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O resort Baleia à Vista, gerido pela Sociedade Turística de Zitundo (SOTUZ), e que comporta 11 casas
de praia, está a ser objecto de uma batalha judicial
que se arrasta há vários anos.
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Parte das casas em disputa na Ponta de Ouro

Onze casas em batalha
judicial na Ponta do Ouro
d

Jorge Rungo

jorge.rungo@snoticicas.co.mz

O

resort Baleia à Vista,
gerido pela Sociedade
Turística de Zitundo
(SOTUZ), e que comporta 11 casas de praia,
está a ser objecto de uma batalha
judicial que se arrasta há cerca de
vinte anos.
A disputa refere-se a um investimento em milhões de randes do qual resultaram processos
judiciais, com vários recursos e
contra-recursos à mistura, queixas-crime e roteiros que remetem à burla por defraudação.
O enredo inclui a venda de
imóveis em disputa em tribunais,
a contratação de um empréstimo bancário, cuja hipoteca são as
mesmas casas em contenda, mais
de 60 trabalhadores despedidos e
também com expedientes a correrem em tribunais.
Também se fala em peças processuais relacionadas com este
caso que desapareceram na Procuradoria Distrital de Matutuine,
acções judiciais e administrativas
movidas, mas sem resposta, despachos exarados a reverter sentenças transitadas em julgado,
queixas por procuradoria ilícita,
entre outros.
Só em termos de papelada
atinente ao caso, a nossa Reportagem recebeu de todas as partes
envolvidas um volume com perto
de mil folhas retratando movimentos bancários de aquisição
dos imóveis, peças de processos
judiciais e muito mais.
Os que se acham ofendidos
são cerca de 50 indivíduos sul-africanos, agora representados
www.jornaldomingo.co.mz

Arnold Coleske e Riaan Swart. “Investimos muitos milhões de Meticais e randes no resort e em disputas judiciais”

por Riaan Swart e Arnold Colenske, que terão investido vários
milhões de randes na aquisição
e apetrechamento de 11 casas de
praia através da empresa Kulani,
que funcionava como aglutinadora dos interesses imobiliários
de todos aqueles investidores naquele espaço físico.
Conforme nos revelaram, tudo
começou quando, por volta do
ano de 2002, se fundou o resort
da Ponta d'Ouro Sul, operado
pela Sociedade Turística de Zitundo (SOTUZ), cujos accionistas iniciais eram o moçambicano
Eduardo Bento, com uma participação de 30 por cento, e Konstant
van der Walt, da África do Sul,
com 70 por cento.
Eduardo Bento e Konstant
eram titulares do Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra (DUAT)
do terreno no qual foi desenvolvido o projecto da SOTUZ e posteriormente venderam parte da
sua participação para a empresa
sul-africana Kulani Safaris, ou

simplesmente Kulani, detida por
Eugene Rautenbach, isto por volta de 2005.
Coube à Kulani o papel de angariar potenciais compradores do
projecto turístico que seria implantado naquele local, havendo
indícios documentais de pagamentos e certificações de compra

de acções que foram feitas através
de uma empresa denominada
Szechwani Investiments.
Esta empresa, a Szechwani,
tinha a missão de fazer a gestão
accionária e assegurar o direito
de uso e ocupação de cada casa de
madeira por um período de até 50
anos, sendo que à Kulani caberia

Uma das casas que, apesar de estar em litígio judicial, foi vendida a um terceiro

o dever de assegurar a construção
e manutenção das infra-estruturas, gerir a receita e a distribuição
dos dividendos por todos.
Porque nem todos os investidores do projecto tinham capacidade financeira para adquirir os
imóveis individualmente, foram
constituídos sindicatos de proprietários, havendo casas com
um titular e outras com vários
donos. Até a esta etapa, os processos decorreram em território
sul-africano, obedecendo às normas jurídicas daquele país.
Riaan e Arnold afirmam que,
até então, ninguém se deu conta
de que se tratava de um esquema que redundaria numa fraude
milionária, entre outros crimes,
porque a Kulani se tinha comprometido a assegurar que as casas
seriam devidamente tituladas
pelos respectivos donos e mantidas com electricidade, água,
taxas e impostos em dia, entre
outros.
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PROBLEMAS
Entretanto, no final de 2009,
começaram a emergir problemas
no resort. Os cerca de 70 trabalhadores ficaram meses sem salários,
a energia eléctrica foi cortada por
falta de pagamento, a licença ambiental, seguros, Imposto sobre
Valor Acrescentado (IVA) e várias
outras questões administrativas
também não eram pagas.
Como resultado, alguns proprietários das casas realizaram
investigações e descobriram que
o acordo contratual em que estavam envolvidos tinha problemas,
pois o registo da SOTUZ tinha
caducado por falta de publicação
dos estatutos da empresa no Boletim da República.
Souberam também que a Kulani não era beneficiária de quaisquer acções da SOTUZ e, por isso,
não tinha direitos em Moçambique que pudessem fazer valer os
contratos de compra e venda dos
imóveis, pese embora os investidores tivessem comprovativos
de que pagaram pela construção
e apetrechamento das 11 casas
através daquela empresa.
Na mesma senda, descobriram
que a Szechwani não tinha legiti-

midade processual em Moçambique por ser “accionista beneficiária” da SOTUZ, pois este conceito
de “beneficiário” é estranho à legislação nacional.
Souberam também que a Autoridade Tributária de Moçambique (AT) foi à SOTUZ cobrar uma
multa estimada em sete milhões
de randes, convertidos em Meticais, relativa à subdeclaração do
IVA, entre outras multas e juros.
Perante estes factos, Riaan
Swart disse que moveu um processo judicial contra a Kulani no
Supremo Tribunal da África do
Sul, Divisão Norte de Gauteng,
por fraude. Enquanto isso, os sócios da SOTUZ também moveram
uma acção cível no Tribunal Judicial da Província de Maputo.
Nesta acção, a SOTUZ requereu que fosse cancelado o
registo de transferência de acções desta para a Kulani e que
Konstant Van der Walt e Eduardo Bento fossem recadastrados como seus únicos titulares.
Com efeito, e como sugerem os
documentos em nossa posse, o
tribunal decidiu a favor de Konstant e Eduardo Bento e declarou
cancelado o registo da escritura
de transferência de acções para
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Os poucos trabalhadores que sobraram no resort Baleia à Vista. Mais de 60 foram despedidos

a Kulani Safaris em virtude de tal
transferência ter sido efectuada
com irregularidades.
O tribunal também considerou
que a Kulani não teria a possibilidade de registar os direitos sobre
as propriedades em nomes dos
indivíduos que as compraram,
supostamente sob o manto da
participação accionária.
Referiu que para que tal ocorresse era necessário, em primeiro
lugar, que a SOTUZ concedesse
quitação total à Kulani para assim
comprovar a qualidade de pro-

Casa 44. Foi oferecida a Timba como prémio pelo registo de propriedade que nunca aconteceu

prietário ou de sócio da SOTUZ e,
nessa qualidade, poder registar a
empresa ou a escritura de transmissão de acções em seu nome.
Segundo o tribunal, só a partir
daí é que seria possível dar início
ao processo de mudança de regime e permitir que as casas fossem
registadas em nomes das pessoas
que as adquiriram.

NOVA DIMENSÃO
Foi nesta fase que o problema ganhou uma nova dimensão, uma vez que, para defender
os interesses dos proprietários
dos imóveis, Kosntant entendeu
apresentar-lhes um suposto advogado que resolveria o problema do registo de propriedade das
casas com alguma agilidade.
Trata-se de José Luís Timba,
ou simplesmente Timba, que,
afinal, apenas teve um curto vínculo com o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ),
que expirou em Outubro de 2012,
mas mesmo assim actuou neste
caso a partir de 2014 sem comunicar aos clientes que já não era
técnico jurídico e muito menos
advogado.
Aliás, em conversa com a nossa Reportagem, o próprio Kons-

tant Van Der Walt ficou surpreso
quando soube que, aquando dos
factos, Timba não era técnico jurídico e que nunca chegou a ser
advogado como ele o apresentara
aos donos das casas.
Junto do IPAJ e da Ordem
dos Advogados de Moçambique
(OAM), também se confirmou
que Timba não estava registado,
mas o mesmo não se importou
em ser apresentado e se fazer
passar por advogado, até assinando peças processuais como
jurista.
Na procuração passada a José
Luís Timba consta que este deveria representá-los “com o fim
exclusivo de registar os imóveis”
e, por este exercício, receberia 80
dólares por hora de trabalho, durante 5 dias, e uma casa de praia
dentro daquele mesmo resort.
A referida casa pertencera a
Eugene Rautenbach, da Kulani,
uma vez que este foi excluído de
todo o processo por supostas irregularidades havidas na gestão
do processo relacionado com o
estabelecimento do projecto.
Segundo Riaan e Colenske,
enquanto isso, os proprietários
das casas do resort assumiram o
controlo da gestão quotidiana do resort por meio

Novas contendas
em tribunais
Confiantes de que teriam o seu maior
problema solucionado, nomeadamente, o
registo de propriedade dos imóveis, uma
vez que tinham um advogado a cuidar do
assunto, os donos das casas ficaram a saber, em finais de Novembro de 2015, que
Konstant retomara o controlo da gestão
diária do resort e que Timba se tornou único sócio da SOTUZ.
À nossa Reportagem, Konstant disse que optou por entregar a sociedade a
Timba porque estava “farto de gerir problemas” e por entender que este, por ser
jovem e com domínio de questões legais,
lidaria melhor com todas as situações que
poderiam emergir.
Disse ainda que não se tratou de uma
oferta da sociedade, mas, sim, de uma troca em espécie, de uma sociedade por outra, sendo que Timba lhe terá cedido um
outro projecto turístico menos problemático na zona de Ponta Malongane.

Riaan e Coleske contam que, como
novo e único sócio da SOTUZ, José Luís
Timba começou a fazer novas exigências
de dinheiro para, supostamente, assegurar
que os donos das casas não perdessem os
seus direitos naquele espaço. “Exigiu que
cada um de nós pagasse 55 mil randes para
um novo registo de propriedade”, disseram.
Acrescentam que Timba os defraudou
na sua qualidade de proprietários que lhe
deram procuração apenas para fins de registo de casas e isso nunca foi executado.
“Na verdade, Timba fez um acordo de venda entre ele como comprador e, simultaneamente, como vendedor dos direitos
e, no final, deu-nos somente direitos de
habitação periódica de 30 dias por ano,
quando o que se pretendia era o direito de
propriedade dos imóveis”, disse, sublinhando que “somos as únicas pessoas que
podem provar que pagaram pelas casas”.
www.jornaldomingo.co.mz
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de uma Comissão de
Proprietários (House Owners Committee) que trabalhou em estreita colaboração
com Konstant e Timba para corrigir as irregularidades e assuntos
regulamentares e administrativos.
Neste período, os proprietários das casas pagaram colectivamente mais de seis milhões de
randes para manter o “resort” em
funcionamento, salários, várias
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multas, custas legais, registos diversos, incluindo o tão almejado
registo de propriedade.
Entretanto, contam que, por
sugestão de Konstant, o nome do
“resort” foi alterado de Praia de
Ouro Sul para Baleia à Vista como
suposta forma de facilitar o registo
das casas em nomes dos respectivos proprietários.
Aliás, Konstant terá enviado
um e-mails a indicar que o regis-

A encruzilhada
de Timba

José Luís Timba. “Estou numa encruzilhada”

Enquanto a disputa pelo direito de propriedade daqueles imóveis ia ao adro nos tribunais, os donos das casas souberam que José
Luís Timba tinha acedido a um crédito junto do Moza Banco, no valor de 13 milhões de Meticais e que, para o efeito, teria hipotecado o
“resort”, com todas as infra-estruturas incluídas.
A hipoteca das casas foi registada ilegalmente por Timba e ele
reconheceu, em carta, que o banco as incluiu por erro e que iria pedir a sua correcção. De permeio, souberam que a gestão da estância
estava a ser feita por um dos irmãos de Timba que ele mesmo agora
reconhece que foi uma má decisão, uma vez que, no lugar de melhorar, o “resort” degradou-se acentuadamente, caiu num notório
prejuízo e deu origem a batalhas judiciais com parte considerável
dos trabalhadores. Por seu turno, os donos das casas aproximaram-se do banco credor para barrar a pretensão de este executar a hipoteca daqueles imóveis que se encontravam em disputa judicial
e cujo montante da dívida já se situa em mais de 23 milhões de
Meticais, pois Timba não conseguiu cumprir com as amortizações
mensais. Na entrevista que nos concedeu, José Luís Timba afirma
que não cumpriu com as suas obrigações para com o banco por
culpa dos proprietários das casas que fizeram publicidade negativa
a respeito do “resort” na África do Sul, que é o país de origem da
maior parte dos turistas da Ponta do Ouro. Como forma de resolver
este problema com o banco, Timba vendeu a casa 44, a tal que lhe
tinha sido cedida no âmbito do seu envolvimento com o processo
de registo de propriedade das casas, mas o seu cliente também está
com dificuldades para aceder àquele imóvel porque o assunto ainda
corre nos tribunais. Timba ainda vendou outras duas casas do “resort”, desta vez pertencentes a Riaan e Coleske, a um cidadão sul-africano de nome Tyrol Dunn Taylor, que também enfrenta uma
providência cautelar que lhe impede de aceder àqueles imóveis.
Sobre este caso, também se levantam outras desinteligências
porque o processo terá corrido os seus trâmites, a sentença foi proferida e transitou em julgado a favor de Riaan e Coleske a quem é
reconhecido o direito de propriedade e de registo de propriedade
nas instâncias competentes em Moçambique.
A decisão foi tomada em Agosto de 2021 e no final de Dezembro
daquele mesmo ano se fez o registo de propriedade. Entretanto, em
Março deste ano, os donos daquelas casas receberam novas certidões das mesmas casas em nome de Taylor, o que deu origem a mais
uma batalha judicial. O tribunal de Matutuine decidiu a favor de
Coleske e Swart indicando-os como legítimos proprietários. Ordenou que Coleske e Swart registassem as certidões em seus nomes
confirmando a propriedade. Foi ainda determinado que a transacção feita entre Timba e Taylor fosse anulada. Este despacho foi
recorrido por Timba, mas o recurso foi negado e o caso dado como
encerrado. É neste contexto que Coleske e Swart agora questionam
como um mesmo tribunal toma decisões conflituantes.
www.jornaldomingo.co.mz

to das infra-estruturas em nome
da SOTUZ era uma exigência que
deveria ser cumprida antes do registo das casas em nomes dos respectivos donos. Em seguida, Timba foi instruído a fazer o registo de
propriedade.
Para o efeito, todos os proprietários procederam a pagamentos
a Timba através de contas por ele
indicadas, ora na África do Sul, ora
em Moçambique, ou em dinheiro
e este procedeu a um alegado registo que foi apresentado àqueles como sendo a prova de que as
referidas casas estavam devidamente registadas em nomes dos
donos.

Régulo James Tembe. “Timba não é advogado”

Estado de abandono a que as infra-estruturas estão votadas devido a infindáveis desatinos

Sem perspectiva
de acordo extrajudicial

Abandonado, a degradar-se e sem perspectiva de voltar a ser reaberto

Outro episódio que deixou o
grupo de investidores sul-africanos boquiabertos é que em 2020
terão submetido um processo-crime por burla, apenso a vários
processos-crime, incluindo por
procuradoria ilícita, contra José
Luís Timba.
Entretanto, e conforme palavras suas, “até hoje não temos
resposta e descobrimos este ano,
quando o procurador foi transferido, que o processo desapareceu
na Procuradoria Distrital de Matutuíne, pelo que tivemos de voltar a
submeter o mesmo processo”.
Enquanto isso, as partes desavindas tentaram resolver o assunto num encontro no qual Timba
apresentou uma proposta de indemnização aos proprietários das
casas de praia em valores que variavam de seis a oito milhões de

Meticais.
“Mas como é que ele pretende
nos indemnizar se ele mesmo diz
que as casas não são nossas? Esta
proposta nunca andou porque
nunca foi esse o nosso objectivo”,
dizem Riaan e Coleske.
Aliás, Timba confirmou que
teria depositado os valores da pretensa indemnização num banco
sul-africano, mas os titulares das
casas não procederam ao levantamento do mesmo, facto que o
obrigou a solicitar o estorno do
mesmo para a sua conta domiciliada em Moçambique.
“Estou aberto a ir à mesa de negociações com eles, mas sinto que
o que eles querem é afastar-me do
meu ‘resort’. Sinto-me numa encruzilhada porque não consigo pagar ao banco, os novos donos das
casas não têm como aceder a elas e

a estância não está a produzir”, reconhece.
Com efeito, os proprietários das
casas asseguram que não estão dispostos a negociar com Timba por
entenderem que o propósito pelo
qual este foi chamado a intervir no
“resort”, que era o registo de propriedade, não foi alcançado e, pelo
contrário, terão gasto mais de 100
milhões de Meticais em despesas
judiciais, escritórios de advogados,
apetrechamento dos imóveis, entre
outros, sem lograrem os seus intentos. Conforme apurámos, estes
também tentaram negociar a compra da totalidade da dívida de Timba junto ao Moza Banco, desde que
este aceite se afastar por completo
daquele projecto turístico. Porém,
Timba afirma que admite se afastar
dos imóveis residenciais, mas pretende manter a titularidade da parte do restaurante, entre outros.
Enquanto o entendimento entre
as partes tarda a chegar, a estância
turística vai-se degradando a olhos
vistos, o número de trabalhadores já se resume a apenas oito, os
processos vão se acumulando nos
tribunais e até o Estado não colhe
receitas fiscais.
Perante esta realidade, os investidores sul-africanos dizem
estar dispostos a prosseguir com
o caso até às últimas consequências para expor as acções fraudulentas de Timba e aquilo que chamam de erros do tribunal.
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XII CONGRESSO DA FRELIMO

Conferências provinciais elegem
membros do Comité Central

O

Todos primeiros-secretários são candidatos à própria sucessão

partido Frelimo realiza
hoje as conferências provinciais, para a eleição
dos candidatos a membros de Comité Central
(CC) e dos delegados ao XII Congresso, a decorrer de 23 a 28 de Setembro corrente, na Matola, província de Maputo.
domingo acompanhou, ontem,
o arranque das conferências em todas as capitais provinciais e apurou
que os actuais primeiros-secretários provinciais, até ao fecho da
presente edição, eram únicos candidatos à própria sucessão.
Com efeito, na cidade de Maputo, concorre Razaque Manhique; Maputo-província, Avelino
Muchine; Gaza, Daniel Matavele;
Inhambane, João Muchine; Manica, Tomás Lucas; Sofala, Luís
Nhanzozo; Tete, Gonçalves Jemusse; Zambézia, Paulino Lenço;
Nampula, Luciano de Castro; Niassa, Artur Muchopa, e Cabo Delgado, José Kalime.
Participam nas eleições os
membros das três organizações
sociais do partido, que endossaram
as candidaturas referidas acima,
nomeadamente Associação dos
Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) e Organização da Juventu-

Maputo cidade vai eleger dez candidatos ao CC

de Moçambicana (OJM).
O processo eleitoral é dirigido
pelas chefias das brigadas de assistência às províncias que, desde
sexta-feira, estão no terreno a monitorar as eleições internas.
Neste contexto, para a brigada
do Niassa, está Sérgio Pantie; Cabo
Delgado, Alcinda Abreu; Nampula,

Eneas Comiche; Zambézia, Eduardo Mulémbwe; Tete, Conceita Sortane; Sofala, Manuel Tomé; Manica,
Aires Ali; Inhambane, Filipe Paunde; Gaza, Tomás Salomão; província de Maputo, Margarida Talapa e
Maputo-cidade, Verónica Macamo.
Nestas conferências, para além
dos primeiros-secretários provin-

ciais, também serão eleitos membros dos comités provinciais, dos
secretariados dos comités de verificação, bem assim os candidatos
ao CC, a serem homologados pelo
congresso.
De acordo com os estatutos, o
Comité Central é o órgão máximo
do partido entre os congressos,

composto por 250 membros efectivos e 23 suplentes, aos quais se
juntam os primeiros-secretários
provinciais, por inerência de funções. Note-se que do total dos
membros, 82 serão eleitos pelo
congresso, enquanto os restantes
nas conferências provinciais.
Até ao fecho da presente edição,
as eleições decorriam sem sobressaltos, observando a directiva eleitoral, que, entre outros aspectos,
preconiza 60 por cento continuidade e 40 renovação.
A propósito, domingo apurou
que no congresso são esperados
1500 participantes, entre delegados e convidados, número este que
se conforma com medidas de prevenção e combate à pandemia da
covid-19.
As províncias de Nampula e
Zambézia vão ser representadas
por 90 delegados, cada, enquanto as restantes por cerca de 80
congressistas, que irão definir as
linhas-mestras do partido para os
próximos cinco anos.
Entretanto, esta quinta-feira
realiza-se, na cidade de Maputo, a
II Sessão Extraordinária do CC que
vai, entre outros aspectos, aprovar
a agenda do congresso e os relatórios da Comissão Política e do
secretariado-geral a serem submetidos ao congresso.

