do tempo. Quando Chenila tinha oito anos, o pai desistiu do caso e abandonou a família. “Separámo-nos por causa da
condição da Chenila. O pai disse
que não conhece a proveniência
dessa doença e na sua família não
havia histórico de deficiência”,
declara.

BEBÉ COM “ÁGUA”
NA CABEÇA

Vitória Bernardo Vilankulo, 41
anos, é natural de Inhambane e
veio a Maputo para ganhar a vida.
Em 2017 engravidou. Era o
início de uma “sentença” da ma-

ternidade que, para além de impedi-la de trabalhar, destruiu a
família com a “fuga” do marido.
Vitória é mãe de Ilda Vilankulo, de cinco anos de idade. Enquanto ainda conseguia ir trabalhar, fez todas as consultas
pré-natais recomendadas e o
bebé balançava normalmente no
seu ventre.
Lembra que no dia do parto
chegou às 15.00 horas ao Hospital Geral de Mavalane (HGM),
mas só teve contracções às 23.00
horas.
“Quando o médico ausentou-se em busca de algum equipamento, fiz o parto sozinha e a
criança saiu a chorar”, recorda.
Disse que saiu do hospital feliz. O bebé chorava, mexia-se e
fazia tudo. Entretanto, em casa,
volvidos três meses, a criança
começou a mudar: chorava muito, a cabeça estava a crescer de-

mais, mole e flácida.
“Levei a menina para o HGM
e logo transferiram-me para o
HCM, onde fiquei internada.
Disseram-me que a criança tinha água na cabeça e devia ser
operada para extrair o líquido”,
disse.
Entretanto, feita a primeira
cirurgia, a pequena Ilda perdeu
a visão, movimentos e voz. Além
disso, passou a depender de um
dispositivo instalado na região do
pescoço para poder drenar o líquido que lhe inundava a cabeça.
Depois da alta, o pai da criança levou a família para a vizinha
África do Sul, onde, de imediato,
foi submetida a exames médicos,
cujo diagnóstico foi avassalador:
a pequena Ilda não poderia falar,
ver e movimentar-se. A audição
estava em dia.
Foi submetida a outra operação. Colocaram-lhe novamente

um dispositivo para extracção
do líquido na cabeça. Ficou sob
cuidados clínicos durante três
meses na África do Sul.
Como resultado da segunda
cirurgia, a cabeça começou a
endurecer. “Reduziu o tamanho
de tal modo que agora é possível
ver os olhos dela. Quando está
feliz sorri. Para mim é um grande
sinal de esperança”, diz a mãe.
O dia-a-dia de busca por
subsistência torna a vida mais
rígida. Vitória compra cachos
de banana nas machambas dos
bairros das Mahotas e Albazine

e vende-os no final da tarde ao
longo da Estrada Circular de Maputo.
“O pai da criança abandonou-nos”, afirma, amargamente.

UMA “FALHA”
DURANTE O PARTO

No interior do bairro das Mahotas mora Dayson Daniel Alfredo, sete anos de idade. Vive com
paralisia cerebral. Devido à lesão
genética, aparentemente sofrida
durante o parto, não senta, não
anda e não fala.

A sua mãe, Filomena Matusse,
contou que descobriu essas limitações na criança quando tinha
nove meses de vida.
A bolsa rebentou por volta das
cinco horas e foi ao Centro de
Saúde 1 de Junho, no bairro Ferroviário, onde lhe disseram que o
bebé não estava bem posicionado.
Como na altura não havia médico por perto, foi transferida para
o Hospital Geral da Polana-Caniço (HGPC). Chegou por volta das
10.00 horas e só foi observada às
23.00 horas.
Quando começou a ter con-

tracções de parto já não havia
médico nem enfermeiras no local.
Eram 23.55 horas quando o
pequeno Dayson nasceu, mas
não chorou. Cinco minutos depois, apareceu um médico e
uma enfermeira e pediram que
Filomena respirasse fundo, Depois de três tentativas, o bebé
soltou o choro.
Uma semana depois do parto,
o bebé apresentou sinais de febre amarela e foi levado ao HGM,
onde lhe foi receitado xarope
e recomendaram que voltasse
para casa.
“Questionei: como voltar
para casa se a criança já não
chorava? E o médico disse que
aquilo não era grave, que com
aquele medicamento e banho
matinal de sol durante 10 minutos ia ficar tudo bem”, detalhou,
indignada.
No dia seguinte, a criança só
piorava. A mãe levou-a para o
HCM e foi internada no berçário
durante duas semanas.
Quatro meses depois da alta
hospitalar, notou que o bebé não
segurava o pescoço nem mostrava sinais de sentar.
Instalou-se a preocupação
na família e a criança voltou aos
exames, cujos resultados indicavam que Dayson teve falta
de oxigénio no cérebro quando
nasceu e, por isso, não chorou
de imediato.
Resultado: parte do cérebro não funciona devidamente,
afectando a fala e a capacidade
motora.

“NÃO ENTENDO
O QUE SE PASSA”

No bairro da Liberdade, no
município da Matola, conhecemos Helena Mabota, 41 anos,
mãe de Percina Mulau, de 12
anos de idade, que nasceu com
sinais de deficiência no braço e
perna do lado esquerdo.
Mabota conta que teve uma
gravidez normal, mas, imediatamente depois do parto no
Hospital Distrital de Marracuene, a criança apresentou problemas respiratórios, razão pela
qual ficou internada durante
dois meses no HGJC para onde
foi transferida.
Quando voltou para casa,
a sua avó, com quem morava
em Marracuene, notou que a
criança não estava bem no seu
lado esquerdo porque mantinha
a palma em punho e a perna,
côncava, não se articulava.
“Voltei para o hospital em
Marracuene, mas disseram-me
que ainda era cedo para avaliar
o caso”, lembra.
Aos quatro meses, tentou
colocar o bebé sentado, mas
sem sucesso.
Voltou ao hospital e a resposta era a mesma: “ainda é cedo”.
Depois de fazer um conjunto
de exames, “não me disseram
o que ela tinha, limitaram-se a
afirmar que é uma criança especial, não vai sentar, não vai
fazer nenhum movimento e só
podia tentar a sorte na fisioterapia”.
Fez fisioterapia durante um
ano em Marracuene e no Hospital Provincial da Matola (HPM),
mas sem sucesso.
Lamenta o facto de nunca ter
tido explicação sobre a doença
da filha.

Avaliar o recém-nascido nos primeiros meses de vida
“Temos de estar atentos aos primeiros meses de desenvolvimento das crianças, muita atenção nos sentidos e na
linguagem”, advertiu a directora executiva da COLUAS,
Benilde Mourana.
Benilde dirige uma organização que presta assistência a
85 crianças e 63 mães.
Estas mães não têm meios de subsistência. Prestam
www.jornaldomingo.co.mz

serviços na cooperativa cuidando das crianças e outras são
assistidas através de programas de empreendedorismo.
“Estamos felizes com o apoio que temos recebido da
Unidade de Genética do HCM e é uma grande conquista
ter essa especialidade no nosso país”, disse.
No entanto, lamentou o facto de os serviços clínicos de
genética estarem ainda concentrados na cidade de Mapu-

to.

Além disso, o sector carece de técnicos para lidar com
essas enfermidades, sendo que actualmente conta apenas
com dois médicos permanentes.
Benilde Mourana comentou que a nível global existem
cerca de 10 mil doenças raras catalogadas e cada uma tem
características próprias.

Benilde Mourana

Filomena Matusse

Helena Mabota
www.jornaldomingo.co.mz
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Malformações
resultam
de anomalias
congénitas
-Luís Madeira, médico geneticista

O conceito mais conhecido de doença rara é da Organização
Mundial da Saúde (OMS), que a define como aquela que afecta até
65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 3 para cada 2 mil
habitantes.
No entanto, fora dos conceitos com base demográfica, o médico geneticista Luís Madeira definiu doenças raras como efeitos
que resultam de anomalias congénitas ou seja, malformações genéticas.
De acordo com as suas explicações, muitas destas doenças estão ligadas ao desenvolvimento psicomotor e a erros inaptos do
metabolismo. Podem ter origem genética ou ambiental.
As causas genéticas são falhas de operação natural do DNA sem
influência externa, sendo que as causas ambientais resultam de
agentes infecciosos e vírus que podem afectar negativamente as
formações genéticas.
As causas ambientais podem resultar do manuseio de agentes
físicos como metais pesados, radiação, agentes químicos como é o
caso das drogas e biológicos (vírus).
Por exemplo, em 2015 ouve surto de Zica, vírus que provocava
microcefalia resultando em nascimento de crianças com cabeças
relativamente pequenas.
Neste grupo também podem ocorrer infecções maternas por
citomegaloviros, que faz com que as crianças nasçam cegas ou
surdas.
O mesmo acontece com pessoas que manipulam sitostáticos
que são medicamentos usados para tratamento de tumores, se não
estiverem protegidas com equipamento próprio podem contrair
doenças de malformação congénita.
O Dr. Madeira explicou que, dependendo da exposição química
dos ambientes sociais, pode ocorrer algum tipo de anomalia congénita resultante desses efeitos.
“No nosso contexto temos o álcool que é consumido e socialmente aceite. Há estudos directos que relacionam o consumo do
álcool com más formações genéticas”, alerta.
Da malformação congénita por exposição ao álcool durante a
gravidez podem nascer crianças com uma doença chamada síndrome álcool-fetal. Os indivíduos com essa anomalia não apresentam evidências físicas, mas têm algum atraso mental.
Segundo o nosso entrevistado, desde a criação da Unidade de
Genética no HCM, em Junho de 2016, já foram diagnosticadas mais
de 75 doenças raras com base no método histórico clínico, considerado “ABC da medicina”.