Loló Correia: de brigadista a director-geral do STAE
Foi brigadista no recenseamento eleitoral de 1997 para as
primeiras eleições autárquicas
realizadas em 1998. No ano
de 2000, ingressou como técnico no Secretariado Técnico
da Administração Eleitoral
(STAE). Loló Correia, novo homem forte deste órgão, vinha
desempenhando as funções
de director provincial em Tete,
antes de concorrer para este
cargo.
Licenciado em Engenharia de Sistemas e Telecomunicações e pós-graduado em
Ciências Políticas e Governação e Relações Internacionais,
Correia iniciou a sua carreia em
Sofala, onde chegou a assumir
a pasta de chefe das operações,
cargo que ocupou até a sua
transferência para Tete, em
2013.
Eleito com 10 votos, Correia
ainda não tomou posse. Fa-lo-á, possivelmente, na penúltima semana do mês em curso.

É que, conforme a Lei, ele só
pode assumir as pastas passados 10 dias após a promulgação
da indicação. Este tempo visa
permitir que qualquer candidato insatisfeito com os resultados do concurso público
havido possa interpor recurso.
O eleito vai ocupar o lugar deixado por Felisberto Naife que
ocupou o cargo por mais de 15
anos. Correia dirigiu os processos eleitorais de 2018 (eleições autárquicas) e de 2019
(eleições gerais). Pela frente
tem o desafio de viabilizar o
censo-piloto a decorrer no
decurso do presente ano, tendo em vista o recenseamento
eleitoral de raiz para as sextas
eleições autárquicas de 11 de
Outubro de 2023.
Segundo explicações avançadas por Paulo Cuinica, porta-voz da Comissão Nacional
de Eleições (CNE), o júri apresentou ao plenário do órgão a
acta de abertura do concurso

público e de selecção do candidato vencedor no dia 8 de
Setembro.
Com efeito, submeteram
as candidaturas Loló Correia,
Helena Garrine, Mário Cossane, José Grachane, Lucas José,
Lino Uatala e Jossias Gondachaco.
Segundo Cuinica, não tendo
havido consenso na escolha do
director-geral do STAE dentre
os seis nomes apresentados
pelo júri, os membros da CNE
submeteram os candidatos à
votação, “numa eleição livre,
justa e transparente, em que o
candidato Loló Correia arrecadou 10 votos dos 17 possíveis e
os restantes foram para a candidatura de Helana Garine”.

ADIADO ARRANQUE
DO CENSO-PILOTO
O recenseamento-piloto inicialmente previsto para Outubro próximo pode ser

adiado para Novembro ou
Dezembro do presente ano.
Paulo Cuinica justifica o
possível adiamento com a
falta de fundos para suprir
o défice orçamental destas
eleições.
As sextas eleições autárquicas estão orçadas em 3,2
mil milhões de Meticais e,
até ao momento, foram desembolsados mil milhões.
No entanto, Cuinica garante
o arranque do processo logo
que as condições financeiras forem criadas.
“Será em época chuvosa,
ao contrário do que queríamos. Contudo, nem tudo
está mal, porque o próprio
recenseamento irá decorrer
em tempo de chuva”, explicou Cuinica, sublinhando que o objectivo é testar
o equipamento para a derradeira fase do censo eleitoral a decorrer de Fevereiro a
Abril de 2023.

Loló Correia
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GOVERNAÇÃO DESCENTRALIZADA

Reduzem conflitos
de competência
– Presidente da República no balanço das visitas que
vinha efectuando às províncias
de viação, porque há províncias
que se evidenciam nesta questão, embora os acidentes ocorram um pouco por todas as províncias”.

IMIGRAÇÃO
ILEGAL

d

VICTOR MACHIRICA
e BERNARDO JEQUETE

O

Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou, sexta-feira em
Chimoio, que o domínio da lei de descentralização reduziu os conflitos de
competências que caracterizaram
o início da implementação deste
modelo no país.
Falando em conferência de
imprensa, no fim da visita de dois
dias à Manica e do périplo pelas
províncias, Nyusi disse ter notado
que a descoordenação entre os órgãos locais – conselho executivo e
secretaria de Estado – foi superada.
“Tivemos agora a reunião de
coordenação em Nampula. Dentro deste mês, teremos mais uma
reunião de coordenação nacional
com todos os governadores e secretários de Estado e um número
significativo dos ministros, para
vermos o que deve ser afinado”,
explico.
De igual modo, Nyusi reconheceu o desempenho das províncias na gestão da pandemia da
www.jornaldomingo.co.mz

covid-19 que, nas suas palavras,
foi determinante para o sucesso
que o país logrou. “Aproveitamos
este espaço para reconhecer este
esforço colectivo. Há muita concentração e foco em cada órgão
provincial e queremos que isso
prevaleça”.
Entretanto, na mesma ocasião,
o Presidente recordou que o país
decidiu dar mais força ao ensino
técnico-profissional, sendo que
novos institutos estão a ser implantados. “Havia fraca adesão e
quando houvesse, também poucas meninas ou raparigas aderiam.
Agora o número está a subir e isso
nos encoraja”, frisou Nyusi.
Para o Chefe de Estado, o aumento do número de raparigas nas
escolas deve-se ao trabalho feito
por todas as províncias.
“Depois das constatações feitas
deixámos orientações gerais específicas”, afirmou.

sos actores a nível da província
continuem a trabalhar na base
dos planos e programas traçados,
evitando improvisos.
“Deve haver foco; uma lista
para se poder controlar as activi-

dades. Os imprevistos podem ser
geridos mas é importante trabalhar focalizado”.
Disse ter orientado os órgãos
locais a combaterem a corrupção.
“Também falamos dos acidentes

FOCAR-SE
NOS PLANOS

O Presidente da República
disse ser necessário que os diver-

Inauguração do Tribunal Distrital de Vanduzi

Afirmou ter alertado aos órgãos
provinciais sobre a necessidade de
intensificação da fiscalização.
“Podem dizer que aqui vocês
não têm mar, mas têm o rio Chicamba. E a fiscalização pode ser
feita em todo o lado, nas fronteiras
aéreas, terrestres e nos rios para
ver quem entra. Neste momento, a imigração ilegal é ameaça
mundial, porque contribui para o
branqueamento de dinheiro, tráfico de drogas e de órgãos humanos”.
Outra recomendação do Presidente é a melhoria da qualidade
dos serviços na educação, saúde,
Polícia e em toda a Administração
Pública e no sector privado.
“Alertámos também para que
haja grande vigilância contra o
terrorismo”.
O Chefe de Estado debruçou-se igualmente sobre doenças,
responsabilizando as províncias
no combate de enfermidades
como malária, diarreias, tuberculose e Sida para que o país seja
saudável.
Foi também tema das reuniões
que o Chefe de Estado dirigiu nas
províncias a garantia de reserva

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0

Nacional

11 de Setembro de 2022

Nyusi acompanhado pelos titulares dos órgãos provinciais e da administração da justiça

alimentar.
Com efeito, disse ser importante a coordenação para uma melhor
distribuição de comida, evitando
que na mesma zona haja áreas com
fartura e outras a passarem fome.

IMPERIOSO
VALORIZAR
O PRODUTO
NACIONAL

Para o Chefe de Estado, em
quase todas as províncias, a fome
pode ser superada com uma melhor gestão das reservas alimentares existente. “Queremos que
as pessoas trabalhem e valorizem
os produtos nacionais, porque
há muita produção”.
Recordou que em Manica há
muito frango. “Chamamos a
atenção para a importância da
internacionalização do produto nacional. Assim como frango, podemos internacionalizar a

cerveja. A 2M é uma marca conhecida e toda a gente que chega
a Moçambique quer prová-la”.
Recordou que, devido ao aumento da produção em Moçambique, já não é necessário importar açúcar e isso ajuda a reduzir a
dependência em relação ao mercado externo.
Aliás, foi neste contexto que
Nyusi insistiu na diversificação
da economia, o que passa por as
províncias procurarem produzir
um pouco de tudo.
“Moçambique já foi melhor
produtor da castanha de caju,
mas depois quem veio buscar
semente daqui levou para o Vietname e superou-nos. Ninguém
sabia que o Vietname podia produzir castanha. Mesmo em Moçambique, há províncias como
Inhambane que produziam pouco, mas por causa do fomento
hoje já é grande produtor”.
Para o Presidente da Repú-

blica, a castanha de caju é um
produto que quando se vende
dá dinheiro e com o qual se pode
comprar farinha de milho ou arroz, pois algumas províncias só
consomem farinha de mandioca.

JUSTIÇA NÃO DEVE
PROMOVER
IMPUNIDADE

O Presidente da República defende uma justiça que promova o
ressarcimento aos ofendidos e não
a impunidade através de cauções,
fazendo com que os criminosos se
sintam à vontade e os lesados frustrados ao verem os seus agressores
em liberdade.
“O nosso juiz em Tete ou em
Magude ao aplicar a lei deve saber
o que representa uma cabeça de
gado bovino, roubada ao seu criador ou à comunidade. O juiz, ao
julgar em Mossurize ou em Messica, deve ter em conta os sacrifícios

que o criador fez ou as crises que
enfrentou para ver o seu animal
desenvolvido”, frisou o Presidente.
Exemplificou que não é fácil
manter uma cria, com a agravante de que quando o boi é roubado
os tribunais levam muito tempo
para decidir, para além de que se
permite que o ladrão pague caução para ficar em liberdade.
“As pessoas ficam sem perceber o que é isso. Então ficam premiados os ladrões por causa disso.
Não estou aqui a dizer que basta
suspeitar alguém pronto, roubou
não é isso. Mas se for flagrante e a
pessoa confessar, medidas apropriadas devem ser tomadas”.
O Chefe de Estado defende
que o julgador deve saber qual é
o impacto do furto de uma bicicleta que alguém a adquiriu com
o dinheiro da venda da colheita
de uma época agrícola inteira e no
meio de muitas dificuldades.
De acordo com o Chefe de Estado, o mesmo acontece quando
uma mulher que todos os dias tem
de ir à fonte de água que dista a 5
quilómetros para as necessidades
diárias e fica sem a bicicleta que
a auxilia nesta tarefa. “Quando
perde a sua bicicleta fica contrariada com o ladrão e com aqueles que não o responsabilizaram
convenientemente, incluindo a
Polícia”.
“Se recuarmos, o presidente
do Tribunal Supremo já chamou
atenção. O nosso juiz deve saber que as cauções nem sempre
compensam aos pequenos produtores. Por isso, conhecendo e
respeitando a realidade local, as
decisões judiciais podem ser confiáveis”, disse.
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SOBE
MAMBAS

A Selecção Nacional de Futebol, “Mambas”, qualificou-se
para o CHAN-2023 a decorrer na
Argélia. Trata-se de um feito que
acontece nove anos depois da sua
primeira e única participação na
prova, em 2014.

DOM DINIS SENGULANE

O bispo emérito da Diocese dos
Libombos, Dom Dinis Sengulane,
publicou sexta-feira em Maputo o
livro “Minhas memórias - Uma Peregrinação Por Este Mundo Belo” e
"Olá Paz!".

CESALTINA LORENZONE

Juízes precisam de mais formação
Para Filipe Nyusi, o povo é o primeiro beneficiário das leis que são
feitas e aplicadas pelos tribunais em
seu nome. “Por isso congratulamos
esta acção do judiciário de formar
continuamente e dotar os magistrados judiciais de conhecimentos
adequados para enfrentar de forma
proactiva os desafios e a complexa
conflitualidade social”.
No entanto, reconheceu que
as reformas legais que o país tem
adoptado fazem de Moçambique
um país com um quadro legal moderno, alinhado com os princípios
e instrumentos de direito internacional.
Porém, “quando saímos do território nacional, outros vêem a nossa justiça a funcionar. Sei de tantas
coisas que acontecem e que nos
outros países estão estagnadas, incluindo países que consideramos
desenvolvidos. Temos de nos orgulhar”, declarou o Chefe de Estado.
Deu como exemplo o pacote das
medidas de aceleração económica, lançadas recentemente no país.
“Vocês viram jornalistas estrangeiros a questionarem os seus países
porquê não fazem como Moçambique. Uma das medidas de simplificação que tomámos é que as

esquadras passam a praticar actos
notariais e neste momento alguns
agentes da Polícia estão em formação”.
O Presidente recordou que os
advogados com carteira profissional
devem ser autorizados a certificar
os actos notariais mais complexos
permitindo maior celeridade do
processo e redução dos custos para
as empresas.
Afirmou que a implementação
destas medidas, com honestidade e
profissionalismo, vai ditar o sucesso
das decisões tomadas pelo Governo.
“Isso está a acontecer como a
medida de custo zero para a ligação
de energia. Pessoas especializam-se em malandrice e estão a roubar
ao povo. Isto não deve ser assim.
Por isso temos a consciência de que
nos actos notariais hão-de aparecer
malandros. Hão-de aparecer polícias maus ou advogados tendenciosos que vão adulterar datas para
complicar as coisas. Vamos estar
atentos”.
No âmbito das reformas no sistema de administração da justiça,
em colaboração com o judiciário, o
Chefe de Estado pediu celeridade na
revisão e simplificação processual e
do código de custo judiciais.

Cesaltina Lorenzone, directora
e coordenadora do Conselho Nacional do Programa de Controle do
Cancro no Ministério da Saúde, foi
distinguida com o Prémio International Gynecologic Cancer Society
(IGCS), pelo seu trabalho de prevenção e tratamento do cancro do
colo do útero em Moçambique.

MEDIAÇÃO
JUDICIAL
O Chefe de Estado afirmou
que a mediação judicial, para
além de humanizar a justiça,
reduzir a demanda do trabalho
nos tribunais, baixando o nível
de constrangimentos decorrentes do formalismo processual, a morosidade das decisões
e custas.
Nyusi falava no discurso
inaugural do novo edifício do
Tribunal Judicial da Província
de Manica, que, além das habituais secções cíveis e criminais, cartórios e outros serviços,
passa a contar com os Serviços

de Mediação Judicial, uma nova
plataforma de solução de disputas adoptada pelo Tribunal
Supremo. Estes serviços visam
em última instância criar uma
reaproximação das partes em
litígio, incluir os cidadãos no
processo de resolução dos seus
conflitos e reduzir o impacto
do modelo de perdedor e vencedor, praticado nas disputas
judiciais. Em Manica, para além
do Tribunal Provincial, o PR
inaugurou o Tribunal Judicial do
distrito de Vandúzi e condomínio para magistrados. Os dois
tribunais custaram aos cofres
do Estado mais de 301 milhões
de Meticais.

DESCE
RAPTORES

S
RE
TO
P
RA

Três indivíduos envolvidos na
tentativa de rapto de um cidadão
de origem asiática em Dezembro do ano passado, na cidade da
Beira, foram condenados, semana
finda, pela 6.ª Secção do Tribunal
Judicial da Província de Sofala a
penas que variam entre oito e dez
anos de prisão maior.
www.jornaldomingo.co.mz
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Redobrar vigilância
São preocupantes as notícias de ataques
terroristas, na semana finda, a dois distritos
da província de Nampula, nomeadamente
Eráti e Memba, com um saldo de seis mortos
e destruição de várias infra-estruturas.
Ao que tudo indica, em Nampula, estes
actos vis são protagonizados por pequenos
grupos fugidos da vizinha província de Cabo
Delgado, onde as Forças de Defesa e Segurança (FDS) têm vindo a apertar o cerco, incluindo a ocupação das bases dos terroristas.
Aliás, conforme explicou o Presidente
da República, na quarta-feira, na cidade de
Xai-Xai, com o ataque recente e ocupação
pelas FDS da base dos terroristas de Katupa, nas margens do rio Messalo, distrito de
Macomia, alguns malfeitores em debandada
entraram em Ancuabe, Chiúre até chegarem a Nampula.
Na verdade, devido à longa distância para
os principais postos de comando e reabastecimento, a logística dos terroristas tornou-se onerosa e ineficaz, o que faz com que
estes pequenos grupos procurem sobreviver
roubando bens da população.
Ainda que os terroristas estejam em número menor, não deixa de ser motivo de
inquietação, porquanto qualquer ataque
armado tem o potencial de provocar pânico
no seio da população que, inclusive, deixa
de se dedicar à produção para procurar zonas relativamente seguras.
De igual modo, sempre que há um disparo, os investidores quer nacionais quer
estrangeiros refazem as contas para ver se
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vale a pena continuarem a apostar os seus
recursos nesta zona.
Significa, por outras palavras, que todos nós somos chamados a complementar
o trabalho brilhante que está a ser levado
a cabo pelas FDS, denunciando quaisquer
movimentações de indivíduos suspeitos nas
nossas áreas residenciais, porque se não o
fizermos estaremos a criar condições para
a expansão do terrorismo no país. Hoje são
pequenos grupos, mas se nada for feito o
número pode aumentar até atingir níveis de
descontrolo.
Mais do que isso, os moçambicanos precisam de estar atentos àqueles que andam
de zona em zona e aliciam os jovens para
integrarem as fileiras dos terroristas e matarem os seus compatriotas, incluindo familiares seus.
De igual modo, precisamos, como país,
de dar alento ao esforço diplomático do
Governo que não mede esforços na busca
de apoios na região e no mundo para fazer
face ao terrorismo que, para além da morte e destruição de bens públicos e privados,
também está a atrasar o desenvolvimento de
Moçambique.
Como exemplo do esforço diplomático
do executivo moçambicano, pode citar-se
o facto de a União Europeia (UE) ter aprovado, quinta-feira, 15 milhões de euros em
apoio à missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM), que ajuda as Forças de Defesa
e Segurança (FDS) a combater o terrorismo

na província de Cabo Delgado.
Este montante destina-se, fundamentalmente, ao reforço da capacidade combativa da força regional, através da aquisição
de contentores de armazenamento, equipamento médico, veículos de guerra, barcos,
assim como dispositivos tecnológicos.
É bem-vindo este apoio. No entanto, não
nos esqueçamos que o terrorismo não se
combate apenas com armas. Há necessidade de continuar a mobilizar os jovens a não
aderirem a grupos estranhos.
Igualmente, consideramos ser pertinente que se continue a sensibilizar a juventude
para que tenha auto-estima e entenda a importância de defender a soberania e integridade territorial de Moçambique.
Há também a necessidade de intensificar a vigilância na linha de fronteira entre
as províncias de Cabo Delgado e Nampula,
sobretudo nas proximidades do rio Lúrio,
onde se presume os bandidos estejam escondidos.
Aliás, os distritos atacados em Nampula
são vizinhos e distam a escassos quilómetros do rio Lúrio, para além de que a partir
de Memba pode chegar-se a Cabo Delgado,
bastando atravessar o rio para entrar no distrito costeiro de Mecufi.
É que nesta época seca o caudal do rio
baixou, o que torna fácil a movimentação de
pessoas e bens e, nesse processo, alguns terroristas infiltram-se na população.
Redobremos a vigilância contra os terroristas!
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Quando o silêncio faz barulho!
Mantenham-se longe da inveja;
porque ela consome e tira boas
acções, como um fogo consome
e queima a madeira
– Maomé
Em 2018, o baixista camaronês Richard
Bona veio a Maputo actuar no festival Moments of Jazz da BDQ Produções. Como é
de praxe, falou à imprensa no Hotel Polana. Fortuitamente, depois da colectiva e
das tradicionais fotografias, tive o ensejo
de trocar dois dedos de conversa com ele
e com Ernie Smith (músico sul-africano).
Dessa curta conversa – o que eu queria
mesmo era entrevistá-los, mas a agenda não o permitiu –, ficou-me na mente
a frase: “Jimmy Dludlu é um dos maiores
músicos do nosso tempo”. A frase, dita
de formas diferentes, pertence aos dois
monstros – Bona e Smith.
Bona acrescentou que enveredou com
mais acuidade pelo “afro-jazz” depois de
ouvir o disco “Echoes From the Past”, o
primeiro CD de Jimmy Dludlu lançado em
1997. Acrescentou que quando finalmente o disco “Scenes From My Life” viu a luz
do dia, em 1999, já ele se tinha rendido
ao talento e vigor de Jimmy. Confessou a