Última hora
domingo soube, depois do fecho desta reportagem, que a menina Ilda Vilankulo, residente no bairro
Chiango, na cidade de Maputo, uma das personagens deste trabalho sobre doenças raras, veio a perder
a vida na quarta-feira ao se engasgar. O incidente aconteceu na ausência da mãe, Vitória Bernardo Vilankulo, que estava na habitual busca de recursos para a sobrevivência da família. A menina tinha sido
deixada aos cuidados de uma outra criança.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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NIASSA

Vítimas do terrorismo
retornam às zonas de origem
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

A

população do distrito de Mecula, na província de Niassa, que
se tinha refugiado na
vila-sede, regressou
às suas zonas de origem graças à
estabilidade que se vive naquela
região do norte de Moçambique.
O administrador distrital, António Paulo, explicou que todas
as pessoas abandonaram o centro
de acolhimento para reconstruir
a sua vida cinco meses depois.
O centro de acolhimento chegou a acomodar 3803 pessoas
das localidades de Nhaulala 1 e 2,
Nalama, Macalange, Lichengue
e Nampequesso desde 26 de Novembro do ano passado.
O administrador de Mecula esclareceu que as populações
têm estado empenhadas na reconstrução das residências e
no relançamento da actividade
agrícola.
Acrescentou que o Governo

e parceiros de cooperação estão
a prestar apoio no processo de
reconstrução das casas danificadas, bem como no relançamento
da produção alimentar.
Devido aos ataques armados,
a presente campanha agrícola
praticamente foi perdida, visto que diversas culturas haviam
sido semeadas em Outubro do
ano passado.
Para fazer face à insegurança
alimentar, a população deverá
continuar a receber assistência
em víveres até conseguir garantir
o seu próprio sustento.
O administrador António
Paulo destacou que a situação
no seio das comunidades inspira confiança devido à presença
constante de unidades militares
na defesa da região.
Uma comitiva do Governo
distrital acaba de realizar uma
visita de monitoramento nas
regiões onde estão as comunidades, tendo constatado que algumas culturas alimentares come-

çaram a desenvolver nos campos
de produção.
De salientar que, face aos
ataques, 852 crianças em idade
escolar foram enquadradas nos
estabelecimentos de ensino da
vila-sede de Mecula.
Com o regresso para as zonas
de origem, de acordo com António Paulo, as crianças retomaram as aulas, assim como foram
reactivados todos os serviços
públicos.
Ainda durante os ataques verificaram-se três casos de raptos
em Naulala 1, duas mulheres e
um homem, os quais até ao presente momento desconhece-se
o paradeiro.
A acção destruidora dos terroristas resultou na morte de
sete pessoas: uma idosa que ficou carbonizada depois de a sua
residência ter sido queimada,
um jovem esquartejado e outras
cinco (entre as quais duas crianças) foram atingidas por armas
de fogo.

Com o regresso da população retomou a produção alimentar

Comitiva do Governo distrital visitando os regressados

Assinala-se hoje
dia da biodiversidade
O Dia Internacional de Conservação da Biodiversidade é assinalado hoje, 22 de Maio,
sob o lema “Construindo um Futuro Compartilhado para Toda Vida”, que visa destacar
que a biodiversidade é a base sobre a qual se pode reconstruir um futuro melhor.
A conservação da biodiversidade é também resposta a vários desafios do desenvolvimento sustentável no mundo, incluindo Moçambique, onde mais de 80 por cento da
população utilizam os bens e serviços para a sua sobrevivência.
Moçambique é o habitat de uma rica flora com 6000 espécies de plantas, das quais
mais de 300 espécies estão na lista vermelha da IUCN e 22 por cento são endémicas,
uma fauna terrestre com 726 espécies de aves, 171 espécies de répteis, 85 de anfíbios (dos
quais 28 são endémicos) e 3075 espécies de insectos.
Os ecossistemas florestais, constituídos por florestas nativas e bosques, cobrem cerca
de 43 por cento da área total do território moçambicano, dos quais 67 por cento são florestas semi-decíduas, 20 por cento florestas sempre verdes, mangal que compõe cerca
de 1 por cento e outros tipos florestais perfazem 12 por cento dos habitats florestais que
albergam uma vasta biodiversidade faunística e vegetal e paisagens únicas.
Toda esta riqueza é constantemente ameaçada e associadas a factores como caça furtiva, queimadas, mudanças climáticas, pobreza e sobre-exploração de recursos naturais, agravado pela falta de consciência ambiental e compreensão sobre a conservação
da biodiversidade por parte das comunidades moçambicanas.

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Munícipes falam de transporte
O ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai,
procedeu à entrega de 80 novos autocarros no mês de Fevereiro para o reforço da frota de transporte público urbano na Área

Metropolitana de Maputo que compreende as cidades de Maputo, Matola e os distritos de Boane e Marracuene. Os 80 autocarros partem de um pacote de 100 unidades, 20 das quais ainda

NÃO RESOLVERÁ
O PROBLEMA

POPULAÇÃO
SOFRERÁ MENOS
– Sebastião Eduardo, vendedor
Temos sofrido constantemente com a falta de transporte na cidade de Maputo,
por esse motivo vejo com
bons olhos a iniciativa de trazer mais meios de transporte,
porque vão minimizar o sofrimento da população.
No entanto, quero acreditar que a chegada de mais
meios não será a solução para
a falta de transporte, pois o
maior problema são as estradas que temos.
Olha que não é a primeira
vez que o Governo adquire
autocarros, mas sempre reclama-se da falta de transporte. Antes de aumentarem os
autocarros deviam olhar para
as vias de acesso, nesse caso as
estradas.

DEVE SER
REPLICADO POR
TODO PAÍS

– Valdemiro Mapanga, empreendedor
Quero acreditar que aumentar os autocarros não vai
resolver o problema da falta
de transporte. Há vários autocarros, mas alguns estão em
estradas que não oferecem
condições para a durabilidade
da própria viatura. O que devia
acontecer é o alargamento de
estradas.
A título de exemplo, no
bairro Patrice Lumumba, na
cidade da Matola, as estradas
são muito apertadas e cheias de
buracos. Todos os dias passamos longas horas na paragem.
Muitos transportadores semicolectivos de passageiros
aproveitam-se dessa situação
para nos extorquirem. Cobram
o dobro do valor normal para
nos levarem ao destino.

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

SAÚDO O GOVERNO
PELO INVESTIMENTO
– Will David, empreendedor
Quero saudar o Governo pela iniciativa, porque
temos sofrido com a falta
de transporte. As paragens
estão sempre cheias e, por
várias vezes, atrasamos no
trabalho.
Além da região do grande Maputo, o Governo deve
olhar mais para as zonas
mais recônditas e criar condições de colocar autocarros que vão até a baixa da
cidade e Museu (cidade de
Maputo), pois muita gente
trabalha lá.
Espero que nos próximos
dias cheguem mais autocarros ao país para diminuir o
tempo de espera nas paragens.

ESPERO QUE REDUZAM
ENCHENTES NAS
PARAGENS
– Amélia Édia, estudante
Todos sabemos que a falta
de transporte é um problema
que enfrentamos já há vários
anos.
Estes 20 autocarros de
passageiros ajudarão muito
na mitigação da escassez do
transporte. Devido à sua falta
muitas pessoas são obrigadas
a madrugar para conseguir
apanhar os primeiros carros
na paragem.
Saúdo o esforço do Governo em trazer mais autocarros
no país, porque poderão reduzir as enchentes nas paragens.

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

o médico ficou à minha espera porque sabia que ia
dar entrada, mas depois desistiu e foi-se embora.
Ligaram-lhe quando eram 22.00h a dizer que
tinha uma paciente e ele teve de sair de casa para
ir atender-me. Antes de o médico chegar, eu que
tinha sido ignorada todo o dia, já era tratada como
rainha. Mas foi muito tarde porque estava indignada. Este é apenas um episódio, mas tenho uma
amiga que pediu socorro porque sentiu que já era
hora, foi ignorada e ela acabou tendo bebé sozinha
e, segundo conta, por pouco ele não caía por causa
do impulso.
Ainda teve o episódio da minha cunhada que
acabou perdendo o bebé porque nasceu prematuramente no Centro de Saúde do Bagamoio e,
no lugar de mandarem-no para uma incubadora,
mandaram-na para casa. Depois descobriu-se que
o bebé não tinha o orifício anal, ele comia mas não
defecava. A história terminou mal.
Enfim, são coisas que acontecem no nosso Moçambique.
Teresa Alexandre

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

DEVIAM CHEGAR MAIS
AUTOCARROS

– Lídia Tembe, comerciante
É sempre bom que se
aumente o número de autocarros visto que em muitos bairros da capital do país
(Maputo) há falta de transporte.
Seria melhor que o projecto fosse replicado por todo
país, porque a falta de transporte não é apenas problema
da capital do país e arredores.
Gostaria que o ministro
dos Transportes e Comunicações olhasse também para
o distrito municipal KaTembe, pois se debate com sérios
problemas de transporte.