influência do moçambicano nas escolhas
que vieram depois.
Intra-muros, temos exemplos de músicos que não escondem a influência que
Jimmy Dludlu teve ou tem sobre eles;
podemos citar Zoco Dimande ou Albino Mbié. Nunca esconderam o “poder”
de Jimmy sobre eles. Evidentemente que
cada um deles, porque talentoso, encontrou o seu caminho, a sua marca e som.
Há alguns anos, mais precisamente
em 2015, estando no Quénia, durante o
lançamento de uma temporada do programa Coke Studio, a dado momento, o
DJ tocou uma das minhas músicas favoritas de Jimmy, “Point of View”; não pude
evitar um grito de alegria. Um dos quenianos presentes perguntou-me se conhecia aquele músico. Eu disse que sim.
Acrescentei que éramos amigos. O queniano riu-se a bandeiras despregadas. Até
chamou a atenção de outros participantes
para que a galhofa fosse geral. Para ele não
era possível que eu tivesse contacto com
Jimmy Dludlu que ele considerava um
deus da guitarra. Pelo que percebi, o nosso jovem de Chamanculo tem uma grande
franja de admiradores por aquelas bandas.
Insisti que conhecia pessoalmente o
Jimmy Dludlu, que para eles era inclusive
sul-africano. Debalde. Optei então por ligar para o músico que, felizmente, aten-

deu a chamada. Em voz lta o equívoco foi
desfeito. Inútil dizer que depois passaram
a tratar-me com elevada consideração.
Conto estas histórias por causa das “homenagens” que se sucederam depois da
atribuição dos prémios “Carreira” e “Melhor Disco de Jazz” na 28.a edição do South
African Music Awards (SAMA) ao autor de
discos robustos como “Afrocentric”, “Tonota”, “Portrait” ou “In the groove”. Os
sul-africanos fizeram-no assumindo que
o artista é parte curial da história musical
sul-africana.
De há alguns anos a esta parte, Jimmy
Dludlu mora aqui. Trabalha na Escola de
Comunicações e Artes (ECA) da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Partilha
os seus conhecimentos com dezenas de
alunos. Também toca. Aqui gravou dois
discos, nomeadamente “In The Groove” e
“Story in a Frame”, que se juntam a outros
tantos. Os seus espectáculos são garantia
de casa cheia. O homem respira e destila talento. Daquele alforge há ainda centenas de canções para adocicar as nossas
vidas.
Sucede, porém, que somos masoquistas. Gostamos de chorar sobre o leite
derramado. A profusão de homenagens
que estão a acontecer – com as quais concordo – pecam por irem a reboque do que
os sul-africanos fizeram. Quer dizer que

esperamos pacientemente que alguém o
fizesse para que nós despertássemos para
prestigiar o nosso confrade. Não me entendam mal; acho que foi bonito o que se
fez com o laureado Jimmy… repito, peca
por ser tardio… não fica bem fazermos
desta maneira. Quem devia ter dado o
prémio carreira somos nós… os outros que
viessem depois. Ou seguimos a cartilha segundo a qual ninguém é profeta na sua terra?
Se sim, já é tempo de mudarmos os paradigmas. Mahecuane disse tristemente há
alguns anos que queria que fosse homenageado ainda vivo. Profundas aquelas palavras. Voltaram a assombrar-me agora com
esta correria para saudar Jimmy Dluldlu… e
quem diz Dludlu, diz muitos outros homens
desta terra que com denodo, cada um na sua
área profissional, contribuem para a edificação de um país melhor.
Vale lembrar aqui as palavras de um velho sábio: “É melhor sentar-se sozinho do
que em companhia com o mau; e é melhor
ainda sentar-se com o bom do que sozinho.
É melhor falar com aquele que busca conhecimento do que permanecer em silêncio; mas o silêncio é melhor do que palavras
vãs.” Deve ser por isso que muitos escolhem
o silêncio… para não se decepcionarem em
demasia.
Parabéns, Jimmy Dludlu, por erguer a
nossa bandeira!

MUTONYEDHO
António Barros

Diziam-nos que chineses comiam pessoas
Quando éramos pequenos, diziam-nos
muitas coisas más sobre o povo chinês. Essa
maledicência não nos era dita pelos professores, mas pelos mais adultos do que nós, na
rua, em casa, nos cafés, nas tardes dançantes, nas esquinas e nos muros das escolas.
Diziam-nos isto, aquilo e aqueloutro dos
chineses e do seu governo. Que não eram
pessoas, mas monstros, tipo dinossauros,
que comiam seres humanos e bebiam o seu
sangue, como se de vinho tinto se tratasse.
Quando nos tornámos adultos e soubemos
que os chineses apoiavam a Frente de Libertação de Moçambique na sua luta contra
o colonialismo português, as informações
malignas sobre a China e o seu povo aumentaram de tom, com a psicossocial do exército
português a desempenhar o seu papel, com
notável mestria. Alguns, entre nós, ficavam
incrédulos com essas notícias. Todos nós conhecíamos alguém de descendência chinesa
ou recebíamos informações de amigos sobre
essa comunidade. Naquela altura, tratávamos esses jovens por “mulatos china”. Mas
as marteladas nas nossas cabeças foram tantas que continuamos a acreditar nas maledicências.

Mais tarde, já adulto, como jornalista, tive
o grato prazer de conhecer a República Popular da China e o seu povo, quando em missão
de serviço acompanhei o Primeiro-ministro
de então, Mário Fernandes da Graça Machungo. Nessa altura, o Presidente da República Popular da China era Zau Zi Hang. Tivemos o privilégio de conhecer alguns lugares
marcantes: Pequim, Guenzo e Schengen.
Testemunhámos a determinação, disciplina
e cultura de trabalho daquele povo. Vimos a
pujança e a crença no futuro. Era fácil constatar que dali a alguns anos o país seria uma
das maiores potências mundiais. Senti, nessa
altura, a força da amizade e solidariedade do
povo e governo chineses. Havia uma vontade
férrea de cooperar com os restantes países,
como forma de ajudar os outros a crescerem,
tendo sempre em vista o benefício mútuo.
Depois de muitos anos, já após a Independência Nacional, em 25 de Junho de 1975,
tive o privilégio de conversar com um cidadão chinês chamado Liang Huang Pon, na
ocasião residente em Moçambique. Nessa
conversa, ele referiu que o essencial da oferta
da China aos estados africanos, com recursos
naturais ou sem eles, era baseado num con-

traste entre a generosidade e a solidariedade
de Beijing e a avareza das velhas potências.
Os recursos financeiros da China são assinaláveis, permitindo disponibilizar apoios.
Posteriormente, li numa revista de negócios
que um director do Exim Bank, um banco
estatal da China que intermedeia a maior
parte do financiamento chinês para a África, previu, em 2013, que o estado chinês
canalizaria, em 2025, um bilião de dólares
americanos para África em investimentos e
empréstimos. O equivalente a três quartos de
todo o Produto Interno Bruto (BIP) da África
subsariana em 2013.
“A China tem muito dinheiro para gastar” – afirmou categoricamente o meu amigo
Liang Huang Pon.
De acordo com a revista que acabei de referir, a África, nos próximos 20 anos, contados a partir de 2013, será o destino comercial
mais importante para muitas mega-empresas chinesas.
A avareza das velhas potências é confirmada no texto de Tom Burges, jornalista
de investigação premiado, no seu livro “A
Pilhagem de África” no texto “Uma Ponte
para Pequim (Beijing)”, quando diz que no

Níger, ao longo dos anos, tinham sido concedidos direitos à Elfo, antecessora da francesa Total, à Exxon, dos Estados Unidos, e
às outras grandes empresas petrolíferas para
avaliar o bloco petrolífero de Agadem. “O
Governo dizia sempre: querem o nosso petróleo?, construam uma refinaria”. Mas eles
diziam que era impossível. Os chineses vieram e perguntaram: “Querem uma refinaria?
De que tamanho?” No seu livro, Tom Burges
diz que a China está a oferecer aos estados de
África ajuda ao emular a sua própria transformação. A China – disse o jornalista no seu
livro “A Pilhagem de África” – está a oferecer
aos países africanos um caminho para o verdadeiro progresso. Em vez de ficarem continuamente reduzidos a regatear as condições
em que os estrangeiros lhes levam os seus recursos naturais, estes países podiam começar
a industrializar-se, usando infra-estruturas
construídas pelos chineses como o alicerce
para a sua própria base de produção.
A industrialização é um passo inevitável
para se sair da pobreza, e a generosidade e
solidariedade chinesas ajudam a atingir esse
desiderato em África. Moçambique não foge
à regra.
www.jornaldomingo.co.mz
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Mercado de capitais
emite sinais de crescimento
d

mercado de capitais é um campo
de investimento
onde as empresas
podem capitalizar-se através do auto-financiamento resultante da compra e venda
de acções, e atracção de
novos investidores, o que
cria uma praça paralela em que activos como
participações, opções e
possibilidades micro e
macroeconómicas
são
negociados.
Deste modo, as bolsas de valores funcionam
como termómetros que
mensuram as tendências
e dinâmicas da economia

capitalização bolsista na
BVM subiu de cerca de 119
mil milhões registados no
ano passado para pouco
mais de 130 mil milhões
de Meticais, equivalentes
a 19,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB)
real, enquanto o volume
de negociação ascendeu
aos seis mil milhões de
Meticais contra perto de
três mil milhões de Meticais registados no ano
passado, sendo que o
índice de liquidez foi de
cinco por cento da capitalização bolsista.
Há, neste momento, 54 títulos cotados na
BVM, dos quais 11 são de
acções e nove de Dívida Corporativa, sendo os

tado e Grandes Empresas), uma está no Segundo Mercado, vocacionado
para as Pequenas e Médias
Empresas (PME) e, por
fim, três empresas estão
cotadas no Terceiro Mercado, criado em 2019 para
acomodar entidades que
não possuem contabilidade organizada e contas
auditadas, sem dispersão
pública da sua estrutura
accionista.
O que se espera que
venha a acontecer até o
fim deste ano?
Temos indicações que
nos permitem acreditar
que até Dezembro poderão ser cotadas entre duas
e quatro empresas na
BVM aumentando o nú-

e oferecem possibilidades
de financiamento ao Estado e empresas do sector
privado.
Neste sentido, o Governo de Moçambique
criou a Bolsa de Valores de
Moçambique (BVM) em
1999 com o objectivo de
alargar as possibilidades
de financiamento à economia por via dos investimentos em bolsa.
De acordo com o Presidente do Conselho de
Administração (PCA) da
BVM, Salim Valá, o nível
actual de financiamento
através da bolsa é de 236
mil milhões de Meticais,
cerca de quatro mil milhões de dólares.
Até ao final do primeiro semestre de 2022, a

restantes de Obrigações
do Tesouro.
No período em análise,
o financiamento à economia através da BVM foi
de 235.979 milhões Mt,
sendo 190.650 milhões
ao sector público e 45.329
milhões de Meticais ao
sector privado. O número de títulos e titulares
registados na Central de
Valores Mobiliários foi,
respectivamente, de 218
títulos e 23.743 titulares.
Acompanhe a entrevista.
Neste momento,
quantas empresas estão
cotadas na BVM?
Actualmente, temos 11
empresas, sete das quais
pertencem ao Mercado
de Cotações Oficiais (Es-

mero para pelo menos 13.
Fala-se de uma tendência de aumento de capitalização bolsista...
As empresas estão a
ganhar consciência sobre
as vantagens e benefícios
de se financiarem através
da bolsa e investirem nos
seus produtos, pois a bolsa não é elitista. Há espaço
para todas as companhias
em termos de dimensões
e sectores de actividade.
Aliás, temos mercados
para diferentes categorias
de valores mobiliários,
desde o Mercado de Dívida Pública (Obrigações
do Tesouro), Corporativa
(Dívida Empresarial de
Médio e Longo Prazo), de
Papel Comercial (Dívida Empresarial de Curto

Eduardo Changule

O

www.jornaldomingo.co.mz

Salim Valá, PCA da BVM

Prazo), e o mercado accionista (acções das empresas cotadas).
Que vantagens são essas?
Desde a sua visibilidade e a sua actividade,
resultados, benefícios na
tributação de rendimentos e facilidade de expatriamento de capitais.
Em quanto se estima o
volume actual de negócios na BVM?
Até ao fim do primeiro
semestre deste ano tínhamos atingido 6.543,49
milhões de Meticais, o
que significa mais de 142
por cento face ao igual
período do ano passado.
O volume de negócios foi
dominado pelo mercado
da Dívida Pública, ao negociar 6.448,82 milhões
de Meticais que repre-

sentam 98,6 por cento
do total de negociação da
bolsa.
E no mercado accionista?
Este foi dominado pela
negociação das acções de
classe “B” da Companhia
Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH), ao
negociar 55,73 milhões de
Meticais, 90,5 por cento
do volume de negociação
deste mercado.
domingo soube que
duas empresas foram excluídas do mercado bolsista por incumprimento
dos deveres de fornecimento de informação regular aos investidores e ao
mercado, através da bolsa. Quais são?
Foram a Matama SA e a
Ceta SA, mas poderão ser
readmitidas à cotação da

BVM se forem sanados os
factos que determinaram
a sua exclusão conforme
o artigo 81 do CMVM.
O que levou à sua exclusão?
Toda empresa que entra para a bolsa de valores
deve tornar público todo
e qualquer facto relevante sobre ela, através dos
jornais de maior circulação, no Boletim de Cotações da BVM ou em ambos, consoante os termos
dispostos no Código do
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
4/2009, de 24 de Julho.
Além disso, deve apresentar ao mercado e aos
investidores o relatório
de gestão e as demonstrações financeiras auditadas. E, no caso das duas
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empresas, não cumpriram estes requisitos, pelo
que a BVM viu-se na contingência de proceder à
suspensão da negociação
das suas acções no mercado accionista, conforme o disposto nos artigos
78, 80 e 79 do CMVM.

PME NO
MERCADO
DE CAPITAIS
Sendo o mercado moçambicano dominado por
PME, qual é a expectativa
em relação à sua integração nos investimentos do
mercado de capitais ?
O crescimento dos investimentos nas micro e
PME influencia a criação,
em 2009, do segundo
mercado de Bolsa, vocacionado para este segmento de empresas. Em
2015, os quantitativos
mínimos para a admissão
à cotação foram reduzidos, inclusivamente para
o Segundo Mercado, onde
a capitalização bolsista
previsível para a cotação

reduziu de sete para quatro milhões de Meticais,
mantendo os restantes
requisitos de cotação.
Que impacto tiveram
essas medidas?
Em 2017, tivemos a
admissão da primeira empresa no Segundo
Mercado, a ZERO Investimentos, SA, uma sociedade dedicada ao sector
imobiliário. No entanto,

de vários estudos que foram feitos no
mercado, constatou-se a existência
de obstáculos à admissão para a cotação de PME, nomeadamente a falta de
contabilidade e auditoria organizada,
bem como a falta de dispersão da sua
estrutura accionista.
Como ultrapassar estes diferendos?
Foi lançado, em Novembro de 2019,
o novo mercado bolsista direccionado
às empresas que no momento da admissão à cotação não precisam de ter
todos os requisitos desde que assumam publicamente o compromisso
de reunir esses requisitos no prazo de
três anos, nomeadamente, contas auditadas e dispersão accionista.
Que resultados é que trouxe esse
novo mercado?
Foram admitidas para este mercado três empresas, nomeadamente a
REVIMO.SA, 2Business.SA e PayTech.
SA.
Qual é o diferencial do terceiro
segmento?
Este é um mercado de incubação,
preparação e transição, cuja monitoria
do processo envolve, além da BVM, o
Instituto de Gestão das Participações
do Estado (IGEPE), Instituto para a
Promoção das Pequenas e Médias
Empresas (IPEME), Confederação das
Associações Económicas (CTA), Or-

cio transfronteiriço dinâmico
com elevado potencial dos corredores de desenvolvimento,
serviços financeiros e indústria
transformadora.
Sim...
Se agregarmos a esse potencial imenso a disponibilidade de
recursos minerais e hidrocarbonetos não temos como não encarar um futuro promissor para
a economia nacional, que vai
demandar necessariamente um
mercado de capitais mais robusto e abrangente.
Esses investimentos vão imprimir visibilidade de investimentos
em bolsa?
Além de ser fundamental para
o país ter uma Bolsa de Valores
pujante e líquida, é importante
que a bolsa seja encarada como
uma ferramenta para promover
a inclusão financeira, a democratização, popularização do
capital e o empoderamento económico das famílias e empresas.
Permitirá também fazer uma
melhor ligação entre os projectos de grande dimensão, como a
HCB ou os projectos de gás natural do Rovuma, com as PME.
Para terminar, o que concorre
para a fraca adesão das empresas

dem dos Contabilistas e Auditores de
Moçambique (OCAM) e Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de
Moçambique (ISCAM).

FUTURO DA BVM

Que perspectivas existem em relação ao mercado de capitais no país?
Moçambique é um país com muitas possibilidades de erguer uma
pujante economia multissectorial
assente no agro-negócio, turismo,
energia, além de pescas e comér-

BMV cria novos mercados e atrai PME

moçambicanas à bolsa?
A adesão das empresas à cotação na BVM ainda está aquém
do desejado, mas as razões para
isso são, essencialmente, de ordem cultural, de oportunidade,
técnica e financeira. Além disso,
a crise económica que emergiu
em 2016 e agravada pelos diversos choques como os efeitos
das “dívidas não declaradas”,
os eventos climáticos extremos,
a instabilidade no Centro e o
terrorismo em Cabo Delgado,
a crise epidemiológica da covid-19 e, mais recentemente, o
conflito geo-estratégico entre a
Rússia e Ucrânia no Leste Europeu afectaram seriamente o desempenho das empresas e a sua
rentabilidade, fazendo com que
olhassem prioritariamente para
dentro.
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Jovens Empreendedores
ATÁLIA HONWANE

Produtora e fornecedora
de viveiros

d

Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz

A empresa Massungulo, Limitada,
sediada na localidade de Maniquinique, no distrito de Chibuto, em Gaza,
dedica-se à produção e fornecimento de
plântulas de diversas culturas para ajudar os produtores a reduzir o máximo de
perdas que sofrem depois do transplante, o que, por sua vez, tem impacto negativo na época de colheita.
“Produzimos plântulas de alta qualidade que garantem um bom rendimento, pois para se ter uma boa colheita
é necessário fazer uma óptima escolha
daquilo que se quer plantar”, esclareceu
Atália Honwane.
A qualidade de que fala a empreendedora resulta do facto de as plântulas
serem produzidas em estufas onde há
melhor controlo da temperatura e humidade. Além de produzir plântulas, a
empresa, que conta com três trabalhadores efectivos e dez sazonais, monta hortas em quintais de particulares,
quer seja em canteiros, vasos e material
reciclado ou mesmo hortas verticais e
garante assistência técnica aos produtores e fornecimento de outros produtos
agrários e serviços. A estufa de Atália
Honwane tem 40 por 7 metros, com
uma capacidade de produzir 200 mil
plântulas por mês. As culturas preferenciais são tomate, repolho, pimentos e,
para abarcar o consumo familiar, incluiu
outras variedades como pimentos coloridos, cebola roxa, acelga, aipo, coentros, temperos diversos, entre outros.
Os principais clientes são pequenos,
médios e grandes produtores de alguns
distritos das províncias de Gaza e Maputo. “Muitos destes produtores chegaram
até nós através de anúncios publicitários, das parcerias que temos com outras
empresas de produção de sementes, da
Associação de Empreendedores de Moçambique, para além de publicações nas
redes sociais”, ajuntou.