O que leva um ser humano
a maltratar um semelhante?
Há dias, li uma reportagem neste jornal sobre
maus-tratos que as parturientes sofrem quando
chega a tão esperada hora. Embora saiba que isso
acontece, fiquei chocada com os depoimentos. Na
minha cabeça não cabe que uma mulher (muitas
vezes são enfermeiras) possa fazer tão mal a outra
mulher prestes a dar à luz, a ponto de deixá-la com
trauma. O mais triste nisto tudo é que aqueles não
são os únicos relatos que já ouvi. Se fôssemos pelo
que nos contam em relação aos partos nos hospitais
e centros de saúde, não faríamos mais filhos. É muita maldade junta.
Recordo-me que em 2020 fui esquecida na sala
de espera do Hospital Central de Maputo, mesmo
tendo optado por pagar um parto assistido, tudo
isto porque não paguei à enfermeira-chefe. Ela
ignorou-me das 14.00h que dei entrada até quando
eram 22.00h.
Depois de ver todas as mulheres a entrarem e
saírem eu lá deitada, sem celular sem nada, vieram
os médicos e queriam perceber o que aconteceu.
Foi quando eles viram que tinha direito a um médico escolhido previamente. O mais agravante é que

por chegar no presente semestre. domingo saiu à rua para ouvir
a opinião dos munícipes sobre o impacto da chegada daqueles
meios na solução da crise de transporte urbano de passageiros.

– Teresa Amosse, estudante
Não sei se esses 80 autocarros
que serão alocados à Área Metropolitana do Grande Maputo irão
minimizar a falta de transporte,
visto que muitas pessoas vivem
nessa área.
Sem pretender dizer que o Governo não está a trabalhar, acho
que devia buscar mais meios para
poder satisfazer os anseios da população.
Por exemplo, a partir das 15.00
horas é extremamente difícil apanhar meio de transporte público
na baixa da cidade.

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

Há dias bons e maus
É inegável o (bom) trabalho
que a Polícia de Trânsito tem
feito nas nossas estradas, sobretudo, nas horas de ponta. Hoje
em dia, por motivos que desconheço, mas confesso que muito
me interessa saber, as nossas estradas andam congestionadas de
tal forma que os automobilistas
têm-se arriscado em manobras
até certo ponto perigosas para se
desenvencilharem desse embaraço.
A situação é tão caótica que se
está a tornar complicado cumprir
horários. Mas este não é o motivo
que me faz redigir estas pequenas
linhas neste espaço que o jornal
reserva aos leitores.
Tenho acompanhado, nas
principais estradas da Matola,
onde resido, brigadas da Polícia
de Trânsito que permanecem o
dia inteiro a regular o trânsito. O
que é louvável, pois aturam situações terríveis protagonizadas
pelos automobilistas, sobretudo,
os de transporte de passageiros.
Ainda assim, agem até com alguma paciência. Mas, como nem
tudo são flores, pude acompanhar, com alguma preocupação,

que eles também falham. Não
fosse algo que considero extremamente grave talvez não fosse
trazer este desabafo aqui. É que
me espantou ver um agente de
trânsito em plena hora de ponta,
no meio da estrada, a sinalizar
para o tráfego fluir, de olhos virados para a tela de um celular.
É tão absurdo que em algum
momento cheguei a duvidar do
que os meus olhos viam. A agente estava mesmo a teclar, ignorando o risco de ser atropelada
por uma viatura desgovernada.
A conversa devia estar tão
agradável que ela permaneceu
consideráveis minutos assim ou
se calhar se tratava de algo que
não podia ficar para depois.
Seja como for, quero aproveitar este espaço para reforçar
o apelo não só para os agentes
de trânsito, mas também para
os automobilistas e utentes das
vias para que não se deixem distrair pelo celular nas estradas. As
distracções constituem uma das
principais causas dos acidentes
de trânsito.
Claida Macitela

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Mulher
21

22 de Maio de 2022

Empresária
de hotelaria e jogadora
de futebol
Nome: Darice Dalilo Baguanisi Punjá
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Ocupação: Jogadora de futebol, empresária e estudante
Conquistas: A muthiyana de
fibra desta edição do domingo já praticou ropeskipping,
uma modalidade que consiste
em saltos ou manobras com
cordas, karaté e boxe. Hoje, é
praticante de futebol de salão
e futebol de 11. É formada em
contabilidade, ao nível médio,
e está a cursar, simultaneamente, economia, 3.º ano, e
Ciências Jurídicas, 1.º ano, na
Universidade Politécnica.
Joga futebol desde 2019,
sendo que “passei pelo Clube
Desportivo Matchedje, pela
A Politécnica e, actualmente,
jogo para a Liga Desportiva de
Maputo”.
Ingressou nestas lides desportivas aos 18 anos e de um
modo curioso: “Estava a estudar na Biblioteca da Universidade quando, do nada, apareceu um amigo que me falou
de treinar. Interessei-me por
completo, porém, tive receio
por nunca ter praticado antes”, daí que “não foi fácil a
decisão de começar do zero
com 18 anos e no meio de gente que já jogava há bastante
tempo. Mas prontos! Sempre
gostei de desafios e levei o futebol como mais um”, afirma.

RECEITA

SAÚDE

MUTHIYANA
DE FIBRA

Cinco boas razões
para andar a pé

Assim, “graças a Deus e ao meu esforço, consegui representar Moçambique no intercâmbio universitário”.
De qualquer modo, conta que enfrentou algumas barreiras, “porém nenhuma que se tenha feito sentir ao extremo,
porque sempre optei por olhar de forma positiva para cada situação e manter o foco no objectivo de aprender, aperfeiçoar e
representar”. Orgulha-se de se ter tornado “uma grande empresária da área de hotelaria e turismo e jogadora de futebol”.
Sonho: “Um dia poder representar Moçambique a nível
mundial no desporto e não só”.

Por todas as razões e mais algumas. Além
de ser um desporto muito barato (vai sair-lhe a custo zero), ainda contribui para a sua
saúde física e mental. Então cá vai uma lista de importantes benefícios de andar a pé.
1. Faz bem ao coração
Andar a pé todos os dias contribuiu para
reduzir o risco de vir a sofrer de doenças cardiovasculares. Tudo porque ajuda a controlar
o colesterol, diminui o nível de triglicéridos e
ainda reduz a pressão arterial, por exemplo.
2. Emagrece
Sim, é mesmo verdade. Não é só conversa. Andar a pé todos os dias ajuda a queimar
calorias e a perder peso. Ao fazê-lo pode
ajudá-lo a libertar-se desses quilos a mais.
3. Queima calorias
Andar a pé (em passo acelerado) 30 mi-

nutos por dia, pode ajudá-lo a queimar calorias.
4. Fortalece os músculos e os ossos
Além de aumentar a resistência, o que faz
desta modalidade uma boa opção para quem
se inicia na prática desportiva, andar a pé
ainda fortalece os músculos e confere maior
estabilidade aos ossos.
5. Melhora o humor e a saúde mental
Além de o ajudar a relaxar e a dormir
melhor, andar a pé contribui para a libertação de endorfinas (a hormona da felicidade) que estimula a sensação de bem-estar, o bom humor e até a auto-estima.

Fonte:www.vidaativa.pt/boas-razoes-para-andar-a-pe/

Creme
de milho
INGREDIENTES
– 1 cebola picada
– 1 colher de margarina
– 1 tablete de caldo de galinha
– 1 litro de leite
– 1 lata de milho

– 1 lata de creme
de leite
– 2 colheres de farinha de trigo
– 1 xícara de cheiro verde picado

MODO DE PREPARAR
Coloque a margarina e aqueça em seguida;
acrescente a cebola, até dourar, o leite e o caldo
de galinha; deixe ferver.
Bata no liquidificador o milho com duas colheres de farinha de trigo, junte com o leite,
mexa bem até engrossar.
Desligue. Acrescente o creme de leite e o
cheiro verde picado. Depois é só servir e bom
apetite.
Fonte: petitchef
www.jornaldomingo.co.mz

Acesse:
Agenda https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CINEMA

‘Top Gun: Maverick’
Principais
é o filme com melhor
comentários
avaliação de Tom Cruise

“Um filme muito melhor que seu predecessor – e muito
melhor do que precisava ser” – TIME.
“Veja na maior tela possível. E então veja de novo” – Times.
“Uma sequência de tirar o fôlego e que desafia a lógica”
– RogerEbert.com.
“Você vai rir, chorar, suspirar, e seu coração vai acelerar”
– The Sun.
“‘Top Gun: Maverick’ é uma peça radiante de pop-art e
talvez seja o pináculo dos legados de sequências” – In Review Online.
Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um
dos maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina
um grupo de pilotos em formação para uma missão especial
que nenhum “Top Gun” em vida jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw (Miles Teller), que tem o apelido de
“Rooster”, o filho do falecido amigo de Maverick, o oficial
Nick Bradshaw (Anthony Edwards), conhecido como “Goose”. Enfrentando um futuro incerto e lidando com fantasmas
de seu passado, Maverick confronta seus medos mais profundos em uma missão que exige sacrifícios extremos daqueles que serão escolhidos para executá-la.
Dirigido por Kosinski e com roteiro de Christopher McQuarrie e Peter Craig, o filme estrela Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Kelly McGillis, Jennifer Connelly, Glen
Powell, Monica Barbaro, Thomas McKenzie, Charles Parnell,
Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Jon Hamm e Ed
Harris.

Surpreendendo a todos, a aguardada
sequência ‘Top Gun: Maverick’ causou
uma grande comoção entre a crítica internacional e conquistou nada menos
que 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, com altíssima nota 8.30/10 baseada em 111 publicações.
Mas isso não é tudo, pois a óptima recepção por parte dos especialistas também permitiu que o filme se tornasse o
mais bem avaliado da prolífica carreira
de Tom Cruise no agregador de reviews,
que reprisa o papel titular e que conquistou inúmeros aplausos – sendo ovacionado durante cinco minutos depois da
exibição do filme no Festival de Cannes.
A encargo de comparação, o filme
original, lançado em 1986, amargou
apenas 57% de aprovação.
No Metacritic, outro agregador
de reviews bastante conhecido, o longa
conquistou uma pontuação de 81/100,
indicando “aclamação universal”. Os
especialistas rasgaram elogios para a
condução da obra e para as performances, consagrando-o como uma melhora
considerável em relação ao título anterior.
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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

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
Nesta semana, você terá muita energia e disposição para conquistar o que almeja e o que está
conectado com as suas verdades. Porém, tenha
cuidado para não investir em sonhos ou projetos ilusórios e que podem te levar a frustrações.
TOURO
Estará muito sensível às energias externas e
poderá sofrer interferências delas. Será um
bom momento para investir em práticas espirituais e no estudo de filosofias de vida. Atividades sociais podem ser de grande valia neste
momento.
GÉMEOS
Você se sentirá com mais brilho para ir em
busca do que deseja. Contudo, poderá ser
uma semana desafiadora para sua comunicação. Há possibilidade de desentendimentos e
mais rigidez de pensamento.

LIBRA
Será um período muito favorável para investir
seu tempo e energia no autoconhecimento,
em estudos de filosofias de vida ou em algum
novo curso que tenha curiosidade. Você está
em uma fase de maior envolvimento com sua
vida afectiva.
ESCORPIÃO
Sentirá a necessidade de compreender e acolher o outro e de receber acolhimento. Os
acontecimentos no campo afetivo irão afetar
de forma mais intensa as suas emoções.
SAGITÁRIO
Momento de trazer mais harmonia para o seu
quotidiano, de modo que tenha tempo para o
que te faz bem. Procure cuidar da autoestima,
pois as oscilações emocionais poderão afetar
mais intensamente a sua produtividade e saúde.

CÂNCER
Nesta semana, você poderá colher os frutos
dos investimentos em sua carreira. Será um
bom momento para cuidar daquilo que você
deseja se tornar no futuro. Haverá a possibilidade de harmonizar as relações de trabalho.

CAPRICÓRNIO
Você poderá organizar melhor o seu dia a dia,
além de encontrar realização nas coisas simples do cotidiano. Será um momento de mais
movimento e para diversificar as suas atividades. Aproveite para repensar a forma como
você lida com o trabalho.

LEÃO
Aproveite esta semana para se dedicar a encontros e trabalhos em grupos, principalmente os
que estão alinhados com seus ideais. Bom momento também para compartilhar suas filosofias
e fazer coisas novas, pois estará mais flexível.

AQUÁRIO
Você sentirá necessidade de trazer mais harmonia e beleza para sua casa. Buscará mais
conforto e aconchego para as pessoas que
você ama. Será um período muito favorável
também para investir no autocuidado.

VIRGEM
Será uma semana importante na vida profissional. Poderá receber reconhecimento de
seus superiores ou de pessoas que você admira. Estará com disposição e poderá ter grande
crescimento e realizações.

PEIXES
Sentirá prazer em pequenas viagens ou em
contato com pessoas novas. Sua vida financeira também estará em um período movimentado. Haverá mais força e capacidade
para realizar o que deseja.

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

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

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral: 21629554

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

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

Comissões defendem
mudanças na gestão dos prédios
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

A

s comissões dos
moradores defenderam ontem a mudança
no sistema de
gestão dos prédios a nível da cidade de Maputo,
como forma de fazer face
aos diversos problemas
que enfermam o parque
habitacional.
No encontro promovido pela Associação das
Comissões dos Moradores da Cidade de Maputo
(ACMCM), foram apresentados diversos problemas relacionados com
conflitos de relacionamento entre os inquilinos.
A
presidente
da
ACMCM, Carolina Menezes, referiu que, após a
alienação dos apartamentos, as condições de conservação dos prédios de
habitação entraram num
processo de grave deterioração.
Acrescentou que, em
muitos casos, foi ignorado
que nos prédios existem
espaços comuns, o que
está a originar diversos
conflitos por terem sido
transformados em propriedades
individuais.
Muitos
apartamentos
encontram-se em regime
de arrendamento, cujos
valores resultantes não
estão a ser canalizados
para apoiar nas despesas
correntes do condomínio.
Segundo foi referido,
há casos em que as rendas atingem entre 40 mil
Meticais e três mil dólares

americanos, mas que os
beneficiários não retiram
nem uma parte para a manutenção do imóvel.
conforme
Ademais,
disseram alguns participantes, tem sido recorrente os proprietários dos
apartamentos não reduzirem a escrito os contratos
de arrendamento.
As comissões dos moradores queixaram-se da
falta de condições financeiras para fazer face às
despesas com os guardas,
água, energia, manutenção de elevadores, entre
outras.
No encontro de ontem
foi ponto assente que se
deve criar uma legislação
específica para regular as
relações entre os inquilinos e os legítimos proprietários dos apartamentos.
Pretende-se que o
novo instrumento jurídico
regule, por outro lado, as
relações entre moradores
e as comissões que gerem
os condomínios, forçando ao pagamento de uma
contribuição inerente às
despesas do imóvel.
Conforme chegou a ser
sugerido, no caso de um
morador que se recuse a
pagar as mensalidades,
pode ficar vedado de utilizar o elevador ou de consumir água. Em relação
aos espaços comuns ora
alienados pela Administração do Parque Imobiliário do Estado (APIE), as
comissões pretendem que
se faça uma reversão daqueles lugares.
Destaque-se que, de-

Há lugares comuns que não beneficiam os condóminios

Na Avenida Eduardo Mondlane há muitos prédios em más condições

vido à alienação daqueles espaços, tem havido
casos de moradores que
deixaram de ter acesso ao terraço do prédio
ou às garagens por terem
sido construídas casas ou
transformadas em salões
de tratamento de cabelo,
venda de bebidas, entre
outras actividades comerciais.
Por este motivo, as comissões defenderam que

os espaços comuns são
de todos os moradores e
não de uma única pessoa.
Acrescentaram que se um
prédio tiver espaços comuns arrendados e as contribuições dos moradores
forem regulares será meio
caminho andado para resolver os problemas dos
condomínios.

Carolina Menezes disse
que a ACMCM já tentou,
sem sucesso, procurar
saber qual foi o conceito
aplicado para entregar a
terceiros os lugares comuns, justamente porque
deixa de “mãos atadas” as
comissões de moradores.
Ainda naquele encontro
foi defendida a necessida-

ESCLARECIMENTO
O Condomínio das Torres Vermelhas
(Bloco 25 – doravante CTV) tomou conhecimento, através da publicação nesse
semanário, da peça jornalística sob epígrafe “Há barulho nas Torres Vermelhas”,
datada de 15 de Maio de 2022, por via da
qual foram veiculados alguns factos que,
à data dessa publicação, se mostravam
destituídos da verdade, impondo-se a
bem do esclarecimento público, em geral, e dos que ali foram visados, em particular, a reposição da verdade nos seguintes termos:
Não há qualquer “barulho” relativamente aos assuntos do CTV, porquanto
a gestão diária dos seus interesses, planos de actividades e contas são do inteiro
conhecimento dos condóminos e inquilinos, sancionados através de prestação

de de o Conselho Municipal de Maputo apertar
a fiscalização em relação
às obras que são realizadas unilateralmente pelos
ocupantes dos apartamentos.
Tal como foi anunciado, está a ser desenhada uma nova versão do
“Shonga Maputo”, a qual
se pretende que tenha enfoque sobre as partes internas dos imóveis.
A “fotografia” que foi
feita dos imóveis de habitação não foi nada bonita,
visto que a maior parte deles apresenta a estrutura a
ruir aos bocados, sistemas
de esgotos inoperacionais
e elevadores avariados.
A título de exemplo,
foi referido que na zona da
COOP existe um imóvel
no qual vivem cerca de 20
pessoas no mesmo apartamento, muito acima da
capacidade da estrutura
do edifício.
Os participantes apontaram que se deve estimular o pagamento do Imposto Predial Autárquico
(IPRA), cuja verba poderá
ser determinante para a
obtenção de financiamentos com vista a reparar os
prédios.
As comissões pretendem trazer para a mesa de
debate o Conselho Municipal de Maputo, a direcção da APIE, para além de
outras entidades públicas
e privadas para a resolução
dos problemas que se verificam nos prédios.

regular de contas (a última em sede da
assembleia ordinária foi realizada em
Março de 2022), sendo que os desafios
colocados pelas despesas de reabilitação
das infra-estruturas são conhecidos e devidamente socializados por entre os interessados (condóminos, inquilinos e demais entidades públicas e privadas) com
os quais o CTV tem abordado a questão.
Nesta medida, por terem indevidamente sido referidos como devedores o
Banco de Moçambique, a Imovisa, S.A.
e a Tmcel, S.A, mostra-se pertinente referir que (i) o Banco de Moçambique não
tem qualquer vínculo contratual com o
CTV; (ii) a Imovisa, S.A., não tinha à data
da publicação da peça em causa, qualquer valor em dívida; e (iii) é falso que a
Tmcel, S.A. seja devedora de 8 milhões de
Meticais ao Condomínio das Torres Vermelhas.
www.jornaldomingo.co.mz
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EXPLORAÇÃO DO GÁS NA ÁREA 4

Empresas moçambicanas
têm uma palavra a dizer
Economistas e engenheiros exigem celeridade na aprovação da Lei de Conteúdo Local

d

Idnórcio Muchanga
e Eduardo Changule

A

fraca participação de
empresas moçambicanas nos megaprojectos de petróleo e gás
preocupa economistas
e engenheiros moçambicanos,
sobretudo com a previsão da
entrada em funcionamento, no
próximo mês de Outubro do ano
em curso, da plataforma flutuante Coral Sul-FNLG, na área 4 da
Bacia do Rovuma.
Segundo o economista Egas
Daniel, por esta actividade decorrer em “offshore” (no mar) limita, de certa maneira, a dinamização da economia local, uma vez
que não se regista o movimento
de empresas nacionais a prestarem serviços e fornecimento
de bens. No entender do economista, a não aprovação da Lei de
Conteúdo Local cria incerteza no
seio do empresariado nacional
por não haver bases sustentáveis
que indiquem ganhos directos
advindos da prestação de serviços às multinacionais.
“Talvez a médio prazo com a
retoma das actividades da Total e
ExxMobil pode-se inserir as empresas e mão-de-obra moçambicana na cadeia de valor do petróleo e gás natural”, aponta.
Em relação aos 34 milhões de
dólares americanos que o Estado
vai arrecadar de receitas, Egas
Daniel disse que o valor não vai,