Segundo apurámos, Atália Honwane concluiu a sua licenciatura em
Agro-negócio em 2020, na Escola
Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto, e foi de onde
tirou a ideia de fazer a estufa depois
de, numa das actividades extracurriculares, participar numa visita a uma
estufa de uma empresa sul-africana.
Recorda-se que, além de estudantes, tinham sido convidados alguns produtores para conhecerem
algumas soluções na parte dos pesticidas. “Os produtores perceberam
que existiam plântulas com uma
qualidade boa e comentaram que se
pudessem dispor delas não teriam
muitas perdas, pois muitas vezes
semeiam, mas não sabem o que vai
sair”, recorda-se.
Depois disso, teve de apresentar
um plano de negócios numa cadeira
denominada Plano de Negócios e foi
a partir daí que esboçou e apresentou um plano com tudo pronto para
ser implementado, tanto que depois
submeteu o mesmo projecto para
conseguir financiamento.
“Recebi financiamento de 700
mil Meticais da Gapi que serviu para
a construção da estufa e aquisição da
primeira matéria-prima, nomeadamente tabuleiros, sementes, entre
outros. Quando começámos a obter
alguns ganhos, aperfeiçoei os trabalhos e melhorei a capacidade de
produção”. Honwane contou que
pretende expandir a sua actividade para garantir que cada vez mais
produtores consigam bons rendimentos. “Quando apresentamos
uma plântula, ela vem pronta para
semear, sem nenhuma raiz partida, ao contrário do que acontece
quando se semeia directamente no
chão”, garante. domingo procurou
saber quanto custavam as plântulas.
A título ilustrativo, a de tomate custa
2,80 Meticais cada, dependendo da
variedade. Para a empreendedora, o
valor é sustentável para os produtores, mas muitos ainda não adoptaram esta tecnologia porque aparenta
ser dispendiosa.
“Muitos preferem levar sementes
de tomate para lançar à terra e depois
colher, o que não sabem é que neste processo mais de 50 por cento se
perdem. É preciso fazer uma mobilização sobre a importância de usar
uma plântula com melhor qualidade”, ajuntou Atália Honwane.
Por essa razão, entende que tem
como desafio para os próximos tempos mostrar aos produtores a necessidade de adquirir plântulas e convencer aos grandes produtores que
as adquirem na África do Sul a comprarem-nas internamente. “Eles não
têm segurança principalmente por
ser uma pequena empresa”.

www.jornaldomingo.co.mz
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SETEMBRO AMARELO

Há cada vez mais jovens
a tentarem o suicídio
d

Luísa Jorge
luisa.jorge@snoticicas.co.mz

A

ssinalou-se ontem
o Dia Mundial de
Prevenção do Suicídio. Nos últimos três
anos, 7910 moçambicanos foram encaminhados
aos hospitais após tentativas
de suicídio. Só em 2019 –
considerado o mais crítico –
houve registo de 4086 casos.
Já em 2020, o número de pessoas que recorreram às unidades sanitárias no país para
acompanhamento médico,
após tentativa de tirar a própria vida, reduziu para a metade, com uma estimativa de
2.018 casos. No ano passado,
2021, o registo de pessoas que
pelas mesmas razões recorreram à ajuda hospitalar foi de
1806.
Ainda assim, as estatísticas
apresentadas pelo Ministério
da Saúde são assustadoras,
facto que leva profissionais
de saúde mental a alertarem
às famílias sobre a importância de estarem atentas às mudanças de comportamento,
sobretudo nos adolescentes e
jovens.
Facto a realçar é que cada
perda humana traz consequências a nível social, financeiro e emocional. Deixa
buracos no seio das famílias.
www.jornaldomingo.co.mz

Amálio Comé, psicólogo clínico, afecto ao Centro de
Saúde de Bagamoyo, afirmou
que, “em média, temos recebido por mês cinco casos de
tentativas de suicídio cometidas por adolescentes e jovens para acompanhamento
nesta unidade sanitária, com
maior incidência para meninas”.
Conforme explicou, o acto
de tentar suicidar-se é considerado o culminar de uma si-

Só no Centro de Saúde
de Bagamoyo, em Maputo, são atendidos,
em média, cinco casos
de tentativas de suicídio de adolescentes
por mês
tuação de problema. Há muita coisa escondida por detrás
deste comportamento, sendo
que “a adolescência é uma
fase de grandes transformações, quer sob ponto de vista
emocional, como de crescimento. É uma fase de constantes mudanças. O adolescente entra para a fase de
namoro, quer ganhar autonomia financeira, etc., e isto
pode levá-lo a uma situação
de frustração”.

FACTOR
FAMÍLIA
Existe a dor decorrente de um
mal provocado na pele, no corpo,
casos como os de Neima. Hoje,
com 24 anos, vive uma juventude na qual enfrenta diferentes
desafios devido a um episódio
sucedido recentemente. Vivia
uma adolescência de sonhos coloridos, até ao dia em que foi vítima de violação sexual perpetrada
por um agente da Polícia da República de Moçambique.
Tinha apenas 17 anos de idade.
Meses depois da agressão, soube que contraiu o vírus do HIV e
Sida. Este infortúnio trouxe outros males que mudaram a sua
vida. A sua irmã mais velha, que
foi quem levantou os resultados
das análises a que foi submetida
após a violação, não a informou
sobre o seu estado de seropositividade, apenas “disse-lhe que
devia tomar aqueles comprimidos (então receitados) para estancar a hemorragia que eu tinha
há um mês”, partilha.
A inocência de Neima não a
permitiu desconfiar de nada, pois
se tratava da palavra da sua irmã
mais velha, de quem não tinha
razão de duvidar. Sequer tinha
conhecimento que havia sido
submetida ao teste de seropositividade, até que, certo dia, “peguei nos comprimidos e fui a um
centro de Saúde para perguntar

Neima tentou suicidar-se várias vezes
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para que serviam. Lá disseram-me que eram anti-retrovirais.
Foi assim que descobri que era
seropositiva. Tomei um choque,
perdi forças, fiquei desapontada
com a minha irmã, senti que a
minha vida já não fazia mais sentido, por isso quando voltei à casa
tentei matar-me”, recordou-se.
A tentativa de suicídio não foi
consumada graças à presença do
seu irmão mais novo, que alertou
aos pais que imediatamente a levaram ao hospital.
Com o passar do tempo, a
adolescente passou a lidar com
a discriminação dentro da sua
casa e no seu bairro, dado que o
seu estado se tornou do conhecimento de grande parte das
pessoas que viviam no bairro.
Entretanto, “a minha irmã mais
velha é quem mais me tem discriminado e rejeitado. Ela diz que
já não sou nada. Que devia ter
morrido e como doente apenas
estou a gastar comida de casa.
Estou cansada, por isso já tentei
tirar-me a vida por cinco vezes”,

nha irmã, ela até chegou a deitar
os meus comprimidos”. Hoje,
com 24 anos de idade, continua
a viver momentos difíceis, mas
busca apoio médico.
Estes problemas são recorrentes, sendo que, de acordo com o

Ainda que o indivíduo
tenha acompanhamento médico, é importante que aprenda
a lidar com os momentos críticos ou impulsivos que o podem
persuadir a cometer
o suicídio. “Existe um
conjunto de procedimentos que podem
munir a pessoa com
ideação suicida
psicólogo Amálio Comé, “temos
encontrado adolescentes que

acordar, não quer fazer nada”.
É por este e vários motivos que
o médico psiquiatra Dirceu Mabunda disse que é fundamental
que se acabe com o tabu segundo o qual não se deve falar sobre
suicídio ou ideação suicida, antes
pelo contrário, defendeu que é
importante que se transmita às
pessoas que este é um problema
de Saúde Pública e é preciso que
elas tenham noção de que estão
a passar por uma situação crítica,
mas que podem ter ajuda de profissionais de Saúde, de familiares
e pessoas próximas para superar
ou saber lidar com esta situação.
“É um mito dizer que falar de
suicídio é incentivar a esse acto.
Temos de falar deste assunto para
que as pessoas saibam como buscar apoioˮ, argumentou.
Mabunda citou medidas de
prevenção existentes. No seu
entender, estas têm ajudado vários pacientes que se encontram
sob acompanhamento médico.
“Temos casos de pacientes que
têm um histórico de suicídio na
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Urgência médica

Amálio Comé, psicólogo
O acto de tentar suicidar-se é considerado o culminar de uma situação de problema

Fotos de Félix Matsinhe e j. Machel

revelou.
Apesar de terem mudado de
bairro, Neima passou a viver num
ambiente hostil que aos poucos a
levou a uma depressão profunda. “Era muita humilhação e os
meus pais não intervinham. Estava sempre a discutir com a mi-

Dirceu Mabunda, psiquiatra

têm uma doença mental e não
sabem. No nosso contexto há
ainda certa ignorância, por isso
não olhamos para a depressão,
por exemplo, como doença, mas
sim um capricho ou acto de preguiça, pois, geralmente, o paciente perde o ânimo, não quer

sua família. Para estes e não só é
importante que aprendam mediante uma situação que tenha
servido de gatilho para ideação
suicida”.

APRENDER A LIDAR
COM PROBLEMAS
De acordo com o médico psiquiatra, ainda que o indivíduo
tenha acompanhamento médico, é importante que aprenda
a lidar com os momentos críticos ou impulsivos que o podem
persuadir a cometer o suicídio.
“Existe um conjunto de procedimentos que podem munir
a pessoa com ideação suicida.
Mas o primeiro passo é saber
identificar os momentos ou situações que levam a estes pensamentos suicidas”, afirmou.
Mabunda reiterou a importância da família e sublinhou
que “é errado julgar a vítima. O
que a família deve fazer é apoiá-la, pois o acto de tentar ou tirar a própria vida não resulta de
factores isolados”, podem ser
de natureza social, financeira,
emocional ou patológica.

De acordo com o psicólogo Amálio Comé, qualquer tentativa de
suicídio é uma urgência médica, pois este é um sinal de que algo não
está bem com a pessoa. “Quem comete uma tentativa de suicídio, na
verdade, quer tirar a dor que está a sentir”, explicou.
Citou, entretanto, a necessidade de um acompanhamento integrado para que se identifique o gatilho para aquela tentativa de suicídio. “Por essa razão dizemos que um indivíduo que tentou tirar a
própria vida corre o risco de voltar a fazê-lo num curto intervalo de
tempo”, afirmou Amálio Comé.
Por seu turno, Mabunda afiançou que quem comete ou pretende
cometer o suicídio sempre apresenta alguma alteração de comportamento quer através de acções ou de forma verbal. “A pessoa que tem
o pensamento suicida, antes, pode, por exemplo, fazer mensagens
de despedida pelo WhatsApp, ou pode dizer que me apetece dormir e não acordar mais. Estes são sinais a ter em conta para buscar
ajuda”.
Acrescentou que muitas vezes, por causa de alguns mitos, as pessoas vão primeiro buscar ajuda espiritual, o que, no seu entender,
não é errado, contudo sublinha que é preciso também envolver a
medicina convencional.

PREVENÇÃO DE SUICÍDIO
Identificar os momentos ou situações que servem de gatilho, ou
seja, que o levam a ter esse pensamento.
Identificar coisas que o distraem destes pensamentos; saber quais
são os locais ou pessoas com as quais pode contar, que o ajudem a
distrair-se.
Conhecer instituições para onde pode acorrer ou recorrer quando
os maus pensamentos ocorrem: unidade sanitária, posto policial e
serviços de bombeiros podem ser exemplo.
Tornar o ambiente à sua volta seguro, que não facilite a materialização do pensamento suicida.

www.jornaldomingo.co.mz
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GILSON AMARAL

Sonhos&saxofone
d

Belmiro Adamugy
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

G

ilson Amaral é um jovem
moçambicano nascido aos
11 de Outubro de 2002.
Cresceu no bairro Polana-cimento. Estudou na
Escola Primária 3 de Fevereiro.
Posteriormente, foi para a Escola
Secundária Josina Machel, onde fez
a 8.ª e 9.ª classes. Na 10.ª ganhou
uma bolsa de estudos para a Escola
Americana. Actualmente, estuda
música na Universidade de Cape
Town. O saxofonista moçambicano Gilson Amaral foi recentemente distinguido com um prémio de
30 mil randes (cerca de 112,5 mil
Meticais) num concurso musical
promovido pela “Fine Music Radio”, na Cidade do Cabo, África do
Sul. Denominado “Bursary Trust
Awards 2022”, o certame, de acordo com os organizadores, foi criado
para oferecer, entre outros prémios, bolsas de estudo a estudantes
de licenciatura em performance ou
música.
O prémio foi pretexto para uma
conversa “corrida” com o jovem
músico actualmente radicado na
vizinha África do Sul; ele que fez
parte significativa da sua trajectória
no More Jazz Big Band, desde a sua
fundação, em 2014. Segue o papo...
Com que idade e como começou a interessar-se pela música?
Desde criança. Cresci com música...
Alguém na família segue a carreira musical que possa ter influenciado as suas escolhas?
Não.
Os seus pais ouviam música?
Que tipo de música? Acha que isso
o influenciou de alguma foram?
O meu pai ama música. Escuta
todo o tipo de música. Ele sempre
gastou dinheiro comprando CD
originais. Com certeza esse am-

Com Moreira Chonguiça, o mentor
www.jornaldomingo.co.mz

biente influenciou-me bastante.
Sabe-se que desde cedo entrou
para o More Big Band. Como foi que
isso aconteceu?
Morejazz sempre foi aberto
para todos que querem participar.
Assisti o primeiro "workshop" e
depois fui aos ensaios.
Que influência teve Moreira
Chonguiça para que você escolhesse o saxofone como instrumento?
Ele era o único saxofonista que
eu conhecia quando escolhi o instrumento. Escolhi tocar sax porque
queria ser como Moreira.
Quais os saxofonistas que mais
admira?
John Coltrane, Cannonball
Adderley, Kenny Garrett, Sonny
Rollins, Patrick Bartley, Joe Henderson, Immanuel Wilkins, só para
citar alguns...
O que o fez ir para a Cidade do
Cabo?
Simples: a Cape Town University tem o melhor programa de jazz
em África.
Tem contacto com outros músico moçambicanos baseados na
Cidade do Cabo?
Sim.
Jimmy Dludlu, Moreira Chonguiça, João Cabral, entre outros
deixaram boas indicações na África do Sul, em geral, e na Cidade
do Cabo, particularmente. Como é
que se sente ao herdar essa responsabilidade?
Eu sinceramente não penso
nisso. Ambos, Jimmy e Moreira,
são meus amigos. Eles aprovam o
meu trabalho. Sinto-me honrado,
claro, mas eu só estou a tentar fazer
aquilo que amo.
Ganhou recentemente um prémio num concurso musical promovido pela “Fine Music Radio”,
na Cidade do Cabo, África do Sul.
Denominado “Bursary Trust Awards 2022”. O que é que isso muda na

Gilson Amaral: o saxofone me completa

sua vida e nos objectivos que eventualmente traçou?
Não muda nada. Eu continuo
com os mesmos objectivos e a trabalhar da mesma maneira. Eu só
sinto que este prémio confirma que
estou a seguir o caminho certo...
O mercado sul-africano é bas-

tante competitivo. O que é que está
a aprender nessa sua estadia na
Universidade do Cabo?
Estou a aprender como o negócio da música funciona.
Como tem sido a sua vida
(como músico) na África do Sul?
Eu tenho uma vida muito ocupada na Cidade do Cabo, graças a
Deus. As pessoas gostam do meu
trabalho e, por isso, calculo, sou
sempre chamado para participar
em "shows". Está a ser uma experiência muito enriquecedora.
Que dificuldades está a enfrentar ou enfrentou para a sua integração na África do Sul e na escola em
particular?
Não me posso queixar: tive
uma integração suave. Logo que
cheguei à Cidade do Cabo consegui
fazer amizades e, passado pouco
tempo, já era convidado a participar em alguns "jam sessions". Isso
criou espaço para que eu também
começasse a fazer alguns "gigs".
Saí de Moçambique bem preparado
para os desafios...
Quais os músicos que mais admira (nacionais e estrangeiros)?
Claramente Moreira Chonguiça, Jimmy Dluldu, Pat Metheny,
John Coltrane, Robert Glasper, entre outros.
Como vê o cenário artístico depois de quase dois anos parado por

causa da pandemia?
O cenário está a voltar a brilhar;
os festivais internacionais estão de
volta. Eu vejo tudo numa perspectiva bastante optimista. As artes
são essenciais, e as pessoas amam-nas... penso que, à medida que o
tempo decorre, as coisas tendem a
ficar cada vez melhores.
Como “sobreviveu” ao isolamento por causa da pandemia?
Praticando, escutando muita
música e passando o tempo com a
família.
Que costuma fazer nos seus
tempos livres?
Gosto de ler ou assistir filmes
ou seriados.
Que livros gosta de ler? Filmes?
Leio livros de auto-ajuda, livros
tipo "Pense e enriqueça". Gostei
muito de ler “O alquimista”.
Que livro (s) recomendaria ?
“O Segredo” de Rhonda Byrne
e “Pense e Enriqueça” de Napoleon
Hill
Qual é o disco que está a ouvir
agora?
“Season of Changes” de Brian
Blade.
Quantas horas pratica por dia
(saxofone ou outro instrumento)?
Pratico de 6 a 8 horas por dia.
Músico com quem sonha tocar
um dia.
Pat Metheny.
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Stewart Sukuma
costura amor em livro
O livro de poesia “O alfaiate
e a Arte de Costurar o Amor”,
assinado pelo compositor e intérprete Stewart Sukuma, ganhou asas durante a 92.ª Feira
do Livro de Lisboa. O escritor e
jornalista José Eduardo Agualusa assina o prefácio.
É o primeiro livro de Sukuma que tem já publicados aleatoriamente vários poemas, e
que no ano em que celebra 40
anos de carreira decidiu fazer
um livro onde a sua veia literária ganha destaque, até porque é difícil dissociar a poesia
da música seja de uma forma
metafórica ou directa, como ele
mesmo justifica.
O livro é de temática livre,
mas com o amor como actor
principal, diz ao domingo a partir de Lisboa. Acrescenta que os
poemas deste livro foram escritos nos últimos 10 anos e que o
amor ou desamor está circunscrito em tudo que nos dispomos a fazer.
O autor de ”Afrikiti” afian-

ça que não pretende transmitir
uma mensagem especial, mas
lembrar que a leitura é fundamental. Diz ainda que pretende
continuar a escrever. “A escrita
sempre me fascinou. As palavras são mutantes com natureza própria e é sempre um desafio dar-lhes outra vida ou outro
rumo”, diz o músico.
Noutro passo, Stewart afirma que a palavra nunca esteve
dissociada da música. A mensagem escrita e cantada será
sempre uma arma poderosa
para um posicionamento claro
na sociedade. O livro, editado pelo braço editorial “Poesia
Impossível” do Grupo Editorial Atlântico, será distribuído
em três territórios que têm o
português como língua oficial,
Portugal, Brasil e Moçambique,
e estará disponível nas principais livrarias.
A escrita é também um sonho de criança de Sukuma que
começou a ler muito cedo e as
suas referências remetem-no

às memórias da sua infância
onde foi exposto às escritas de
Pablo Neruda, Sebastião Alba,
Luís Carlos Patraquim e Carlos
Drumond de Andrade.
A Feira do Livro de Lisboa é
um evento que se realiza anualmente desde Maio de 1930 na
cidade de Lisboa. Em 1931, a
organização passou a estar a
cargo da então Associação de
Classe de Livreiros de Portugal,
que hoje tem o nome de Associação Portuguesa de Editores e
Livreiros.
A feira tem passado, desde
o seu início, por diversos locais,
como a Avenida da Liberdade,
a Praça D. Pedro IV, a Rua Augusta e a Praça do Comércio,
mas fixou-se, desde há alguns
anos, no Parque Eduardo VII.
Em mais de duas centenas de
"stands", editores e livreiros aí
apresentam anualmente desde
as últimas novidades até fundos de catálogo e restos de armazém, às vezes a preços quase
simbólicos. No decorrer da feira

Stewart costura novas páginas na carreira

há também, com frequência, espectáculos, concertos, lançamento
de livros e sessões de autógrafos.
“O alfaiate e a Arte de Costurar

o Amor” tem lançamento assegurado para breve em Moçambique e
em especial em Quelimane ainda
este ano.

Scala retoma sessões de cinema
O Cine-teatro Scala está firme na ideia de manter a exibição
de filmes moçambicanos todas as
quintas-feiras. A ideia da casa é
partilhar com o público amante do
cinema películas originariamente
moçambicanas como um mecanismo de fazer a sétima arte chegar
a mais público. Igualmente, está
nos planos da Associação Cultural
Scala, proprietária do empreendimento, apostar nos próximos
tempos em grandes produções que
são exibidas nas maiores salas de
cinema do mundo.
No entender da organização, é
uma iniciativa que visa diversificar
os produtos oferecidos ao público
para atrair mais gente. Assim, na
próxima semana, 15 de Agosto,
vai ser exibido o filme “O tempo
dos Leopardos”, realizado e escrito
por Zdravko Velimirović, Branimir
Šćepanović, Luís Carlos Patraquim
e Licínio Azevedo, e no dia 22 do
corrente mês será a vez do “Desobediência”, do realizador Licínio
de Azevedo.
Na última quinta-feira foi a vez
do filme “Impunidades Criminosas”, longa-metragem do realizador moçambicano Sol de Carvalho.
A película conta a história de uma
mulher, Sara, que assassina o marido após longos anos de violência
física e psicológica. Cansada dos
maus-tratos, decide acabar com a
vida do seu parceiro e jogar o corpo
no lixo. Em 74 minutos do longa,

Sol mergulha na tradição africana
para mostrar os males que advêm
daquele acto macabro que, em
princípio, para Sara, era um acto
de libertação.
A mulher, além de ser perseguida pela quadrilha da qual o
marido fazia parte e também de
ter sido presa, é igualmente obrigada a submeter-se ao processo de
purificação sexual, vulgo "kutxinga", com o chefe da quadrilha do
marido morto. Porque a violência
só gera violência, Sara acaba por
assassinar também o chefe dos
bandidos, conhecido por Chiquinho Paixão. Depois da exibição
do filme, ouve espaço para uma
conversa com o realizador. Sol esclareceu que, vários anos depois de
ter estreado “Impunidades Criminosas”, ainda sente uma nostalgia
dos tempos em que produziu e
gravou o filme.
“O curioso é que as filmagens
exteriores foram feitas em Goba e
as interiores fizemo-las no Scala,
mesmo. E isto só me lembra uma
coisa: que o cinema é uma mentira
para dizer a verdade. Então sinto
uma certa nostalgia daqueles momentos, cada produção é sempre
uma descoberta que vamos fazendo enquanto profissionais.
Naturalmente que se filmasse hoje
há coisas que não faria da mesma
maneira, mas isto é mais subjectivo que qualquer coisa”, esclareceu.

Sara no regresso à sua terra natal, fugindo do Chiquinho Paixão

“Impunidades Criminosas”
é uma longa que explora os problemas sociais. Foi produzida
numa altura em que os índices de
violência contra a mulher eram
bastante elevados. Sol acredita
que até hoje ainda é uma realidade crua de todo Moçambique, até
porque “há sempre um discurso
do dia e o da noite. Do dia é aquele
que aparece na televisão, nos jor-

nais e na rádio, e depois há a realidade no terreno. Não penso que
os números de violência contra
a mulher tenham baixado tanto. Neste momento, dizer que os
números baixaram é um discurso
moderno e correcto, mas não sei
se realmente está a ter eficácia
onde é necessário”.
O realizador voltou a abordar
a questão do público reduzido nas

salas de cinema, tendo esclarecido que é preciso que se comece
a desenhar planos e estratégias
sérias para fazer as publicações
moçambicanas chegarem ao destinatário. Sol disse que os jovens
cineastas que estão a apostar nas
curtas-metragens já também demonstraram terem talento e criatividade para conquistar o mundo, mas precisam de continuar a
trabalhar e construir um caminho
até chegarem ao ponto de ter um
currículo que lhes permita concorrer para grandes fundos que
financiam o cinema.
Para além de Sol de Carvalho,
a sessão contou com a presença
do actor Elliot Alex, que interpreta o papel de Chiquinho Paixão
no “Impunidades Criminosas”.
Na ocasião, contou que é sempre
desafiante transitar do teatro para
o cinema, mas, ao mesmo tempo,
tem sido um aprendizado trabalhar com Sol.
“As expressões do cinema são
sempre mais subtis, porque tens
ali uma câmara para captar as
imagens, mas esta transição tem
sido interessante e nós temos a
sorte de ter o Sol que nos passa o
texto para aprender e treinar faltando muito tempo para o arranque das gravações”.
O filme “Impunidades Criminosas” pode também ser visto na
plataforma moçambicana NetKanema.
www.jornaldomingo.co.mz
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Fragilidades de garantias
emperram seguro agrário

Há necessidade de assegurar-se as culturas de modo a desenvolver o sector agrário no país

d

IDNÓRCIO MUCHANGA
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

M

oçambique precisa de
estabelecer um fundo
que possa financiar o
acesso ao crédito agrário, segundo defendem
personalidades ligadas à área, em
entrevistas concedidas ao domingo.
A ideia é reverter o actual cenário em que de um total de 4 milhões de agricultores, em todo o
país, apenas 65 mil beneficiam de
um mecanismo de transferência
de risco. Destes, 61 mil são assegurados pela Hollard Seguros, através
da empresa Phoenix Seeds, que
opera em Vanduzi, na província de
Manica, e 4 mil estão no âmbito do
SUSTENTA e do Programa Mundial de Alimentação (PMA).
Trata-se de produtores que
operam nas províncias de Zambézia, Manica, Gaza e Tete e que
asseguram culturas como mapira,

milho e feijões.
A agricultura, refira-se, é
praticada por cerca de 80 por
cento da população economicamente activa no país, contribuindo com 23 por cento no
Produto Interno Bruto (PIB).
A fraca adesão das seguradoras resulta do facto de considerar a agricultura uma actividade
de elevado risco, por um lado,
devido ao uso de sementes não
melhoradas, o que tem consequências negativas na produtividade e, por outro, pela sua
exposição aos fenómenos naturais - seca e cheias.
É neste contexto que os entrevistados consideram que é
chegada a altura de o Governo
inspirar-se na experiência dos
outros países onde se subvenciona o seguro como forma
de tornar este segmento mais
atractivo para as seguradoras e,
consequentemente, aliciante

também para a banca.
Note-se que a dificuldade de
acesso ao crédito é mais notória no
seio dos pequenos produtores, sobretudo do sector familiar.
Outro constrangimento é que o
seguro agrário precisa da intermediação de uma entidade financeira
que possa garantir a mitigação do
risco.
Aliás, foi o que aconteceu na
campanha agrícola 2013-2014, al-

Israel Muchena

tura em que foi implementado um
programa-piloto de seguro para a
agricultura, com o Banco Mundial
a financiar os prémios, para cobrir
cerca de 40 mil agricultores.
Na época, os fundos foram canalizados a duas seguradoras Hollard Seguros e a Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE)
- que, em parceria com o Instituto
de Algodão de Moçambique, asseguraram a produção do algodão nos

Luís Muchanga

Câmara de Comércio fala
de fundo para agricultura
A Câmara de Comércio de Moçambique defende a criação de um fundo de garantia agrícola de modo a dinamizar a produção do milho
e outras culturas no país, por ser importante na
dieta dos moçambicanos.
Ressalva, entretanto, que é necessário que
se faça uma reflexão e um trabalho de advocawww.jornaldomingo.co.mz
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cia para atrair o sector financeiro à agricultura,
valorizando a terra como activo que possa servir de garantia. O Governo precisa, de acordo
com a CCM, de responsabilizar-se pela criação
de um fundo de garantia agrícola e de incentivos às instituições seguradoras para assegurar
a cobertura do risco. De igual modo, considera

“urgente” o estabelecimento de políticas fiscais para a potencialização de toda a cadeia de
produção, de forma a impulsionar o sector.
Para a CCM é preciso ter em conta que o
milho constitui matéria-prima para diversas
indústrias, sem pôr de lado o seu consumo directo.

distritos de Lalaua e Monapo, em
Nampula.
Inicialmente, haviam sido
seleccionadas as províncias de
Niassa, Zambézia, Cabo Delgado
e Nampula, mas o programa acabou sendo implementado apenas
nesta última. Após a experiência,
esperava-se que a iniciativa fosse
replicada massivamente pelo país,
o que não aconteceu.
Entretanto, mais tarde a seguradora Hollard firmou uma parceria com a Universidade de Califórnia (Estados Unidos da América)
que pretendia implementar um
seguro na área das sementes certificadas, cujo sector formal comercializa anualmente cerca de
10 por cento das necessidades dos
produtores.
Foi neste contexto que a Universidade de Califórnia subsidiou
a empresa moçambicana denominada Phoenix Seeds, vocacionada
à produção de sementes certificadas. O director da divisão do seguro agrícola da Hollard Seguros,
Israel Muchena, por sinal, a única
companhia que neste momento
trabalha neste segmento de mercado em Moçambique, disse que o
programa beneficia alguns produtores do sector familiar que praticam agricultura de sequeiro ou de
regadio.
Explicou que a Hollard tem três
tipos de seguros, nomeadamente o multirisco, que abarca várias
situações da estrutura da área e
equipamentos. O seguro de colheita garante indemnização ao
produtor em caso de sinistro de
origem meteorológica. O seguro

climático abrange, geralmente, os
produtores que praticam agricultura de sequeiro. Neste caso, a seguradora faz monitoria via satélite
sobre o estado do tempo.
“Os prémios têm sido muito elevados, uma vez que muitos
produtores praticam agricultura
em zonas propensas às inundações ou seca. Por exemplo, para
o PMA o prémio pode ir até até
quase 20 por cento, visto que os
campos encontram-se em regiões
de alto risco, que em situações
normais não deveria produzir culturas como milho. Chicualacuala,
por exemplo, quase todos os anos
não caem 400 mililitros de chuva”, referiu.
Entretanto, domingo soube
que a Empresa Moçambicana de
Seguros (EMOSE) está a criar um
pacote de seguros virados para a
agricultura e desastres naturais,
face às intempéries que, nos últimos anos, ocorrem com frequência no país e com um impacto negativo na economia agrária.
Denominado “seguro soberano”, está a ser desenvolvido em
coordenação com o Ministério da
Economia e Finanças e o Instituto
Nacional de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD) para reduzir o impacto negativo nas pessoas afectadas pelas calamidades.
Refira-se que a EMOSE já desembolsou cerca de 380 milhões
de Meticais para a cobertura dos
danos causados pelos ciclones Idai
e Kenneth. Pagou também cerca
de 250 milhões de Meticais para
o alívio dos danos causados pelos
ciclones Eloise, Ana e Gombe.
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As seguradoras
não arriscam na agricultura
– João Mosca
O economista João Mosca afirmou que há
anos que em Moçambique se fala de seguro
agrícola, mas que a sua implementação na plenitude tarda, exceptuando-se alguns casos de
agricultores que têm acesso a este mecanismo
de transferência de risco.
Segundo o economista, o fraco investimento no seguro agrário resulta do facto de se considerar actividade de risco.
Por causa disso, a probabilidade de o seguro
ter de, anualmente, suportar as perdas devido
a eventos climatéricos, sobretudo seca, excesso
de chuva, ciclones, é menor. “Isto faz com que
as companhias de seguro não optem, de forma
individual, em assegurar as culturas sem que
haja uma instituição financeira para suportar
os riscos”.
Fora das razões avançadas por outros entrevistados, Mosca chama à colação o facto de
dos 4 milhões de produtores existentes no país,
cerca de 95 por cento não possuírem Bilhete
de Identidade, título do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), nem património
que possa servir de garantia para a obtenção do
seguro. Isto faz com que parte significativa dos
produtores não seja elegível ao seguro sem que
haja alguma instituição financeira por detrás.
“Se notar, os 65 mil agricultores que se beneficiam de seguro são aqueles que trabalham

SEGURO PARA
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
Segundo Luís Muchanga, coordenador executivo da União Nacional dos Camponeses (UNC), se
o país tivesse um seguro agrícola
voltado às mudanças climáticas os
agricultores não se teriam ressentido das perdas provocadas pela
passagem dos ciclones.
“Por isso, é uma utopia dizer
que há agricultores que estão a beneficiar do seguro, olhando para o
número de pessoas que praticam a
agricultura no país”, enfatizou.
Para Luís Muchanga, as seguradoras não devem olhar para a
agricultura como uma actividade de risco, o que significa que
o Governo tem de intervir nesta
componente de modo a assegurar
a massificação da transferência do
risco.
“Veja que mesmo na fase-piloto não houve campanhas nacionais de sensibilização e consciencialização aos agricultores sobre a
importância do seguro agrário”,
disse. Acrescentou que “há necessidade de se assegurar os campos agrícolas de algumas zonas nas
províncias de Gaza, Manica, Sofala, Inhambane e Zambézia, que
são ciclicamente afectadas pelas
mudanças climáticas, sobretudo
secas e inundações”, apelou.
O Governo deve participar incentivando as seguradoras a apostarem no sector agrário, porque,
segundo Luís Muchanga, os países
que têm a agricultura desenvolvida é porque o Estado teve de “apadrinhar” as iniciativas.

próximo aos regadios e que conseguem abastecer os mercados locais. Estes produtores acabam tendo riscos reduzidos porque não dependem da chuva”, disse.
Para além disso, vários agricultores que
operam no país não têm acesso a recursos tecnológicos suficientes, equipamentos agrários,
sementes melhoradas, fertilizantes e produzem
para auto-suficiência. Por isso, torna-se complicado aos bancos comerciais financiá-los,
condição para aceder ao seguro.
Neste caso, o Governo deve criar políticas
arrojadas para minimizar o impacto dos preços
de sementes, fertilizantes e produtos químicos.
Deve, igualmente, de acordo com a fonte,
garantir a estabilidade de preços dos produtos
agrícolas para melhor geração de renda e assegurar absorção dos produtos para os mercados,
o que passa também pela construção e reabilitação de vias de acesso. “Isto pode ser uma forma indirecta de apoiar os produtores reduzindo
alguns riscos que lhes têm assolado no desenvolvimento da actividade”, referiu.
Sendo a agricultura uma actividade propensa a incertezas tanto de origem climática como
a ameaças sanitárias e oscilações do mercado,
exige uma gestão adequada dos riscos que podem prejudicar o sector produtivo.
Mosca reconhece, todavia, que esta gestão

“São poucos os agricultores que estão a ser assegurados.
Alguns destes que operam em
Chókwè, na província de Gaza,
foram abrangidos pelo financiamento do PMA, como forma de
cobrir as perdas de várias culturas
constantemente assoladas pelas
inundações”, disse.
O seguro agrário, de acordo
com Luís Muchanga, não tem sido
difundido como acontece com
outros serviços.

mostra- s e
complexa,
exigindo, dentre outros,
um elevado
conhecimento tecnológico, além de informação apurada sobre a agricultura.
Em relação ao financiamento, João Mosca
recordou que o Fundo de Desenvolvimento
Agrário financiou vários projectos menos o
sector agrário.
Admitiu que as taxas de juro, fixadas entre
5 e 10 por cento, eram relativamente baixas,
quando comparadas com as da banca comercial que rondam os 15 a 20 por cento. “É certo
que há casos de agricultores que solicitam o
crédito e não o usam para o propósito”, disse.
Moçambique tem-se destacado no sector
agrário somente para os produtos de exportação, nomeadamente algodão, gergelim, feijão
bóer, tabaco e na pecuária. “Para o resto dos
produtores que se ocupam da produção de milho, mapira, amendoim, batatas doce e reno,
mandioca, entre outras culturas, a situação não
muda. Não produzem o suficiente para abastecer os mercados durante um certo período”,
revelou.

“O seguro agrário já vem sendo discutido desde 2008. Para tal,
foram feitos estudos de viabilidade para se aferir a sua funcionalização, mas, mesmo assim, as seguradoras não querem assumir o
risco sem ajuda extra”, frisou.
Conforme o entrevistado, a
agricultura no país não evolui porque é assumida como de risco, razão pela qual os bancos comerciais
não a financiam, o que desencoraja as seguradoras de cobrir o risco.

“Se se fez o seguro da cultura de
algodão foi porque houve intervenção de instituições financeiras
internacionais”, frisou.
Neste sentido, defende Luís
Muchanga, o Governo deve criar
políticas atractivas no sector em
coordenação com os parceiros de
cooperação de modo a estabelecer-se a “soberania alimentar e
não segurança alimentar”, o que
pode contribuir para a redução da
dependência externa.

Estado deve comparticipar
– Luís Augusto
Luís Augusto, vice-presidente do subsector de
agricultura comercial e processamento no pelouro de agro-negócio na Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), afirmou que se se criasse o “Fundo Soberano” com a
comparticipação do Estado poder-se-ia alicerçar
os bancos comerciais no financiamento da agricultura.
“O Governo é uma peça fundamental para o incremento e sucesso do seguro agrícola, devendo,
para tal, desenvolver uma política de subvenções,
para a partilha de riscos, porque se isso não acontecer os prémios dos seguros agrícolas podem ser
insuportáveis, principalmente no início da implementação devido ao baixo número de envolvidos”, explicou. De acordo com Luís Augusto, se se
materializasse na plenitude os serviços de seguro
agrícola os produtores poderiam minimizar os riscos que emergem desde a sementeira até à colheita e armazenamento do produto final. Em relação
ao seguro de investimento abranger-se-iam as
perdas anuais de colheita em culturas permanen-

tes (árvores
de fruto)
e nas plurianuais
(feijão
bóer, piripíri, maracujá), além
da implantação
d e
infra-estruturas
como
armazéns e sistemas de rega e máquinas.
Mas, actualmente, o que acontece é que, segundo o entrevistado, o nível de garantias exigidos aos agricultores para se aceder ao seguro só
podem ser satisfeitos por produtores de média e
alta dimensão, nomeadamente empresas ligadas
ao sector frutícola como banana, manga, abacate,
amêndoas, caju e macadámia.
Luís Augusto disse que o financiamento e seguro são dois itens que andam juntos. “O seguro é
uma garantia para o banco e o crédito concedido
permite que se faça o seguro”.
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Massingir já produz
forragem para bovinos
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

O

distrito de Massingir, a norte da
província de Gaza,
tornou-se, desde
quinta-feira passada, na primeira região a produzir forragens para a suplementação alimentar de gado
bovino, um investimento
orçado em 150 milhões de
dólares americanos.
As primeiras colheitas
do feno, principal matéria-prima para a produção de
forragens por via do cultivo
da alfafa (luzerna), começaram a ser realizadas no início de Setembro corrente. A
inauguração oficial do empreendimento contou com
a presença do Presidente da
República, Filipe Nyusi.
O PR percorreu a já considerada maior plantação
de alfafa a nível de África,
desenvolvida no complexo
agropecuário da empresa Massingir Valley Farms
(MVF).
A produção de forragens
tem sido uma tecnologia
usada em termos alimentares para grandes e pequenos
ruminantes, contribuindo
particularmente para a melhoria da qualidade da carne
bovina. O feno extraído pode
servir para os criadores de
vacas leiteiras e animais ruminantes destinados ao abate e corte devido ao elevado
valor nutritivo.
Espera-se que aquele
empreendimento privado
estimule a procura de feno
na forrageira de Massingir,
sobretudo nos períodos de
crise de pasto, derivados de

Filipe Nyusi participou na colheita de batata

inundações e secas que ciclicamente assolam a província.
Com efeito, o funcionamento da forrageira representa uma mudança na cadeia da criação de animais,
como salientou, por seu turno, a governadora Margarida
Mapandzene.
Realce-se que a província de Gaza detém a maior
manada bovina do país, com
mais de 400 mil cabeças, seguida de Maputo e Inhambane.
Projecções apontam que,
no presente ano, o sector pecuário vai registar um crescimento da ordem de nove
por cento, o que se traduz
no incremento da produção
de carne em cerca de 15 por
cento.
O projecto visa satisfazer
as necessidades da produção
de carne e leite, a nível na-

Linha-férrea
para Chókwè
O consórcio sul-africano que investe na MVF manifestou vontade de ver construída uma linha-férrea desde
Massingir até Chókwè. Estimada em perto de 40 quilómetros.
A via representaria uma solução para flexibilizar o escoamento da produção da região, conforme disseram os
gestores daquele empreendimento.
A linha pode também abrir a possibilidade para o serviço de transporte de passageiros.
O representante do grupo não descartou a possibilidade de o projecto comparticipar na criação da linha de
comboio entre aqueles dois distritos.

cional, incluindo exportação
para a China, Arábia Saudita
e alguns países da Europa.