Egas Daniel, economista

A não aprovação da Lei de Conteúdo Local coloca barreiras às empresas nacionais

numa primeira fase, beneficiar,
de forma directa, a população, por
tratar-se de ganhos quantitativos.
A economista Estrela Charles
disse que até o momento os benefícios que podem advir da extracção e exportação do gás através da
plataforma flutuante são referentes aos impostos e não há clareza
em relação a outros privilégios no
que diz respeito a transferências
de conhecimentos aos moçambicanos e às pequenas e médias empresas no fornecimento de bens e
serviços.
Estrela Charles referiu que por

Estrela Charles, economista

a Coral Sul estar a operar no mar
não tem tido uma ligação directa
com as comunidades e empresas
nacionais.
“Por isso é urgente aprovação
da Lei do Conteúdo Local, porque vai obrigar as multinacionais
a apostarem nas empresas e mão-de-obra moçambicanas. Veja
que até o momento apenas 27
moçambicanos estão a trabalhar
na plataforma. Mas o nosso desejo
é que haja mais”, sublinha.
A economista disse num outro
desenvolvimento que há necessidade de se aprovar o fundo so-

Geraldo Albasini, do INNOQ

Multinacionais preocupadas
com certificação de empresas
As multinacionais que operam no país mostram-se preocupadas com a fraca certificação das empresas
nacionais. O director geral do Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade (INNOQ), Geraldo Albasini,
disse que, para o efeito de contratação, há necessidade de as empresas nacionais cumprirem os requisitos
exigidos para a aquisição da certificação da qualidade
(ISO 9001).
“Para tal, há um trabalho que está a ser feito em
www.jornaldomingo.co.mz

parceria com uma das multinacionais com vista a
ajudar na certificação das empresas e sua posterior
qualificação para prestação de serviços com os padrões exigidos”. À luz disso, 20 empresas nacionais
beneficiaram do investimento, das quais nove já têm
auditoria feita.
Geraldo Albasini referiu ainda que as pequenas e
médias empresas devem estar preparadas para dar
resposta aos requisitos exigidos pelas multinacionais.

berano para a melhor gestão das
receitas advindas da exploração e
exportação de gás natural, para o
benefício da população através da
construção de escolas, estradas,
hospitais, entre outros serviços
básicos.
No entender de Betuel Chau,
economista e docente universitário, o estado de preparação para
a participação do sector privado
e da mão-de-obra moçambicana
na emergente indústria extractiva
de petróleo e gás no país passa por
uma tripartição de responsabilidades entre o Governo, o sector
privado e as multinacionais.
Chau afirmou que as multinacionais têm contratos de prestação de serviços e fornecimento
de produtos noutros países com
empresas já experientes e que
correspondem os seus requisitos e
exigências. “Daí a fraca capacidade de correspondência do sector
privado nacional”.
Refira-se que a proposta de
Lei de Conteúdo Local impõe que
entre 5 e 20 por cento do capital
social da empresa concessionária
devem ser reservados para a participação de pessoas públicas e
privadas moçambicanas, incluindo uma componente “free carry”
e outra de alienação através da
Bolsa de Valores de Moçambique
(BVM) para pessoas singulares
moçambicanas.
A Ordem dos Engenheiros de
Moçambique (OEM) defende que
não é urgente ter engenheiros
formados especificamente na área
de petróleo e gás. Defende que o
país apenas precisa de especializar
os engenheiros das áreas clássicas
existentes para responderem à
demanda dos megaprojectos.
“A melhor maneira, na nossa

situação, não é esperar que tenhamos um curso de licenciatura para produzir a mão-de-obra.
Pode-se apostar naqueles que têm
formação numa das áreas clássicas e dar-lhes especialização”,
disse o vice-presidente da OEM,
Alberto Tsamba em conversa com
a equipa do domingo.
Segundo apurámos, o país tem
57 instituições do ensino superior, das quais 26 leccionam cursos de engenharia. Somente uma
universidade está a dar o grau de
licenciatura na área de petróleo e
gás.
Os engenheiros ligados à ordem que intervêm nas áreas em
alusão são profissionais que tiveram alguma formação ou especialização no exterior e são os que
têm trabalhado com as gasolineiras nacionais e algumas multinacionais.
A nível de especialização com
recurso ao grau de mestrado, a
Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM) neste momento lecciona
três cursos orientados para petróleo e gás, nomeadamente, engenharia de petróleo (na perspectiva
de perfuração), de processamento
de hidrocarbonetos e de segurança e meio ambiente.

CTA INSISTE NA
LEI DE CONTEÚDO
LOCAL
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA) reiterou a necessidade de o
Governo acelerar a aprovação da
Lei de Conteúdo Local, de modo
a clarificar os termos de referência
em relação ao tratamento a dar-se
às empresas locais.
O apelo surge após notar-se
que o número de empresas nacionais que prestam serviços aos
megaprojectos está longe das projecções do sector privado.
A expectativa do empresariado
nacional era que, até o presente
ano, o país tivesse um instrumento
legal sobre o conteúdo local, mas,
devido a vários motivos, dentre os
quais as restrições das actividades económicas por causa da covid-19, o Governo apenas orientou
o sector privado a melhorar alguns
aspectos na proposta da lei.
domingo soube que a petrolífera
Total desembolsou cerca de 57 mil
milhões de Meticais em contratos
de prestação de serviços por parte
das empresas nacionais.
E, até o momento, mais de 350
empresas moçambicanas já prestaram serviços na petrolífera com
vista a promover o conteúdo local.
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Juvenal Bucuane
relança “Bairro
Indígena”

CONTOS SOBRE O CHIVEVE

Thête!!
Só senti um chêro...ffffuuuu. Um chêro
muito ao contrário.
A seguir só senti uma chapada phá!!
Caí inbaxo. Lá inbaxo onde caí, comecei
respirar mal. Primêro comecei respirar cum
boca.

Yeu a discansari numa boa, logo estou
uvuri Felix Telfer.
– “Iwe txôti, uquê xipassa mais?”
Levantei pôco, olhei Felix. Um coração
começou querer insultar ugaju. Outro coração disse nada, num insulta ugaju.

Parei!

– “Iwe, numtazôvir?”

Já estivangulir puwêra!

Respondi ugaju:

Comecei respirar cum narigi. Puwêra
mais!
Virei pôco danssim, abri pôco uzolho,
logo vi dono da mbama!
Pus mais a cara inbaxo, quietinho, nem
manêra de respirar já numtinha!
Logo, um coração começou me falar yá,
lero ndafa! Ndaferatho! (Aoje eu já murri! Já
murri de verdade).

– Thête!!
– Thête?
Eu “yá, Thête!!”
Felix olhou atrás viu Thête també!!
Começou correr ugaju, anssim a ir incaza
dugaju!
Yeu comecei correr mais!

Outro coração disse nada!! Disse thamanga, wuaaa! (Corre lá, pá).

Corri danssim, fui atrás da Mercearia
Cruz.

Levantei mucadinho mucadinho! Levantei a cabeça, logo vi dono da mbama a querer
mbamar outro.

Guinei anssim incaza de Sô Belo, um
madala maningue fino, que era pagador
dos CFM e tambe era Presidente de Rabenta
Fogo!

Aquele meu coração que disse thamanga
tinha razão. É minha mintira, Amilcar Jose
Antonio?
Levantei bem!! Comecei a correr! Mas
correrrriii!!!
Corri danssim anté na guina da casa de
Gerson Diniz. Gerson estava na veranda dugaju chê de flores. Candu mi viu começou
gritar “iwe tazacorrer uquê?”
Eu nem lhe respondi ugaju!
Virei assim, incaza de Céu, cuntinuwei
anté no cimitério. Cheguei no cimitério,
muinto mal. Maningue cansado. Abaixei
anssim, levei as mão pus no juwelho, numa
de discansari també!

Ali memu já encontrei com Afonso. També estava Patrício. Afonso é manhambane.
Patrício maqlimani.

O Centro Cultural Arco-Íris (Galeria Artística), sito
no bairro da Munhuana (antigo bairro Indígena), vai
acolher no dia 25 de Maio (Dia
de África) o relançamento
do livro “Bairro Indígena –
Memórias do esplendor e da
degeneração 1938/40-1966”
da autoria do escritor e poeta
Juvenal Bucuane.
A obra literária em referência narra parte da história
daquele bairro suburbano da
cidade de Maputo, local da
infância, da adolescência e
da pré-juventude do autor,
Juvenal Bucuane; do escritor, Aldino Muianga, do coreógrafo David Abílio Mondlane; dos artistas plásticos
Noel Langa, Victor Sousa e
Francisco Mandlate.
O livro de Juvenal Bucuane é igualmente uma
homenagem aos artistas e
desportistas de diversas modalidades nascidos no bairro
Indígena.
Noel Langa, artista plástico, é proprietario do Centro
Cultural Arco Íris, onde vai
decorrer o evento.
PUBLICIDADE

Os dois a jogar varda! Ilidio Patel Santos
agramava de Pilecas. Luis Xavier da Barca tinha maningue matulãos!!
Yeu fiquei caladinho, num falei nada.
De repente chegou Felix mais! Mboleyatxe começou a gritar:
– Amalta! Amalta! Abu levou mbama
com Thête!!

Concurso no 21 de 21 - 05 - 2022
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Mablinga: isso que fez Felix é bom?
Por Abubacar Selmangy

A mesma mulher
vista em três
dimensões
Eu quero ter você como minha Quero cantar o amor
mulher; namorada e; amante com alegria
e paixão.
quero encontrar em ti Quero viver o sonho
do amor
todos atributos de uma mulher em três
dimensões
disposta a dividir paixão e numa única
mulher
construir um mundo cheio de amor;
Quero comprimir o meu mundo
Quero criar ao longo da para que cabe somente nós os dois,
nossa vida a dois para viver o delírio do
amor em três dimensões.
uma emoção de amor de
dois amantes apaixonados; Quero-te ver
como mulher;

namorada e; amante
Quero-te transformar numa namorada
numa única mulher.
a solta no meu coração;
Quero-te como mulher da minha vida;
quero que o meu coração amante eterna e;
veja-te em três dimensões: namorada de
sempre.
esposa, namorada e amante.
Quero-te ver em três dimensões
Quero encontrar em ti
o que os homens procuram
numa amante.
Quero descobrir a poesia
do amor que os namorados
declamam durante
a primavera da paixão.
Por João Saltiel
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Rússia cumpre ameaça
e corta gás à Finlândia

A

companhia
finlandesa
Gasum
confirmou ontem
que a gigante russa do gás Gazprom
cortou o fornecimento de
gás, tal como anunciado na
sexta-feira, por não satisfazer a exigência de pagar em
rublos. Com esta decisão, a
Finlândia perde o seu maior
fornecedor de gás natural,
dado que a Gazprom fornecia
cerca de 92% de todo o gás
consumido no país nórdico,
principalmente na indústria
florestal e no processamento
químico.
A Finlândia importou
cerca de 2,2 mil milhões de
metros cúbicos de gás natural em 2021, com um custo
de 927,5 milhões de euros,
embora este combustível represente apenas 5% de toda
a energia consumida no país
nórdico.

Segundo a Gasum, o maior
distribuidor de gás natural
liquefeito (GNL) nos países nórdicos, nos próximos
meses fornecerá aos seus
clientes gás natural de outros fornecedores através do
gasoduto Baltic Connector.

Indicou também que a sua
rede de estações de abastecimento de gás continuará a
funcionar normalmente.
Numa tentativa de reduzir a dependência do gás
russo, a Finlândia acordou
há um mês com a Estónia o

França apresenta
novo Governo
A França tem novo
Governo. Elizabeth Borne é a mais recente primeira-ministra francesa, a primeira mulher em
30 anos aos comandos
do país.
Entre as novidades e
reconduções no novo
executivo, ressalta a paridade, um empate entre homens e mulheres
à frente dos ministérios,
contando com a líder do
executivo.
Com a pasta da economia e das finanças, Bruno Le Maire passa a número dois, após
ter gerido os cofres do
Estado durante a crise da
covid-19. Outro peso-pesado, Gérald Darmanin, mantém-se como
ministro do Interior.
Para a Defesa, entra Sebastien Lecornu,
um homem da direita e
próximo de Emmanuel
Macron.
Na diplomacia, surge mais uma estreia. Em
plena guerra da Ucrânia,
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sai Jean Yves Le Drian, entra Catherine Colonna, embaixadora francesa no Reino Unido, que passa a assumir os Negócios Estrangeiros
Já as relações com Bruxelas mantêm uma
cara conhecida, mas com uma promoção. Clément Beaune deixa de ser secretário
de Estado para passar a exercer o cargo de
ministro delegado dos assuntos europeus.
Em resposta a um eleitorado de esquerda, órfão de representação política, dois
ministérios vão encarregar-se das questões
ambientais. Amélie de Monchalin abandona a função pública para se encarregar da
transição ecológica. Agnès Pannier-Runacher, até agora responsável pela Indústria,
assume a pasta da transição energética.
Euronews

uso conjunto de um terminal flutuante de gás natural
liquefeito (GNL) neste outono, onde será armazenado
o gás trazido por navios de
outros países produtores de
gás. A Finlândia é o terceiro
país da UE, depois da Poló-

nia e da Bulgária, a deixar
de receber gás russo porque
não quer ceder às exigências
de Moscovo de que o pagamento seja efectuado em
rublos para tentar travar o
colapso da sua moeda.
No caso da Finlândia, que
se candidatou formalmente
à adesão à NATO na quarta-feira, ignorando as ameaças do Kremlin, o corte do
fornecimento de gás russo
vem juntar-se ao corte do
fornecimento de electricidade. Há apenas uma semana, a empresa russa de
energia Inter RAO deixou
de fornecer electricidade ao
mercado finlandês, citando “problemas em receber
pagamentos” devido a sanções europeias, embora vários peritos no país nórdico
o tenham atribuído a razões
políticas.
Notícias ao Minuto

ONU acusa Rússia
de declarar guerra
alimentar
Há comida a apodrecer nos portos ucranianos. As Nações Unidas
dizem que há cada vez mais pessoas a passar fome.
A Rússia deixou claro que os portos do Mar Negro vão permanecer bloqueados a menos que as sanções sejam levantadas. O ocidente diz que não vai recuar enquanto a Rússia não fizer o mesmo.
No entanto, há toneladas de cereais e outros produtos ucranianos
que, a não serem transportados, acabam por apodrecer. As Nações
Unidas falam de uma crise alimentar.
David Beasley, diretor executivo, Programa Alimentar Mundial
da ONU, diz que, no caminho para a fome, “passamos de 80 milhões
para 135 milhões antes da covid-19. E depois, por causa do novo
coronavírus, de 135 para 276 milhões de pessoas sem comida.” David Beasley vai mais longe: “Esse número, por causa da crise ucraniana, vai aumentar para 323 milhões, pelo menos”.
O representante do Programa Alimentar da ONU acusa a Rússia
de “declarar guerra à segurança alimentar global” se não abrir os
portos da região de Odessa. Um ataque, diz que “vai resultar em
fome, instabilidade e migração em massa em todo o mundo”.
Os EUA acusam a Rússia de usar a fome como arma. Antony
Blinken, secretário de Estado norte-americano, diz que “a decisão
de armar alimentos é de Moscovo e só de Moscovo.”
Num discurso no senado dos EUA, Blinken disse que Dimitry
Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia,
ex-presidente russo, disse recentemente que “os produtos agrícolas da Rússia eram, e cito, ‘a sua arma silenciosa’.”.
O Senado dos EUA votou a favor de um novo pacote de ajuda para
a Ucrânia no valor de 40 mil milhões de dólares, cerca de 38 mil
milhões de euros.
Euronews
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Peso de consciência leva Bush
a confessar “crime” de invasão ao Iraque

O

antigo presidente
dos EUA George
Bush reconheceu,
recentemente,
que cometeu ilegalidade e ordenou brutalidades contra o povo iraquiano ao ordenar a invasão
ao Iraque em 2003. O reconhecimento do “crime”
não foi propositado, mas
a “gafe” confirma o que os
críticos têm denunciado já
há quase duas décadas: que
Bush e Tony Blair, antigo
primeiro-ministro da Grã-Bretanha, devem enfrentar a justiça pelas ilegalidade cometidas no Iraque. Na
sua primeira aparição pública para condenar as acções da Rússia na sua pretensa “operação especial
para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia”, o antigo
presidente norte-americano tentou vilipendiar o presidente russo, mas, ao invés
disso, as suas memórias sobre o Iraque lhe traíram e
acabou “dando um tiro no
próprio pé”. Sem querer,
Bush acabou equiparando a
decisão do presidente russo
sobre a Ucrânia à sua própria decisão sobre o Iraque
durante a sua presidência.
George Bush estava a fazer um discurso sobre a importância da democracia
num instituto que ostenta
o seu nome, em Dallas, nos
EUA. Durante a sua alocução, o antigo presidente teceu duras críticas ao sistema político da Rússia onde,
segundo ele, “as eleições
são fraudulentas, os opositores políticos são presos ou
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* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano
impedidos de participar no
processo eleitoral”. No entanto, na tentativa de condenar directamente a Rússia pela guerra na Ucrânia,
Bush declarou que “o resultado… é a decisão de um
homem lançar uma invasão
totalmente injustificada e
brutal do Iraque...”. Bush
rapidamente
apercebeu-se da “gafe” que acabava
de cometer e corrigiu-a indicando a Ucrânia no lugar
do Iraque. Para retractar-se
do equívoco, Bush culpou a
sua elevada idade, ele tem
75 anos.
Ainda que culpabilize a
sua elevada idade, o cometimento do equívoco parece
denunciar o acúmulo de remorsos por ter “mentido” à
opinião pública nacional do
seu país e internacional nos
meses anteriores à invasão,
e consequente destruição do
Iraque em 2003. Depois dos
ataques de 11 de Setembro de
2001 sobre o território norte-americano, Bush procurou encontrar culpados para
responsabilizá-los, tendo o
grupo terrorista al-Qaeda
sido o alvo primário, mas
também quaisquer regimes
ou países que albergassem

os seus membros. Foi nesse
contexto que Bush lançou a
guerra contra o Afeganistão,
que alegadamente mantinha
centros de recrutamento e
treinamento de terroristas,
mas, não satisfeito, orquestrou a trama toda que levou
à invasão ao Iraque e à derrubada do seu líder, Saddam
Hussein.
Bush elencou três razões

para invadir o Iraque, nomeadamente a posse de armas de destruição em massa
(ADM) nucleares e químicas
pelo Iraque, o apoio que Saddam Hussein fornecia aos
grupos terroristas e a necessidade de derrubar o regime de Hussein e instaurar
uma democracia. Num dos
seus discursos, em 2002,
Bush chegou a afirmar que
tinha informações que davam conta que Abu Musab
al Zarkawi, um terrorista
afiliado à al-Qaeda, estava a tentar contrabandear
material químico do norte
do Iraque para os EUA. Assim, o seu governo forçou
uma ligação entre Hussein
e a al-Qaeda, indicando que
o líder iraquiano pretendia fornecer ADM ao grupo
terrorista. Sucede, porém,
que tanto durante a campanha de “desinformação”
da opinião pública global
como após a invasão do Iraque e derrube de Hussein as
alegações usadas para tentar legitimar a guerra nunca
foram confirmadas. Ou seja,
nunca foram apresentadas
evidências de existência de
ADM e nem da ligação de