MAIOR
PROJECTO
Até o presente momento foi lavrada uma área de
cerca de dois mil dos 12.800
hectares do terreno concedido para aquela farma.
O projecto tem como
desafio instalar um canal de
aproximadamente 50 quilómetros para a captação de
água a partir da Barragem de
Massingir.
Neste momento, funciona um sistema de captação
digitalizado a partir do Rio
dos Elefantes, que está ligado a duas represas construídas no interior da farma. A
previsão é que sejam poupados cerca de 70 por cento
de água para as plantações.
Conforme salientou Filipe Nyusi, pode vir a tornar-se no maior projecto do

género a nível nacional e
além-fronteiras.
Destacou que a promoção e facilitação do sector
privado representa uma necessidade, visto que quando
“empenhado” pode fazer
diferença na cadeia de produção, inclusive resolver o
problema de insegurança
alimentar.
No âmbito da agricultura
comercial, salientou que o

projecto vai resolver muitos
problemas que a agricultura
resolve, incluindo o da insegurança alimentar.
Vai, por outro lado, alavancar a actividade do sector pecuário em Moçambique, tendo referido o caso de
Eswatini que produz muita
carne recorrendo a espaços
de reduzidas dimensões.
Em 18 meses de operação
foram gerados 200 novos

empregos directos, maioritariamente para mulheres.
Arnald Pistors, representante da MVF, disse que se
pretende que o projecto tenha efeitos multiplicadores
e que contribua para o desenvolvimento económico
das diversas comunidades
de Massingir.
A título de exemplo, no
processo de abate de árvores
as populações são incentivadas a produzir carvão, o
qual depois é comprado pela
MVF como forma de gerar
rendimentos para os produtores. Em termos indirectos, mais de 800 pessoas
têm vindo a beneficiar da
implantação daquele megaprojeco.
Desde a entrada em operação, a unidade também
contribuiu para melhorar as
condições de energia eléctrica e de abastecimento de
água em muitas comunidades.
A propósito, Filipe Nyusi
destacou que por o projecto
dar prioridade à convivência
harmoniosa com as comunidades será fundamental
para o desenvolvimento
económico da região.

O maior campo de alfafa localiza-se em Moçambique

Saco de batata a 200 Meticais
O grupo Massingir Citrus, Limitada
está a produzir batata-reno que alimenta alguns mercados, incluindo o
“grossista” do Zimpeto.
Numa área estimada em 500 hectares, a produção resulta de um projecto
privado que custou 50 milhões de dólares americanos, incluindo a produção de citrinos.
Os sinais do aumento produtivo
daquela cultura já se fazem sentir nos
mercados abastecedores, onde se regista uma diminuição dos custos. O
saco de 10 quilogramas de batata-reno

sai a 200 Meticais.
Presentemente, cerca de 2000
hectares de batata estão a ser colhidos
para fornecer os mercados de Xai-Xai e
Zimpeto. Na semana finda, 500 toneladas foram colocadas no mercado do
Zimpeto, e a produção anual é de 3500
toneladas. O sector da agricultura reporta que na campanha agrícola 20212022 a produção de batata vai crescer
na ordem de 20 por cento.
Estimativas apontam que, com o
crescimento produtivo, poderá haver
um equilíbrio no que concerne à im-

portação. A produção na campanha
nacional passada atingiu 57 mil toneladas, contra cerca de 70 mil toneladas
de batata importada.
Destaque-se que o investimento
inclui ainda uma área para o cultivo de
citrinos, estimando-se que nos próximos três anos sejam produzidas frutas.
A exploração poderá aumentar para
1500 hectares.
Aquele empreendimento vai gerar
800 novos postos de trabalho, estando
a empregar, presentemente, 80 pessoas das comunidades de Massingir.
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EDMUNDO DOS SANTOS BANZE, COZINHEIRO

Já abandonei a mesa
para apoiar a cozinha
d

É

LUÍSA JORGE
luísa.jorge@snoticicas.co.mz

apaixonado pela sua profissão de cozinheiro. Aliás,
o amor que nutre pelas panelas já o fez, por diversas
ocasiões, abandonar a condição de convidado para prestar o
seu apoio na cozinha, sempre que
se apercebe que lá algo anda mal.
Chama-se Edmundo dos Santos
Banze, rosto do domingo desta semana.
O entrevistado confessa que se
há algo que detesta é ver o anfitrião a ficar mal na fotografia perante os seus convidados, apenas
porque alguém não está a fazer
bem o seu trabalho. “Quando fazemos algo de que gostamos não
medimos esforços, onde quer que
estejamos”.
Oriundo de uma família de
10 irmãos, sendo Edmundo dos
Santos Banze o mais novo, passou toda a sua infância no bairro
Unidade 7, na cidade de Maputo,
de onde só saiu chegada a hora de
constituir um lar.
Tornou-se activista social
numa organização não-governamental e foi através desta entidade que no ano de 2010 se formou
em culinária na Escola de Culinária Pró-Família, na capital do país.
Durante a formação, foi o melhor
aluno numa turma em que, coincidentemente, era o único homem.
No entanto, o gosto pela culinária ter-se-á despertado aos 12
anos, altura em que ajudava a mãe
em diversas actividades domésticas, incluindo a cozinha. Desde
então, o “bicho” das panelas e fogões nunca o abandonou.
Recorda-se do primeiro prato por ele confeccionado depois
de se tornar cozinheiro formado.
“Foi para a minha mãe que fiz o
primeiro prato – arroz de legumes
com frango grelhado”.
Uma vez no mercado de emprego, conta que trabalhou em
algumas casas de pasto da cidade de Maputo como cozinheiro
principal, além de ter concebido
ementas para tantos outros restaurantes.
Já cozinhou em muitos eventos a custo zero porque considera
ser errada a concepção segundo a
qual o ganho de um “chief” é apenas monetário imediato. Defende
que um bom profissional precisa
de encontrar sempre formas de
angariar novos clientes, o que algumas vezes passa por entregar a

sua força de trabalho sem cobrar
nada.
Entretanto, porque se tem
deparado com muito amadorismo no exercício desta profissão,
Edmundo dos Santos Banze alimenta o sonho de um dia criar a
sua própria escola de culinária,
porque acredita que só assim é
que poderá ajudar pessoas com
condições financeiras deficitárias a se formarem. Aliás, ele

O gosto pela culinária terá despertado aos 12 anos,
altura em que
ajudava a mãe em
diversas actividades domésticas,
incluindo a cozinha. Desde então, o “bicho” das
panelas e fogões
nunca o abandonou
próprio é produto de uma capacitação através de uma organização não-governamental, onde
trabalhava.
“Tenho fé que vou conseguir
concretizar este propósito num
futuro próximo. Já fiz a reserva do
nome da minha futura empresa”,
afirmou.
Casado e pai de cinco filhos,
Edmundo Banze investe o seu
tempo de lazer na família e amigos. É amante da leitura. O seu
livro de cabeceira no momento
é a obra “A Vida após a morte”,
da autoria de Migene Gonzalez.
Quando o tempo permite também escuta música, sobretudo a
ligeira moçambicana.
Regra geral, o seu dia inicia às
6h00, momento em que abandona a cama para apoiar na preparação dos filhos que vão à escola.
Mais tarde, organiza o seu escritório, reúne-se com clientes e
faz pesquisa de preços nos supermercados.
Em termos de gastronomia,
não dispensa uma boa feijoada feita à moda moçambicana,
muito menos um bom churrasco.
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Que importância tem doar sangue?
O sangue é essencial para a vida. Em tempos não
muito distantes, surgiu o slogan “dá sangue, salva uma
vida”.
Com a covid-19, a quantidade de dadores reduziu, por

isso os bancos de sangue estão claramente a ressentir-se
disso. Semana passada, Moçambique celebrou o Dia do
Dador de Sangue com o objectivo de consciencializar as
pessoas sobre a importância de doar sangue e o seu con-

ACTO DE
HUMANISMO

AMOR AO PRÓXIMO
– António Muandilo,
promotor de vendas

AJUDAR OS OUTROS
– Arlindo Banze, técnico de elevadores
Sou um dador regular
de sangue. Sempre que
tenho alguma oportunidade vou doá-lo, pois
sou movido pelo prazer
de ajudar as pessoas que
precisam.
Não importa se conheço a pessoa que vai receber o meu sangue, seja
um familiar ou alguém
desconhecido, o facto de
saber que estou ajudando
o outro é que sempre me
motiva a doar sangue.
Seria um ganho se todas as pessoas tivessem o
espírito de ajudar os outros, pois há muita gente
que precisa de transfusão
sanguínea.

Embora não doa sangue há alguns anos, tenho
a plena consciência da importância do acto porque é
um líquido precioso para o
bom funcionamento do organismo humano.
Há pessoas que sofrem
vários tipos de acidentes
e, na sequência dessas fatalidades, perdem muito sangue, outras têm um
organismo que apresenta inúmeras dificuldades
para produzir esse líquido
e, devido a esses factores,
necessitam de sangue. Por
isso, é importante ser dador de sangue porque é um
acto que demonstra amor
ao próximo.

domingo publica cartas, através das quais o
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns
temas da actualidade, nomeadamente, sociais,
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ACTO SOLIDÁRIO
– Ângela Nunes, funcionária

– Augusto Manjante,
técnico aduaneiro
A principal importância
de doar tem a ver com o
acto de salvar vidas. Quem
carrega o humanismo no
seu coração e tem o conhecimento sobre o quão
importante é a vida tem
o dever de ajudar a quem
precisa.
A primeira vez que fui
PREOCUPAÇÃO COM
doar sangue era para ajudar
OS OUTROS
alguém da minha família. A
partir daquele dia, tornei– Xadreque Matsombe, -me um dador contínuo.
ESPERANÇA E AMOR
técnico de refrigeração

É um acto de solidariedade doar sangue. Serve de
ajuda para as pessoas que
tenham alguma complicação de saúde que coloca em
risco as suas vidas.
É importante que todos
tenham o conhecimento
de que o sangue doado não
é utilizado apenas para pessoas que sofreram acidentes e que perderam sangue,
mas, também, nas intervenções médicas como cirurgias, além de pacientes
com algumas doenças.

– Vívian Matsimbe, estudante

É muito bom doar sangue
porque mostra que nos preocupamos com o bem-estar
dos outros. Não importa se é
da família ou desconhecido.
Na empresa onde trabalho
sempre aparecem os técnicos da Saúde que nos sensibilizam a doar sangue. Explicam-nos sobre a importância
de ajudar os outros.
Acredito que todos devíamos doar sangue sem nos
importarmos com o grau de
parentesco porque um dia
seremos nós ou alguém próximo a precisar de sangue.

É muito importante doar
sangue porque aumenta a
chance de vida de pessoas
com baixa hemoglobina ou
que tenham sofrido algum
acidente.
Infelizmente, não posso doar sangue porque sou
anémico. Mas se tivesse a
oportunidade de fazê-lo fá-lo-ia porque é uma forma
de mostrar amor e transmitir esperança àqueles que
precisam.

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

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

Falta de profissionalismo
em alguns sectores

Mais conversa
menos violência
Mais uma briga termina em morte. Desta vez foi no distrito de Chimoio, província
de Manica. Ao que tudo indica, nos últimos
tempos, a justiça pelas próprias mãos tende
a ser frequente, sobretudo entre os jovens.
Nem sequer se tenta espaço para o diálogo.
Foi noticiado neste jornal, na semana passada, que um jovem matou o seu
cunhado (irmão da ex-esposa) apenas porque a família não satisfez o seu desejo de ver
restituído o dinheiro do “lobolo”.
Aparentemente, o agressor não se terá
conformado com o fim da relação conjugal
e, no lugar de refazer a vida, enveredou pela
chantagem aos familiares mais directos da
ex-companheira.
Pelo que sei, para se fazer uma cerimónia
como “lobolo”, reúnem-se pessoas idóneas
de ambos os sexos. Penso que é a esta gente
que devia procurar para discutir quaisquer
direitos que eventualmente tenha em virtude da separação do casal.
É preciso aceitar que relacionamen-

tributo no salvamento e melhoria da qualidade de vida e
de saúde de pessoas que precisam deste líquido precioso.
domingo saiu à rua para ouvir cidadãos a respeito da
importância da doação de sangue.

tos começam e podem terminar e isso não
deve, necessariamente, envolver violência.
É preciso conversar para superar qualquer
que seja a divergência de opiniões.
Agora, o agressor colocou-se numa situação tão delicada em que os filhos passam
a olhar para o pai como assassino. Como se
isso não bastasse, estas crianças correm o
risco de serem discriminadas na escola e na
sociedade pelos erros do pai.
Fora disso, estas crianças vão crescer
sem o calor do pai que seguramente vai ser
condenado por cometimento do crime de
homicídio voluntário. No fundo, os mais
afectados são as crianças.
É preciso pensar antes de agir no calor da
emoção.
Oxalá esta forma de resolver os problemas com recurso à violência não vire moda
em Moçambique, até porque o país não tem
cadeias para acolher tanta gente.
Maria Simone

Ultimamente tem sido complicado confiar em alguns profissionais principalmente da área da saúde que vezes sem conta
atribuem-nos alguns problemas de saúde e,
posteriormente, oferecem-nos a solução que
passa pelas clínicas privadas onde se podem
encontrar os melhores profissionais e/ou farmácias para a compra dos medicamentos.
Digo isto porque, em alguns casos, ao recomendar a medicação, de imediato alertam
que o fármaco só está disponível em determinadas farmácias. Até aí poderíamos pensar
que se trata de espírito de ajuda de um profissional que está preocupado com a saúde do
seu paciente.
No entanto, quando nos deparámos com
um caso em que dois profissionais entram
em divergência sobre a necessidade de se
administrar determinada medicação que por
coincidência só pode ser encontrada no local
indicado por um, e que, para agravar a situação, este alega que não pode prosseguir com o
tratamento sem tal medicação, é, no mínimo,
suspeito. Infelizmente, são situações cada vez
mais recorrentes nos nossos hospitais, cujos

profissionais são, em alguns casos, ao mesmo
tempo proprietários.
Hoje em dia, tudo é feito para satisfazer
interesses particulares fazendo com que o cidadão gaste até o que não tem para tratar um
problema que, por vezes, não existe. Falo das
instituições de saúde, mas acontece em vários sectores.
Alguns dos mais enfermos são as instituições que emitem documentos.
Quantas vezes ao nos dirigimos a estes
locais encontramos os próprios funcionários
a nos oferecerem a oportunidade de tratar o
documento sem precisar de passar pela burocracia que caracteriza este processo? Como
é que se justifica que um documento que,
tratado por vias normais, leva mais de um
mês para ser emitido e o mesmo, quando o
funcionário recebe algo em troca, é tratado
em menos de 48 horas? É caso para se pensar
que o fazem, justamente, para que o cidadão
se veja obrigado a pagar a mais. O que não é
justo, mas que infelizmente tende a se tornar
normal.
Madalena Manhique
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Meu amor à moda
falou mais alto

Nome: Kcayllany Mathe
Idade: 19 anos
Residência: Maputo
Naturalidade: Maputo
Profissão: Modelo fotográfica
Conquistas: a “muthiyana” de fibra desta edição contou ao domingo
que passou toda a infância no bairro
Mateque, distrito de Marracuene,
província de Maputo. Frequentou
o “primário” na Escola Primária
Completa de Mateque.
Terminado o ensino primário,
dá os primeiros passos ao nível secundário na Escola Comunitária
Maxaquene “D”, onde frequenteu a

RECEITA

oitava e nona classes. Concluída a nona classe, foi na
Escola Secundária Joaquim
Chissano onde fez a 10.ª,
11.ª e 12.ª classes.
Entretanto, em 2021,
movida pela paixão pela
moda, Kcayllany decidiu
abraçar a carreira de modelo fotográfica.
Antes, por sugestão da
sua irmã mais velha, passou
por um “casting”, numa
agência para apresentadores de televisão e promotores de venda. No entanto, não se sentiu animada
com a ideia de se tornar
apresentadora e desistiu,
pois “o meu amor à moda
falou mais alto”, declarou.
O destino conspirou a seu
favor, e teve oportunidade
de fazer “casting” numa
agência de moda e foi uma
das seleccionadas. Mas,
como as finanças não a permitiram inscrever-se, teve
de fechar os olhos e adiar o
seu sonho. Passado algum
tempo, com a ajuda de pessoas próximas, foi convidada a fazer parte de uma
agência de moda, onde até
hoje se encontra a trabalhar
como modelo fotográfica.
Sonho: a “muthiyana”
de fibra tem o futuro desenhado: “quero concluir
os estudos, formar-me em
contabilidade e tornar-me
uma grande empresária”.
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Dicas para energia
positiva no quarto
– Elimine os excessos. Móveis e enfeites
são capazes de bloquear a circulação de energia, então tenha somente o necessário dentro
do quarto. Quanto mais “clean”, melhor.
– A cama nunca deve ficar de frente para
a porta. Também não é aconselhável deixá-la
entre a janela e a porta, pois a área é de fluxo
intenso de energia.
– As cores interferem directamente na
energia do ambiente. Cores claras são preferíveis, mas sempre mescladas com algum tom.
– Espelhos na frente e ao lado da cama não
são recomendados. A cultura oriental acreditava que, quando uma pessoa dormia, o seu
espírito saía do corpo e os espelhos atrapalhavam essa caminhada, pois confundiam a
alma.
– O quarto limpo e organizado é funda-

mental para a circulação de energia. Se for
uma suite, mantenha a porta do banheiro fechada.
– Sempre que possível, evite brigas no
quarto. O ambiente deve ser sinónimo de
aconchego e tranquilidade.
– Mantenha o quarto bem arejado e iluminado. A claridade atrai e estimula a energia
positiva.
– Se você puder olhar a planta da casa, é
bom evitar que a cabeceira da cama fique encostada em canos de água e esgoto, pois isso
pode provocar o roubo de energia.
– Para finalizar, se você tiver uma cama
box, não se esqueça de comprar uma cabeceira. Ela deve ficar encostada na parede para dar
a sensação de segurança.
Fonte: https://exame.com/casual/

Cotovelinhos
com carne picada
INGREDIENTES
– 150 gr de carne picada (usei mistura de vaca e porco)
– 1 cebola
– 1 malagueta (opcional)
– 1 folha de louro
– 2 colheres de sopa de polpa de
tomate
– 1 colher de sopa de massa de pi-

mentão
– 150 ml de vinho
– 200 gr de massa cotovelinhos ou
outra massa curta
– Azeite
– Sal
– Pimenta
– Queijo para gratinar

MODO DE PREPARAR
Refogue a cebola bem picada com o louro e a malagueta picada. Quando a cebola começar a ganhar cor junte a carne picada deixando-a corar um pouco. Acrescente a polpa de tomate e a massa de pimentão e envolva na carne. Regue com o vinho e deixe ferver um pouco. Adicione a massa e
envolva-a na carne. Acrescente água até cobrir a massa e tempere com sal e pimenta.
Deixe cozinhar até a massa cozer. Se estiver seco e a massa crua acrescente mais um
pouco de água a ferver, se a massa estiver quase cozida e tiver muito líquido deixe cozinhar destapado. Quando a massa estiver pronta retire a folha de louro e coloque a massa num pirex, cubra com queijo ralado e leve ao forno a gratinar em forno bem quente.
Fonte: petitchef
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CINEMA

Motivos para assistir Pinóquio
A onda dos live-actions veio
para ficar e a Disney está surfando
nela mais do que qualquer outro
estúdio. Branca de Neve e A Pequena Sereia são alguns dos remakes
que estreiam em breve. Já animações como O Corcunda de Notre
Dame (1996), Hércules (1997) e Lilo
& Stitch (2001) seguem na fila para
ganhar uma versão de carne e osso.
A espera provavelmente vai ser longa, mas pelo menos os fãs receberam um mimo esta semana: o lançamento de Pinóquio.
Estrelado por Tom Hanks, o filme foi disponibilizado na quinta-feira directamente no Disney+.
Confira os motivos para assistir Pinóquio:

SEGUNDA ANIMAÇÃO
LANÇADA PELA
DISNEY

Todo mundo sabe que o primeiro longa-metragem produzido pela
Casa do Mickey foi Branca de Neve
e os Sete Anões, que chegou aos
cinemas em 1937 e rendeu a Walt
Disney um Óscar honorário por seu
trabalho como produtor. Pinóquio,
por sua vez, foi a segunda animação
lançada pela empresa, em 1940, e a
primeira a ganhar o prémio da Academia em uma categoria competi-

vindoura adaptação cinematográfica de Wicked. Mas aqui ela pode
ser vista como a Fada Azul, responsável por literalmente dar vida ao
protagonista.
Como qualquer fã da Disney
lembra bem, a trilha sonora do
desenho inclui a música que virou
o hino do estúdio, presente até
na tradicional vinheta do castelo:
“When You Wish Upon a Star”.
Quem está encarregada de performá-la agora é a própria Erivo, que
certamente vai arrasar nos vocais!
tiva.
Foram duas vitórias na verdade:
de Melhor Canção Original (“When
You Wish Upon a Star”) e Melhor
Trilha Sonora. Com 100% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, Pinóquio passou a
fazer parte, em 1994, do National
Film Registry dos Estados Unidos,
que se ocupa da preservação de
obras consideradas cultural, histórica ou esteticamente relevantes.