Hussein aos terroristas. Vários grupos de defesa de direitos humanos chegaram a
apelar que Bush e Tony Blair
enfrentassem a justiça, mas
nada aconteceu.
A guerra na Ucrânia, que a
Rússia iniciou supostamente para impedir uma maior
ameaça à sua segurança,
parece estar a lembrar, ao

antigo presidente dos EUA,
a sua doutrina de “guerra
preventiva” e de potenciais
exageros que podem ser cometidos. Ao dizer que não é
justificável que um homem
– uma referência a Vladimir Putin – decida invadir
um Estado soberano, Bush
deve estar a se rever na posição em que estava quando
tomou a decisão de invadir
o Iraque. De igual modo, a
“gafe” do antigo presidente
denuncia um eventual peso
de consciência pela ilegalidade cometida e pela brutalidade das suas forças contra
os iraquianos, numa invasão
que mergulhou o país num
caos que propiciou a ascensão de grupos terroristas
que semearam medo e terror
na região do Médio Oriente,
com maior incidência para
o Iraque e Síria, países que
até viram os seus territórios
ocupados por extremistas. O
que pode estar a pesar mais
a consciência de Bush deve
ser o sentimento de que as
matanças de inocentes que
ocorreram foram causadas
pelas acusações que o seu
governo forjou para derrubar Saddam Hussein.
www.jornaldomingo.co.mz
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MEMÓRIA - ILÍDIO CAIFAZ

Troféus indelevelmente
marcados no seu corpo
d

Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

O

antigo basquetebolista Ilídio Caifaz podia ter
sido jogador de futebol,
mas não se sabe se enveredando por esta modalidade teria singrado como veio a
acontecer na “bola ao cesto”.
Isso é o mesmo que dizer que na
infância a sua paixão era o futebol
e jogava, com os meninos do seu
prédio, no bairro da Malhangalene,
no terraço. Por essa afeição, as suas
primeiras grandes referências desportivas passavam pelo futebol.
Com amigos e vizinhos, saía a
pé da Malhangalene ao Estádio da
Machava para assistir aos jogos de
futebol. Nenhum deles sentia a distância. Passou a ser um vício bom.
No regresso, as conversas giravam
à volta dos lances mais espectaculares e sobre os jogadores mais
destacados. Foi assim que começou
por ser fã do Ferroviário da Beira e
depois do outro Ferroviário... o de
Maputo.
Na faixa dos 13 aos 15 anos de
idade, Ilídio cresceu muito em...
altura. Ficou um menino muito alto
para a sua idade, chegando a atin-
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gir 1,98 metro e os tios maternos,
nomeadamente Adriano e António
Ferrão, este último na altura fisioterapeuta do Maxaquene, trataram de
dar-lhe perspectiva ao seu destino,
incutindo nele o gosto pela prática
do basquetebol.
Parecia difícil desviar as suas
atenções do futebol, mas a insistência dos tios foi enorme e o Maxaquene, onde eram adeptos confessos, era para eles o melhor clube
para se iniciar na prática da bola-ao-cesto.
No entanto, quando lá chegou
procurou por Fernandinho, então
responsável pela modalidade e este
encaminhou-lhe ao Júlio Dinis (Julinho), já falecido, que era o treinador. “Havia muita procura pelo clube na altura. Eu era muito franzino;
muito magro mesmo e o treinador
tinha muitos em campo ao seu cargo e acabou por dizer que não havia
espaço para mim”, declarou.

“APAGOU”
O FUTEBOL
Só por aquela tentativa, o futebol já estava minimamente apagado para si. Substituiu-o pelo

basquetebol. O Clube Estrela Vermelha era bem perto da sua casa
e tomou a decisão de lá ir tentar a
sorte, mas algo receoso pelo facto
de ter sido, em sua opinião, mal
recebido no Maxaquene. Ainda
assim, foi apresentar-se ao clube
“alaranjado”. O falecido Alexandre Mata, que era o treinador,
olhou para ele e percebeu que podia ser especial, recebendo-o de
braços abertos. Mata motivou o
rapaz e prometeu que ia fazer dele
um bom jogador de basquetebol.
Em três meses de trabalho parecia
que Ilídio já tinha anos de treino.
Incentivado pelo “coach” Mata,
a “bola-ao-cesto” passou a ser
parte da sua vida. “Impunha-me
jogando basquetebol na escola e
quando fosse ao clube dava tudo
o que podia para superar-me”,
lembrou.
Pela sua altura havia uma tendência para jogar próximo do
“cesto”, não tinha como “esquivar-se” disso. “Eu tinha sido treinado para jogar em qualquer posição. Ou seja, driblava, lançava,
corria... era veloz. De entre todas
as posições eu até preferia jogar a
extremo”, conta Caifaz.
Quando ascendeu aos juvenis
foi treinado por Luís Cezerilo. Foi
com ele que chegou aos seniores
(já com 2,01 metros). Representou
os “alaranjados” por um período
de sete anos, cultivando o amor
pelo clube. Aliás, foi naquele clube onde se forjou como jogador de
categoria refinada.
Foi por ostentar tal classe que
levou o Maxaquene, que o havia
rejeitado, a aliciá-lo e, seguidamente, contratá-lo para defender
o emblema.
O Maxaquene era treinado por
Hélder Nhandamo, responsável
por essa troca de clubes. Já lá ficou a saber que o treinador era seu
primo (no seio familiar, Nhandamo, o Cobra, é tratado por Mazonda, nome do pai de Ilídio).
Pela ironia do destino, Hélder Nhandamo foi vítima de uma
chicotada psicológica e o falecido
Victor Morgado (Molinhas), que
era adjunto, “segurou as pontas”
até à chegada de Carlos Aik. De
permeio, Belmiro Simango, que
tinha deixado de jogar no ano
anterior, também passou a fazer
parte da equipa técnica.
Com a camisola “tricolor” fez
três belíssimas épocas, antes de
mudar-se para Académica, onde
fez sete anos em pleno, militando
com outros craques como Simão
Mataveia, Miranda Tamele, Delfim de Deus, David Chuquelane,
Ernesto Júnior, Naimo Mogne,
Zaqueu Saranga e os irmãos Fir-

mino e José Moiane, sendo que os
três últimos já não fazem parte do
mundo dos vivos.

LESÃO CRIOU
DEFEITO NO
POLEGAR
No primeiro jogo com a camisola do Maxaquene, Ilídio Caifaz
teve uma lesão que o marcou para
toda a vida. Tem hoje o dedo polegar da mão esquerda torto derivado de um choque com um adversário, coincidentemente, num
lance com o seu melhor amigo,
Carlos Niquice (Bitcho), fazendo
os tendões rebentarem-se.
Ilídio lembra que “ele, na pretensão de defender, deu uma
pancada, mas sem intenção de
magoar-me. Já era meu amigo na
altura e, apesar de ter deixado a
equipa que ambos gostávamos,
queria o meu bem (risos). Aliás,
fiz um bom contrato para a minha
vida, na altura”, esclareceu, referindo também que, face à situação, “não fixei o número de taças
que conquistei. Não tenho memória de nada, pois os meus troféus
estão no corpo. Para mim, esse, do

dedo, é o maior de todos”, revelou
com alguma nostalgia.
Caifaz recordou que quando o
infortúnio ocorreu ficou sem jogar por cerca de duas semanas.
“Voltei a jogar sem um tratamento
efectivo. Assumi que só fazer gelo
era suficiente”.
Mais adiante, teve uma lesão
no joelho. Na conversa com o médico falou do defeito no dedo que
o afiançou que era tarde demais
para voltar a ter o dedo como antes porque os tecidos dos tendões
haviam encolhido e as possibilidades de puxá-los e fazer a sua ligação eram remotas. “Assumi que
ia ficar assim para o resto da vida.
É curioso que sempre que olho
para o dedo defeituoso saltam-me
à mente os processos de mudança, efectivamente quando há um
processo de mudança drástico na
minha vida concentro-me intensamente e sou muito cauteloso.”
Como jogador do Maxaquene,
Ilídio Caifaz defrontou outras tantas vezes o “seu” Estrela Vermelha
e sempre saiu vitorioso. “Reconheço que quando fui reforçar o
Maxaquene, que já era muito forte, enfraqueci o Estrela, onde eu
era titular indiscutível.”
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BOXE

Vice-campeã mundial e medalha
de bronze esperadas amanhã

A

S pugilistas internacionais
moçambicanas Alcinda Panguana,
vice-campeã mundial, e
Rady Gramane, que conquistou o bronze no campeonato
do mundo que decorreu de 8 a 20
deste mês em Istambul, na Turquia,
regressam amanhã a Maputo.
Espera-se uma enorme romaria
ao Aeroporto de Mavalane nas primeiras horas de amanhã (a comitiva moçambicana chega por volta
das 09.30 horas) para a recepção
das pugilistas, depois dos feitos
inéditos em Istambul.
Alcinda, que alcançou a final do
“Mundial” na categoria de 66-70
kg, volta ao país com uma medalha
de prata e um prémio monetário de
50 mil dólares, enquanto a compatriota Rady Gramane ganhou bronze e um encaixe de 25 mil dólares. É
um feito heróico e histórico do boxe
nacional, com o nosso país a tornar-se na primeira nação da África
subsahariana a conquistar medalhas num “Mundial” feminino.
Em Istambul, as pugilistas moçambicanas, treinadas por Lucas
Sinóia, travaram quatro combates
cada, vencendo três e perdendo apenas um. Alcinda só per-

deu na final frente à irlandesa Lisa
O´Rourke, enquanto Rady ficou nas
meias-finais depois de uma intensa
batalha com a canadiana Tammara
Thibeault.
As vitórias de Alcinda Panguana foram frente a Brianda Tamara
Cruz, do México (oitavos-de-final), a segunda com a britânica de
origem camaronesa Cindy Ngamba
(quartos) e a terceira (meias-finais)
diante de Valentina Khalzova, do
Cazaquistão.
Os feitos de Alcinda na Turquia confirmam a sua ascensão no
plano internacional, depois de ter
falhado medalhas nos Jogos Olímpicos-2020, onde teve boas prestações, e no Torneio Internacional de
Budapeste.
Actualmente, Alcinda Panguana
é cinco vezes campeã regional da
Zona IV, sendo que o último título
foi conquistado no mês passado,
em Maputo. No ano passado, juntamente com Rady Gramane, conquistou ouro no “Africano” da Zona
III que teve lugar em Kinshasa, na
República Democrática do Congo.
Rady, por seu turno, somou
vitórias sobre Pornnipa Chutee,
da Tailândia (16 avos-de-final),
Suyeon Suong, da Coreia do Sul

Alcinda só perdeu na final

(oitavos), e Karolina Makhno, da
Ucrânia (quartos).
Rady Gramane é atleta olímpica,
detentora de cinco títulos da Zona
IV e medalha de prata nos Jogos
Africanos de 2019, e do Torneio Internacional de Budapeste que teve
lugar em Fevereiro.
O “Mundial” de Boxe Feminino
reuniu 310 pugilistas em representação de 73 países.

PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
ENALTECE OS FEITOS
DAS PUGILISTAS

Rady Gramane ganhou bronze

O Presidente da República, Filipe Nyusi, felicitou as pugilistas
moçambicanas Alcinda Panguana e Rady Gramane pelo desempenho extraordinário alcançado
no Campeonato Mundial de Boxe
Feminino.

Na mensagem, a que o “domingo” teve acesso, o Chefe de
Estado fala do regozijo dos moçambicanos pelo feito alcançado por esta dupla e diz: “Alcinda
Panguana elevou bem alto o nome
do nosso país ao conseguir o feito
inédito na nossa história do boxe,
qualificando-se para a final do
Campeonato Mundial da modalidade e ganhando medalha de
prata”.
“Por sua vez, a pugilista Rady
Gramane garantiu a medalha de
bronze, pelo que o nosso país voltará com duas das três medalhas
mais cotadas no mundo do boxe
feminino, sendo a primeira nação
da história da África Austral e da
África Subsahariana a atingir tal
feito”, congratula Nyusi.
De acordo com o Presidente
da República, a proeza enche de
orgulho não só a família do boxe
nacional, mas também a todos os

moçambicanos, “fazendo do nosso país uma referência no mundo
desta modalidade, a nível de femininos, e coloca a bandeira no
pódio desta competição mundial.
Disse ainda que Moçambique e
o seu povo deixam, mais uma vez,
uma marca indelével no mundo,
através do esforço e dedicação
das suas cidadãs (Rady Gramane
e Alcinda Panguana), que, transformando os desafios em forças,
ombrearam com as melhores
atletas da modalidade no mundo
e sobressaíram como vencedoras.
“O nosso abraço e agradecimento vão para as nossas atletas,
que deram tudo de si para garantir que o nome do nosso país fosse
elevado ao mais alto nível desta
competição. Parabéns, Moçambique! Parabéns às atletas, treinador, dirigentes e a toda equipa
que tornou esta vitória possível”,
felicitou o Chefe de Estado.

MOÇAMBOLA-2022

Campeão Black Bulls busca primeiro triunfo
A Associação Black Bulls enfrenta hoje, no seu campo,
na Matola, o Incomáti, sob pressão de conquistar a primeira
vitória no Moçambola, depois de uma derrota e empate nas
primeiras duas jornadas da prova.
Os “touros” têm a seu favor a qualidade do seu plantel
e o nervosismo dominante no adversário após perder os
primeiros dois jogos. O Costa do Sol, com seis pontos em
segundo lugar, visita o Ferroviário de Nacala, três pontos.
Os “canarinhos” pretendem somar pontos e permanecer entre os primeiros, enquanto os anfitriões têm oportu-

nidade de conquistar a primeira vitória em casa depois do
desaire no jogo de estreia contra o homónimo de Nampula.
Em Nampula, no Estádio 25 de Junho, o Ferroviário local, seis pontos, recebe Matchedje de Mocuba, sem qualquer ponto e a denunciar fragilidades em todos sectores,
daí prognosticarmos uma vitória dos “locomotivas” comandados por Nélson Santos.
A Associação Desportiva de Vilankulo, também sem
qualquer ponto, tem o azar de receber nesta jornada um
candidato ao título, Ferroviário da Beira, com quatro pon-

tos. Será uma tarde muito difícil para a equipa anfitriã, goleada jornada anterior por 4-0 na visita ao Songo, quando
os “locomotivas” empataram a um golo com o campeão
em título Black Bulls.
Na capital provincial do Niassa vão cruzar-se os “locomotivas” de Lichinga e Maputo, com três pontos cada na
oitava e sétima posições, respectivamente. A equipa local
tem sido estóica em casa e goza de ligeiro favoritismo para
conquistar a vitória.
Todos os jogos iniciam às 15.00 horas.
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Solta de Jerónimo Muianga

Assim já é demais
mas fazer mais como?!

B

ula-bula tinha a certeza de já ter
visto de tudo em Moçambique e,
por isso, já estava calejado. Nada
mais o surpreenderia. Mas está
difícil. É que com cada uma que
acontece nesta pérola do Índico se se
dissesse que conseguimos fazer acordar
um finado só o mais distraído dos seres
vivos é que se daria ao luxo de discutir
essa possibilidade... é que já nem há espaço para a indignação.
Não é que por estes dias chegaram ao
celular do Bula-bula duas fotos curiosas
sobre a construção de um posto de cobrança – uma espécie de casa dos pensionistas – que está a ser erguido algures
em Marrupa, no Niassa. Na placa, vem
que a tal casinha custa 14.753.820,30
Meticais; exactamente catorze milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
oitocentos e vinte meticais e 30 centavos. O problema é que a tal “obra” parece uma daquelas dependências que a
juventude faz provisoriamente no fundo do quinta enquanto não sai da casa
dos pais. Nem sequer dá para perceber
se tem ou não lavados... se tiver a pessoa certamente que mal conseguirá ficar em pé dentro. Parece exagero, mas
é real.
A infra-estrutura até é bonitinha,
para dizer que devem ter sido desem-

bolsados outros milhões para se desenhar
aquilo e foi aprovado e vai se construir em
quatro meses. Sem exagero, se fosse dado
a Bula-bula metade deste valor, saía uma
mansão, comprava um “dubaizinho”
para andar e ainda conseguia ter umas férias condignas, pela primeira vez na vida.
Dizem que meter a colher em seara
alheia pode resultar em queimaduras do
primeiro e segundo graus, mas não seria
de considerar a possibilidade de adjudicarem secretamente essas obras e não
colocarem nenhuma placa com aqueles
dizeres todos que só deixam o zé-povinho
com vontade de fugir a sete pés para outra
freguesia?
Vamos lá combinar – como diz o outro
– 15 quilos de Meticais por uma casota que
parece mais um canil é demais. Contas
feitas, aquilo não deve ter “mamado” 500
blocos e meia dúzia de sacos de cimento...
dói ver aquilo, mas para não sofrer sozinho, Bula-bula partilha a placa e a referida

obra.
De qualquer modo, o cérebro já maltratado de Bula-bula não está a processar bem a informação e há uma secreta
esperança de que tudo seja um pesadelo
bem real... custa aceitar que a mola esteja a ir pelo ralo abaixo à luz do dia.
Acordem-me, por favor, e peço as
chaves do país para ir dar uma volta às
Caraíbas e já volto!

As más línguas
e as ciclovias
Há com cada fofoqueiros neste país. Não
é que Bula-bula escalou uma cidade lá do
centro do país com ganas de manjar a bem
manjar a famosa mucapata e o frango à zambeziana, iguarias bem nossas e saborosíssimas... mas as más línguas quase estragaram
os planos.
É que a cidade parece o solo lunar... é
tanto buraco que só escolhendo o mais simpático se pode andar. A impressão que fica é
que se mais estradas houvesse, mais buracos
haveria... aquilo só visto.
Naturalmente que Bula-bula tentou perceber o que é que se estava a passar. A resposta veio célere como uma bicicleta desgovernada: “isto ficou assim porque o
presidente andou fora por uns quatro meses, mas antes disso exonerou quase todos
os vereadores”.
Bula-bula recusa-se a aceitar essa versão dos factos, mas o que se vê pela cidade
são buracos e mais buracos. Parece que uma
chuva de meteoritos caiu ali na cidade carnavalesca...
Tudo bem que foi lançado um concurso
para a reabilitação da rua da Marginal, mas
alguma coisa não bate bem ali onde nem
uma ciclovia de um quilómetro consegue
disfarçar o mau estado das ruas... e vale
lembrar que nem os ciclistas usam a referida
ciclovia...
Quem salva Quelimane?
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