TOM HANKS
INTERPRETA GEPETO

O duas vezes vencedor do Óscar de Melhor Actor e cinco vezes
indicado na categoria surge praticamente irreconhecível na pele de

1
05:55		
Hino Nacional
06:00		
Documentário: A
Aventura da Catarina na Gorongosa
07:00
Bom Dia Moçambique Directo
09:00
TV Surdo		
09:30
Debate de Palmo e Meio:
Efigênia Calina
Gravado/Maputo
Conversas em Casa Gravado
10:00
10:30
Rinu e Amigos: Regresso à
Escola Com Rinu e Amigos Programa 03
10:40
Janela Económica
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Repetição
Bruxa”
11:30
Antena do Soldado Edição 92
12:00
Análise Global Directo
13:00
Jornal da Tarde Directo
14:00
Canal Zero		
14:45
Moçambola 2022: Previsão do
Jogo		
15:00
Moçambola 2022: União
Desportiva de Songo vs Ferroviário da Beira
Directo/Tete
17:10
Moçambique Digital		
17:40
Le Garçon Bleu Em Concerto
18:30
Nhiko
Programa 03
19:00
Especial Quelimane 80 Anos
Gravado/Quelimane
19:30
Domingo Familiar Episódio 04
20:00
Telejornal Directo
21:00
Grande Entrevista: Cardeal
Matteo Zuppi - Mediador do Acordo Geral
1ª Parte
de Paz de Roma
22:00
Espectáculo Musical Alusivo
aos 80 Anos da Cidade de Quelimane		
Gravado/Quelimane
23:30
Nhiko
Repetição
Canal Zero Repetição
00:00
00:30
Domingo Familiar Repetição
01:00
Moçambola 2022: União
Desportiva de Songo vs Ferroviário da Beira
Repetição
02:30
TV Surdo Repetição
03:00
Grande Entrevista: Cardeal
Matteo Zuppi - Mediador do Acordo Geral
de Paz de Roma
Repetição
04:00
Passadeira Vermelha Repetição
Antena do Soldado 		
04:15
Repetição
04:45
Análise Global Repetição
05:40
Hino Nacional
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05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
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06:30- IMPORTÂNCIA DA LETRA
DAS MÚSICAS NA EDUCAÇÃO
08:00-TU AÍ, TU AQUÍ
09:15- DESPORTO / CULTURA E
SAÚDE
10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE2022
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLENTIM METEOROLÓGICO
13:00- ESTA SEMANA ACONTECEU
14:30- DOMINGO DESPORTIVO
18:10- LETRAS E SONS
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO
22:00- IZI JAZZ
NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11,
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
.../anm

Gepeto, o adorável pai de Pinóquio
e artesão de brinquedos. Hanks
ostenta um volumoso bigode
branco, da mesma cor dos cabelos
cacheados. Já imaginou o astro de
Hollywood interagindo com um
boneco de madeira 100% computadorizado? Pois é, promete!

CYNTHIA ERIVO
CANTA A MÚSICA QUE
VIROU O HINO DA
DISNEY

Outro nome de peso no elenco
de Pinóquio é Cynthia Erivo. A actriz e cantora concorreu ao Óscar
por sua entrega em Harriet (2019)
e vai encarnar a bruxa Elphaba na

EFEITOS ESPECIAIS
QUE DEIXAM
PINÓQUIO FOFÍSSIMO

CGI é sempre um assunto polémico – ainda mais após a enxurrada
de críticas negativas que o live-action de O Rei Leão (2019) recebeu
por sua abordagem hiper-realista.
Diferentemente da história de Simba, Pinóquio tem alguns personagens humanos, porém também traz
vários animais “humanizados”,
como o Grilo Falante, a raposa João
Honesto e o gato Gideão.
E, claro, o próprio Pinóquio é
um boneco de madeira, o que poderia aumentar o receio quanto
aos efeitos especiais. A julgar pelas
prévias divulgadas até o momento,

o novo remake da Disney não deve
cometer o mesmo erro de seu antecessor; ao contrário, o protagonista está fofíssimo nos vídeos e vai
acabar conquistando o coração dos
espectadores.

DIRETOR ACLAMADO
ESTÁ POR TRÁS DO
LIVE-ACTION

Quem comanda Pinóquio é Robert Zemeckis, director de grandes sucessos como a franquia De
Volta para o Futuro, A Morte
lhe Cai Bem (1992, com Meryl
Streep e Bruce Willis), além das
animações O Expresso Polar (2004)
e Os Fantasmas de Scrooge (2009).
Como se não bastasse, Zemeckis realizou Forrest Gump (1994)
e Náufrago (2000) – ambos estrelados por seu velho conhecido Tom
Hanks. Pelo primeiro filme levou o
Óscar de Melhor Diretor, enquanto
Hanks faturou o de Melhor Ator.
Pinóquio ainda conta com a participação de Luke Evans, que interpreta o Cocheiro, um dos grandes
vilões da trama. O elenco de dubladores é formado por Benjamin Evan
Ainsworth (Pinóquio), Joseph Gordon-Levitt (Grilo Falante), Keegan-Michael Key (João Honesto)
e Lorraine Bracco (Sofia, a Gaivota).

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
É possível que aconteça algum imprevisto
financeiro nesta semana. Isso pode abalar suas
emoções, mas será uma oportunidade para que
você use a criatividade e a intuição para resolver a situação. Há uma grande tendência de que
você sinta uma certa insatisfação em relação a
organização da sua rotina.
TOURO
Procure acolher suas emoções, pois sentirá
instabilidade emocional, o que poderá afetar sua
vitalidade. Você perceberá com mais clareza a
importância do apoio das pessoas que te transmitem segurança. Ao mesmo tempo, buscará
resolver as coisas por conta própria.
GÉMEOS
Poderá ter mais habilidade para romper com
padrões de comportamento que estão te levando
a repetir situações dolorosas. Contudo, é possível que você sinta desconfortos emocionais, mas
que não consiga identificar com clareza o motivo. Por isso, precisará da ajuda da sua intuição.
CÂNCER
Você está em um período mais movimentado
em sua vida. Buscará novos relacionamentos,
ou sair da rotina na companhia da pessoa com
quem você já se relaciona. Entretanto, é possível
que você esteja mais instável emocionalmente,
e isso poderá te levar a cometer atitudes impulsivas.
LEÃO
Porém, existe a tendência a gastar por impulso ou motivado(a) por alguma paixão. Para
equilibrar isso, aguarde um tempo para avaliar
se realmente precisa do que está pretendendo
comprar. A tendência a paixões repentinas e ilusórias estará presente.
VIRGEM
Será uma óptima oportunidade para ir em
busca do que deseja, mas a empolgação poderá
te levar a agir de forma precipitada. Será importante evitar gastos por impulso ou por vaidade.
Para equilibrar tudo isso, busque se conectar

mais com você e direcionar sua energia de forma
consciente.
LIBRA
Você está em uma fase de finalizações. Poderá ter mais coragem e confiança para encerrar
ciclos em sua vida afectiva. Contudo, poderá se
jogar de cabeça em uma relação sem analisar se é
o que realmente quer.
ESCORPIÃO
Você entrará em um período de conclusões.
Irá analisar as situações vividas e mergulhará
profundamente em seu interior. No início, poderá sentir como se não conseguisse ter muita
clareza sobre o que está sentindo.
SAGITÁRIO
Suas emoções estarão mais instáveis nesta
semana. Isso poderá afetar a sua produtividade e
saúde, além de gerar estresse. Portanto, procure
organizar bem a sua rotina e reserve um tempo
para se conectar com a sua intuição.
CAPRICÓRNIO
Procure cuidar mais das suas emoções nesta
semana, pois passará por uma fase de sensibilidade emocional mais intensa. Sentirá necessidade de fazer o que gosta e de se conectar com
a própria essência. Ao mesmo tempo, estará em
um período de bastante energia e foco em sua
carreira.
AQUÁRIO
Poderá expandir seus horizontes internos e
externos e viver novas aventuras. Porém, deverá
ter muita cautela com uma forte tendência a entrar em situações duvidosas e desestruturadas.
Isso poderá te causar diferentes tipos de prejuízos e frustrações.
PEIXES
Você buscará mais harmonia no relacionamento afectivo. Estará mais consciente dos seus
medos e traumas, mas sem saber muito bem
como lidar com eles, o que pode gerar algum
atrito. Se precisar, busque auxílio terapêutico
para te ajudar a entender e falar sobre seus sentimentos.

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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Antes de instalar
um aplicativo
FIQUE ATENTO
Baixe apenas de
FONTES CONFIÁVEIS
Veja QUEM FEZ
Leia as
AVALIAÇÕES

Ao instalar

LIMITE AS
PERMISSÕES
Programa Cidadão na Rede

Realização

nic.br

Autoridade Reguladora das Comunicações
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TRANSPORTE URBANO

Mais de mil semicolectivos aguardam pelo subsídio

M

il e duzentos
transportadores
semicolectivos
de passageiros,
vulgo
“chapa”-100, que operam
na zona de Grande de
Maputo, ainda estão a
espera de receber o subsídio do mês de Julho.
A informação foi facultada, há dias, pelo
presidente da Federação Moçambicana dos
Transportadores
Rodoviários (FEMATRO),
Castigo Nhanale, que
apontou que a situação está a preocupar os
“chapeiros”.
Segundo
Castigo
Nhanale, a FEMATRO
entregou em Julho à
Agência Metropolitana
de Maputo (AMT) uma
lista composta por 1700
transportadores semicolectivos de passageiros, com vista a beneficiar da compensação,
anunciada recentemente pelo Governo.
No primeiro mês, Julho, foram subsidiados
apenas 500 “chapeiros”.
Nos últimos dois meses,
nomeadamente Agosto e Setembro, nenhum
dos 1700 “chapeiros”
beneficiou da compensação.
O presidente da FEMATRO disse que a situação é complicada
para os transportadores
porque a Agência Metropolitana de Maputo não consegue dizer
quando é que os operadores terão o dinheiro
nas suas contas.
“Na terça-feira reuni-me com o presidente
do Conselho de Administração da AMT. Quis
saber porque é que o
subsídio não está a chegar aos beneficiários.
Respondeu-me que a
sua direcção não tem
dinheiro”, referiu.
A situação está a deixar tanto a FEMATRO,
assim como os operadores revoltados, pois
acreditavam que o subsídio ajudaria a minimizar os prejuízos causados pela subida do preço
de combustível.
“O Governo assumiu
que vai pagar o subsídio
durante seis meses. Não
está a acontecer nada.
Infelizmente, a situação
dos operadores vai de
mal a pior. Temos também cooperativas que
receberam a compensação apenas no mês de

Julho, outros receberam
uma parte do dinheiro. Não
sabemos porque é que o processo está a tomar estes contornos”, referiu.

NOVA TARIFA
PODE ENTRAR
EM VIGOR

O presidente da FEMATRO, Castigo Nhanale, disse
que os operadores da zona
de Grande Maputo poderão introduzir, a qualquer
momento, a nova tarifa de
transporte público de passageiros, aprovada recentemente pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo.
Disse que a decisão visa
colmatar os prejuízos que os
transportadores públicos de
passageiros estão a acumular
nos últimos tempos.
De acordo com a nova
tabela, nas rotas onde são
cobrados 12 Meticais, o passageiro poderá pagar 19,00
Mt e onde o utente paga 15
Meticais passará a pagar por
22,00 Mt.
Ressalvou que para o trajecto que custava 18 Meticais
a nova tarifa custará nos bolsos do cidadão 25,00Mt.
Para o efeito, Nhanale
referiu que a FEMATRO vai
reunir-se, amanhã, na cidade da Matola, província de
Maputo, com os operadores
filiados nas diferentes rotas
do Grande Maputo para decidir quando é que a nova tarifa poderá entrar em vigor.
“A nova tarifa ainda não
foi aplicada porque havia
promessa de subsídio. Esta
medida está a falhar. E para
evitar a paralisação das actividades entendemos que devemos introduzir a tarifa que
foi aprovada pelo município
de Maputo”, explicou.

portadores cujos processos
são devolvidos pelos bancos
por causa de algumas irregularidades.
“Quando recebemos os
processos solicitamos ao
Conselho Municipal da cidade de Maputo, entidade que
atribui a licença, para nos
confirmar a veracidade dos
dados. O dinheiro deve ser
justificado, por isso não podemos pagar sem controlo.
Muitos destes transportadores não estão a ser honestos.
Não estão a fornecer dados
correctos. Há vezes em que
a licença é de um cidadão e
o número da conta de banco
é de um outro indivíduo”,
apontou.

O preço do “chapa” pode ser agravado nos próximos dias

Publicidade

PAGAMENTO
DO SUBSÍDIO
SEGUE EM RITMO
NORMAL
– Armando Bembele,
administrador da Agência
Metropolitana de Maputo
O administrador da
Agência Metropolitana de
Maputo, Armando Bembele,
disse que o processo de pagamento dos subsídios está a
seguir um ritmo normal.
Garantiu que todos os
transportadores que têm a
situação regularizada estão
a receber o dinheiro desde o
mês de Julho, com destaque
para as cooperativas.
Explicou que a sua direcção está a enfrentar dificuldades porque existem trans8028
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MARRACUENE

Estrada tarda a chegar
ao bairro Santa Isabel

M

oradores do bairro Mali (também
conhecido por
Santa Isabel), no
distrito de Marracuene, província de Maputo, pedem a pavimentação
da estrada que liga esta área
residencial à Estrada Nacional
Número Um (EN1).
Terraplenada, com cerca
de 7 quilómetros, a rodovia
apresenta-se com buracos
em quase toda a sua extensão,
o que dificulta a condução de
viaturas e a mobilidade dos
residentes. O caos aumenta
na época chuvosa, pois a estrada fica totalmente intransitável.
Quem relata os factos são
os residentes do bairro. Dizem
que quando chove sentem na
pele e no bolso o dilema para
apanharem um “chapa” que
lhes leve ao trabalho, porque
os transportadores semi-colectivos de passageiros
chegam a cobrar valores ex-

tremamente altos que passam
os 50 Meticais por passageiro.
Os “chapeiros” afirmam
que as condições apresentadas pela estrada contribuem
para a cobrança destes valores, alegando que as covas
existentes ao longo da estrada
danificam as suas viaturas, o
que acarreta elevados custos
para a reparação das mesmas.
Florência Macuácua, residente do bairro Mali há 12
anos, relata que desde a sua
chegada naquele bairro, ela
e outros moradores pediram
a construção de uma estrada
aos órgãos de administração
local, mas foram tentativas
sem sucesso, até que em 2017
as autoridades locais prometeram a construção de uma
estrada que terminaria na
EN1.
No entanto, quando “começaram a construir a estrada colocaram pavê num
espaço pequeno e tudo parou. Daí não vimos mais nin-

Moradores viajam em condições precárias

guém”, ressalva.
Florência acrescenta que
o sofrimento tem sido maior
nos dias de chuva porque os
moradores são obrigados a
pagar um valor que vai além
das suas expectativas.
Zeca Cumbane, também
residente do bairro Mali,
conta que a falta de uma estrada no bairro tem condicionado muita coisa, pois a
mobilidade de pessoas e bens
é limitada.
Diz ainda que quando

Estamos há dez anos
à espera das obras
– Moisés Mangue, secretário do bairro Mali
Segundo o secretário do bairro, há 10
anos que os moradores pedem a construção de uma estrada naquele troço, tanto
que no ano passado tiveram uma reunião com o administrador do distrito de
Marracuene para falar dos problemas da
estrada. Contudo, não tiveram uma resposta clara sobre o assunto.
Conta que, passados alguns meses,
os moradores começaram a ver obras de
construção da estrada, sem nenhuma informação, facto que fez com que se aproximassem do empreiteiro responsável
pela obra para terem mais detalhes sobre
as obras. “Para a nossa surpresa, não tivemos nenhuma resposta”.

chove não consegue chegar
ao trabalho, porque muitos
transportadores não circulam. No entanto, “os poucos
que decidem enfrentar as
covas cobram-nos entre 50 e
100 Meticais”.
Afiança que por várias
vezes os moradores reportaram o problema às estruturas administrativas, contudo
nunca foram respondidos.
Para Cumbane, a úni-

ca forma de se minimizar o
sofrimento dos residentes
do bairro passa pela pavimentação de toda estrada,
porque “não adianta nada
tentarem nos enganar pavimentando um espaço de 100
ou 200 metros e depois tudo
parar, sem nenhuma explicação”.
José Manjante, transportador da rota Santa Isabel-Zimpeto há 7 anos, refere

que, devido à degradação da
estrada, é obrigado a mandar
reparar a sua viatura mensalmente e mostra-se agastado com a situação, pois
não consegue ver o retorno
do seu trabalho.
Recorda que várias vezes
os transportadores daquela
rota paralisaram as actividades de modo a pressionar
os órgãos de administração a
resolver o problema naquela
via.
Por conta da paralisação
em 2017, o Governo local
prometeu que iniciariam as
obras de construção da estrada com a duração de um
ano, “mas, passado o prazo,
nada aconteceu. Temos visto
alguns empreiteiros a colocarem areia vermelha, mas
isso não resolve o problema,
porque, em pouco tempo, as
covas abrem-se de novo”,
observa.
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O secretário disse que, após o sucedido, os moradores procuraram se inteirar
melhor do assunto com o administrador
de Marracuene, mas este, por sua vez,
não deu nenhuma satisfação.
“Até hoje nada nos foi dito sobre a estrada que está sendo construída na via.
Só vimos o empreiteiro e mais duas pessoas a trabalharem naquele sítio”, declara.
Mangue manifestou o desejo de ver
terminadas as obras, pois a situação minimizaria o sofrimento dos residentes
daquele bairro que há muito clamam por
uma solução para o martírio que passam
dia após dia por falta de uma estrada.
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GIRISHKUMAR AMBALAL
FALECEU
É com muita tristeza que a família Ambalal comunica o falecimento do seu
ente querido GIRISHKUMAR AMBALAL,
falecido no dia 2/9/2022, cujo funeral se
realiza amanhã, segunda-feira, dia 12/9/2022, pelas 13.00
horas, no crematório hindu do Cemitério de Lhanguene.
Paz à sua alma. Shanti, shanti, shanti.			 8044
www.jornaldomingo.co.mz
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EM MOÇAMBIQUE

Algumas pessoas com HIV
revelam casos de meningite
Instituto Nacional de Saúde (INS) sugere implementação do teste
rápido de parasitas causadores desta doença

d

plementação do teste rápido
de antigenos criptocócitos
no Sistema Nacional de Saúde “para detecção precoce de
cryptococcus neoformans e
início rápido do tratamento
apropriado, com vista a reduzir o agravamento da doença e
a mortalidade especialmente
em pacientes infectados pelo
HIV em Moçambique”.
São autores do estudo
Aquino Albino Nhantumbo,
Charlotte Elizabeth Come,
Plácida Iliany Maholela, Alcides Moniz Munguambe,
Paulino da Costa, Mariana
Mott, Gabriella Rosa Cunha,
Lúcia Chambal, Cícero Dias,
Vlademir Vicente Cantarelli e
Eduardo Samo Gudo.

BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz

P

esquisadores do Instituto Nacional de
Saúde (INS) desenvolveram um estudo
em Moçambique que
revela clara associação entre a
acção do vírus da imunodeficiencia humana (vulgo HIV) e
o surgimento de focos de meningite no país.
Denominado “Etiologia
da meningite em pacientes
adultos hospitalizados em
três hospitais quaternários
em Moçambique, 2016-2017.
O impacto do HIV”, o estudo
indica que das 1501 amostras testadas, 10,5 por cento (151/1501) foram positivas
para meningite causada por
fungos, denominados cryptococcus neoformans e 36,7
por cento por streptococcus
pneumoniae.
Foram também identificadas outras bactérias causadoras das meningites, nomeadamente: neisseria meningitidis
(8,9 por cento), escherichia
coli (6,4 por cento), haemophilus influenzae (5,1 por cento) e s. aureus (4,4 por cento).
A frequência da meningite causada por cryptococcus
neoformans é maior em pa-

cientes infectados por HIV, especialmente aqueles com altos níveis de imunodepressão
resultante baixo nível de CD4,
as células de defesa afectadas
pela acção do vírus.
Em Moçambique é feita
uma monitoria contínua dos
casos de meningite e estes são
registados numa base de dados do INS.
Neste estudo foram analisados dados correspondentes
ao período de Janeiro de 2016 a
Dezembro de 2017, tendo sido
colhidas amostras em pacien-

tes adultos com idade maior
ou igual a 18 anos, hospitalizados, com suspeita de doença, em três hospitais centrais,
nomeadamente
hospitais
centrais de Maputo, Beira e
Nampula.
Todas as amostras foram
analisadas por teste rápido,
cultivo em meios apropriados
e reacção em cadeia da polimerase (PCR).
Todos os pacientes foram
testados também para o vírus
da imunodeficiência humana
(HIV). Os resultados revela-

ram elevado predomínio da
meningite causada por fungos
em adultos em Moçambique,
especialmente em pessoas vivendo com vírus de imunodeficiencia humana, vulgo HIV.
O estudo refere ainda que
pacientes em estado avançado
de imunodepressão causada
pelo HIV têm maior risco de
adquirir meningite por fungos.
Segundo fonte do Instituto Nacional de Saúde (INS),
os resultados sugerem uma
necessidade urgente de im-

O QUE É A
MENINGITE?
Segundo descrevem os
pesquisadores, a meningite
é a inflamação das meninges
(membranas que envolvem o
cérebro e a medula espinal),
causada por vírus, fungos, parasitas, assim como bactérias.
Pode causar sintomas
como dor de cabeça, rigidez
no pescoço, febre e vómito,
destacando-se como uma

“A cicatriz” de Balói
na 82.a Feira de Lisboa
“No Verso da Cicatriz”, segundo romance do escritor Bento
Balói, participa na presente edição da Feira de Lisboa. A divulgação do livro do também autor
do romance “Recados da Alma”
e da colecção de crónicas “Arca
de Não É” será seguida por uma
sessão de autógrafos, visto que
Balói integra uma vasta lista de
escritores que também apresentarão as suas obras e deixarão as
suas assinaturas com os leitores.
“No Verso da Cicatriz” relata uma
história de amor e desencontros
entre os personagens Bernardo
Mulhanga e Maria Helena, que se
dá entre o final da década de 1970
e princípio dos anos 1990, no
www.jornaldomingo.co.mz

contexto da guerra dos 16 anos.
Através dos personagens, que
também são narradores das suas
próprias histórias, Bento Balói
montou uma narrativa inspirada
nos acontecimentos da vida real e
contada na primeira pessoa. É dividida em três capítulos, nomeadamente “A Ferida”, “O Sangue”
e “A Cicatriz”, sendo que, enquanto na segunda parte da obra,
é narrada por Maria Helena, a primeira e última são contadas por
Bernado Mulhanga.
Jornalista de profissão há mais
de 30 anos, Bento Balói nasceu em
1968 no Vieira, arredores da cidade de Maputo. Fez iniciação literária escrevendo contos e poemas

publicados em páginas de especialidade de revistas e jornais moçambicanos, incluindo o semanário domingo, onde foi quadro.
Para além da literatura, Bento Balói dedicou parte significativa da sua carreira ao teatro, escrevendo, dirigindo e
interpretando papéis em peças,
tanto de palco como de rádio.
Para além da literatura, são da sua
autoria as peças de teatro “Lágrimas”; “Grito Humano”; “Adão e
Eva, Ámen”; “Alarme”; “Katina
P, o Flagelo”, entre outras. Escreveu os bailados “O Filho do Povo”
e “Raízes e Percursos”, encenados pela coreógrafa moçambicana Pérola Jaime.

Bento Balói

infecção grave e um desafio
à saúde pública em alguns
países africanos. É potencialmente fatal e suscita casos de
emergência médica.    
A doença é apontada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das principais causas de mortalidade
em adultos na maioria dos
países da África Sub-sahariana, especialmente nas regiões
com elevado predomínio do
vírus da imunodeficiência
humana (HIV).
Em Moçambique, um dos
países do mundo com elevada
predominância do HIV/SIDA,
dados sobre os agentes infecciosos que causaram a meningite em pacientes adultos
eram escassos.
Refira-se que, em Novembro de 2020, a Assembleia
Mundial da Saúde, órgão de
definição de políticas de saúde global, aprovou um roteiro para um mundo livre da
meningite até 2030, com três
objectivos chave: a eliminação da meningite bacteriana,
redução da meningite bacteriana evitável por vacina até
50 %, e da morte até 70% e
redução de deficiência e melhoria da qualidade de vida
após meningite.
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China e Rússia
forçam Japão a “alterar”
postura pacifista

A

invasão da Rússia à
Ucrânia e os exercícios militares da
China no estreito
de Taiwan estão a
ameaçar o Japão a ponto de
esta grande potência económica estar a tomar passos
rumo à alteração da sua quase
centenária postura pacifista.
Depois de ter anunciado, em
Agosto, a vontade de desenvolver um programa de produção em massa de mísseis
cruzeiro e balístico de alta
velocidade, o Japão está agora
a “namorar” potenciais aliados para fazer face às ameaças
chinesa e russa. Na semana
passada, representantes do
Japão e da Índia reuniram-se
em Tóquio e anunciaram ter
interesse em fortalecer a cooperação na área de defesa.
Depois da devastadora participação na Segunda
Guerra Mundial, onde viu
“reduzidas a cinzas” as cidades de Hiroshima e Nagasaki,
o Japão foi forçado a adoptar
uma postura pacifista nas
suas relações externas. Os
ocupadores EUA redigiram
uma constituição onde ilegalizaram, no artigo 9, a guerra
como um instrumento de
resolução de disputas internacionais envolvendo o Estado. Com a entrada em vigor
da constituição imposta, em
Maio de 1947, o Japão renunciou ao direito soberano de
beligerância e comprometeu-se a prosseguir o ideal de

Edson Muirazeque *
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OLHANDO O MUNDO
* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

uma paz internacional baseada na justiça e na ordem.
O artigo obriga a que, para
atingir esses objectivos, o país
não mantenha forças armadas
com potencial bélico.
Apesar de ter sido forçado
a renunciar ao uso da guerra como um instrumento de
política externa, o Japão tem

vedadas de possuir armas
ofensivas como mísseis balísticos ou armas nucleares.
A imposta postura pacifista não tem colhido consensos na sociedade japonesa, havendo sectores que
questionam a legitimidade
da renúncia forçada do uso da
guerra como instrumento de

gumas formações políticas e
cidadãos do país, tendo o primeiro-ministro sido acusado
de ter contornado os procedimentos para a realização de
emenda constitucional. Ainda assim, em 2015 a reinterpretação foi oficializada com
a promulgação de uma série
de leis que autorizam as For-

mantido, desde 1954, Forças
de Auto-Defesa, também conhecidas como Forças Armadas do Japão. É uma espécie
de exército que serve apenas
propósitos defensivos e possui capacidade armamentista ofensiva estritamente
limitada. Aliás, as Forças de
Auto-defesa do Japão estão

política externa. Aliás, em Julho de 2014 o governo japonês
aprovou uma reinterpretação
da Constituição que deu mais
poderes às Forças de Autodefesa do Japão, permitindo-lhes defender outros aliados
em caso de guerra declarada
contra eles. A mudança foi
considerada ilegítima por al-

ças de Autodefesa a fornecer
apoio material a aliados que
estejam envolvidos em combate internacional. O governo
justificou a mudança declarando que “não defender ou
apoiar um aliado enfraquece
as alianças e colocará o Japão
em perigo”.
Desde a invasão da Ucrâ-

nia pela Rússia, em Fevereiro
de 2022, há um conjunto de
desenvolvimentos que tem
reforçado a necessidade de
o país rever a sua postura de
pacifismo. Em resposta à invasão, os EUA e a União Europeia impuseram pesadas
sanções económicas contra
a Rússia. O Japão alinhou
na implementação das sanções. Sancionada, a Rússia
aproximou-se à China, tendo
as duas declarado que a sua
parceria não tinha limites.
Em face da provocatória visita de Nanci Pelosi, líder do
Congresso dos EUA, a Taiwan,
a China lançou uma série de
manobras militares que davam a entender uma iminente invasão a Taiwan. A Rússia
lançou manobras militares de
Vostok (Oriente) juntamente
com a China e outros países.
Estes desenvolvimentos todos
são encarados com apreensão em Tóquio. Há receios de
que a invasão à Ucrânia seja
um precedente que possa ser
usado pela China para encetar
aventuras militares no Indo-Pacífico.
Na verdade, a apreensão
de Tóquio e o crescimento da
vontade de mudar a postura pacifista têm a sua razão
de ser. O Japão tem disputas
territoriais tanto com a China
como com a Rússia. O Japão
e a China disputam a soberania sobre as Ilhas Senkaku,
ou Ilhas Diaoyu. Taiwan entra
também na disputa pelo ter-

ritório, sendo que o designa
de Ilhas Tiaoyutai. Com a
Rússia o Japão disputa as Ilhas
Curilas, que ambos países reivindicam soberania mas que,
entretanto, são controladas
por Moscovo, que as considera Territórios do Norte. Aliás,
no âmbito do lançamento
das manobras militares de
Vostok, Tóquio manifestou
objecção à inclusão daquelas
ilhas nos exercícios militares. No entanto, Moscovo
fez “ouvidos de mercador” e
avançou com o seu programa,
provavelmente como retaliação ao facto de Tóquio ter
aderido às sanções ocidentais.
Não é de admirar, portanto, que o Japão esteja a tomar
medidas que prenunciam o
seu abandono da sua quase
centenária postura pacifista.
As ameaças chinesa e russa
parecem estar a forçar Tóquio
a pretender desenvolver capacidades militares ofensivas
e a “namorar” aliados para
conter tais ameaças. No passado mês de Agosto o Japão
anunciou pretender desenvolver um programa de produção de mísseis balísticos,
como parte da sua expansão
militar tendente a fazer face
à China e à Rússia. Na semana passada, representantes
de Tóquio reuniram-se com
representantes de Nova Deli
para fortalecer a cooperação
na área de defesa, prometendo efectuar manobras militares conjuntas.

Rei Carlos III sucede Isabel II
A cerimónia de sucessão na família real
britânica acontecida ontem foi marcada por
dois minutos de silêncio, antes de a proclamação de Carlos III, 73 anos, ser lida na varanda do palácio de St. James e saudada por
uma salva de artilharia, em Hyde Park, em
Londres, onde foram disparados 41 tiros, e
61 na Torre de Londres.
A cerimónia de proclamação no Palácio
de St. James, residência principal do monarca, em Inglaterra, pela primeira vez na
história do Reino Unido foi transmitida em
directo na televisão.
O grupo de conselheiros assinou a proclamação, incluindo o novo príncipe de
Gales, William (filho de Carlos e Diana), a
Rainha Consorte, Camilla, assim como a
nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.
Na segunda parte da cerimónia, Carlos III
presidiu o Conselho Privado e leu uma declaração pessoal sobre a morte da mãe, que
considerou “uma perda irreparável” e prometeu seguir o exemplo “de amor e serviço”. Leu e assinou também um juramento
onde prometeu zelar pela segurança da
igreja escosesa. Também Camilla assinou o

documento e é agora oficialmente Rainha
Consorte.
O novo monarca aprovou que o dia do
funeral de Isabel II será feriado nacional na
Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e
na Escócia.
A recém-empossada Primeira-ministra,
Liz Truss, assinalou o momento como sendo
uma “nova era” com a sucessão ao trono do
rei D. Carlos III.
O funeral da mais antiga monarca do Reino Unido vai realizar-se na Abadia de Westminster, onde Isabel II foi coroada e casou.
Os funerais dos membros da família Real têm sido realizados na Capela de
São Jorge, no Castelo de Windsor, mas
a rainha, que desempenhou um papel
activo no planeamento da sua despedida final, decidiu que o seu funeral seria realizado na Abadia de Westminster.
Ao contrário da Capela de São Jorge, que
tem capacidade para 800 pessoas, a Abadia
de Westminster pode acolher até duas mil
pessoas e fica localizada no centro da cidade
de Londres, tornando-a num ponto de fácil
acesso.

Rei Carlos ( à direita) recebe o simbolo da monarquia

O planeamento do funeral começou desde os
anos 60 e tudo aponta que o caixão seja transportado por elementos da Marinha Real Britânica na carruagem que transportou os anteriores
reis, mas com cordas em vez de cavalos – tradição que mudou desde o funeral da Rainha Vitória, em 1901, quando os animais pararam e tive-

ram de ser os marinheiros a transportar o caixão.
Posteriormente, o caixão da rainha vai ser levado para a Capela de São Jorge, o lugar onde estão sepultados os monarcas desde o século XIX.
Isabel II vai ser enterrada na capela do Rei Jorge
VI, onde está sepultado o pai, a mãe e as cinzas
da irmã, a Princesa Margarida.
www.jornaldomingo.co.mz
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Assalto ao Hotel Huambo
d

Por Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

A

11 de Novembro de
1975 deu-se a independência de Angola. Logo a seguir,
iniciou-se a guerra
civil entre dois ex-movimentos de guerrilha contra o
colonialismo português, designadamente o Movimento
Popular de Libertação de Angola (MPLA) e União Nacional
para a Independência Total de
Angola (UNITA), que, apesar
de terem um objectivo comum de libertar o país do domínio colonial, tinham raízes
diferentes. No processo de
libertação do jugo colonial,
recorde-se, também participaram a Frente Nacional de
Libertação de Angola (FNLA)
e a Frente de Libertação do
Enclave de Cabinda (FLEC),
mas sem papel na referida
guerra civil acima referida.
O conflito entre as tropas do MPLA e as da UNITA é
descrito por três períodos. O
primeiro deu-se entre 1975
e 1991, seguindo o de 1992 a
1994, sendo a última fase de
1998 a 2002, todos eles com
período de apaziguamento, mas sem alicerces firmes,
acabando por resultar em
guerra sangrenta, que devastou uma parcela considerável
do território angolano, fragilizando sobremaneira a sua
economia nesse período.
Ainda na primeira fase do
conflito, em 1982, com apenas sete anos de independência, Angola, não obstante a
instabilidade político-militar, organizou um torneio de
futebol alusivo às festividades
da libertação do colonialis-

Alguns destes jogadores estiveram no Huambo no momento do ataque ao hotel

mo português, convidando
as selecções de Moçambique,
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Zâmbia e ainda a do antigo
Zaire, prova conquistada pelo
combinado moçambicano.
O seleccionador nacional,
Belmiro Manaca, levou para
Angola Filipe Chissequere e
Betinho (os guarda-redes),
Joaquim João, Bernardo, Faruk, Santinho, Amadinho
(defesas), Rui Marcos, Ferreira, Almeida, Calton (meio-campistas), Chababe, Castigo, Nico (avançados), entre
outros.
Moçambique, para a disputa do primeiro jogo diante
do combinado anfitrião (Angola), foi colocado em Huambo, hospedado num dos melhores hotéis da região: Hotel
Huambo. Duas selecções foram alojadas em Luanda e as
restantes no Cunene.
Por voltas das 23h00,

quando os elementos da delegação moçambicana já estavam nos quartos, soaram
sons de “bazukas” e “roquetes”. Despertaram todos
assustados. O pânico apoderou-se de todos e, perante os
estrondos que ecoavam mais
forte, procuravam, cada um,
a forma de esconder-se para
não serem atingidos, embora
cientes, em algum momento,
que em qualquer lugar pudessem ser atingidos.

ESTRONDO, PÂNICO
E FERIMENTOS
LIGEIROS
Num dos quartos estavam Joaquim João, Bernardo
e Castigo. Os dois primeiros
entraram por baixo das camas
e o avançado, que era colega
de JJ no Ferroviário de Maputo, refugiou-se no guarda-

Jogávamos quase
de olhos fechados

Depois do torneio de Angola, Moçambique também viajou a
Cabo Verde para participar numa prova similar. Estas duas provas
serviram de preparação e edificação da selecção que viria a conseguir
a primeira qualificação ao CAN-86, que se realizou no Egipto, com
um número considerável de jogadores que tinha estado em Angola,
como em Cabo Verde.
Os membros que fizeram parte do grupo que disputou os dois
torneios reconhecem que até o início da campanha o combinado nacional estava mais consolidado para as frentes que teve pela
frente até chegar ao Egipto. “Jogávamos quase de olhos fechados,
porque já nos conhecíamos. Até conseguimos deixar para trás
a Líbia, que era uma potência em África”, disse um dos antigos
jogadores da selecção nacional, acrescentando que, “com o andar do tempo, jogadores como por exemplo Chiquinho Conde,
que não tinham feito parte das eliminatórias de qualificação ao
CAN-86, reforçaram a selecção na fase final disputada no Egipto,
encaixando-se com relativa facilidade”.
Castigo escondeu-se no guarda-fatos, mas não escapou os ferimentos
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-fatos.
Um barulho de grande
magnitude culminou com um
dos projécteis a atingir parte
de cima do guarda-fatos, que
caiu com estrondo. Naquele
momento, Castigo, que estava
lá dentro, deu um grito com
um som incomum, despertando mais pânico aos outros dois
colegas de quarto que também
gritavam, mas sem poderem
esboçar qualquer movimento
para saber o estado do também
avançado “locomotiva”.
Afinal os belicistas fiéis à
UNITA aproximaram-se do
hotel com a intenção de penetrar nele e fazer das suas.
Felizmente, veio uma resposta
pronta das tropas oficiais angolanas, acabando por serenar
os ânimos. No final dos confrontos, Castigo foi retirado do
guarda-fatos, percebendo-se
que, no momento em que o
guarda-fatos caiu, teve algumas escoriações. O “capitão”
Joaquim João foi atingido por
um estilhaço, na parte baixa do
olho, provando-se que mesmo
por baixo da cama que ali não
havia lugar seguro. Os restantes membros do grupo, embora os seus quartos tenham sido
atingidos por balas, não tiveram nem sequer um aranhão,
embora estivessem dominados
pelo medo no instante em que
o hotel foi atacado.
No cômputo geral, Joaquim
João e Castigo foram os únicos
a sofrer lesões, embora ligeiras, que foram tratadas rapidamente, ficando aptos para o
jogo do dia seguinte.
Após estarem serenados os
ânimos, o responsável da delegação moçambicana ligou
para Moçambique para transmitir o que os elementos em
representação do país haviam
passado na noite anterior. A

resposta surgiu do líder máximo da nação: Samora Moisés Machel, que perguntou ao
emissário da informação, antes de tudo, se na sequência
do ataque Moçambique tinha
tido baixas e, tendo resposta
negativa nesse aspecto, comunicou que a selecção devia
ir a jogo, frisando que os jogadores, treinadores e dirigentes, que tinham vivido aqueles momentos de terror, eram
considerados heróis de uma
batalha.
Os jogadores moçambicanos ouviram a orientação do
Chefe de Estado, encheram-se de coragem, entraram em
campo com estatuto de heróis
e venceram o combinado de
Angola, a partida da prova.
No final dessa partida, o
semblante dos jogadores ficou carregado, contrastando
com aquele que é demonstrado por vitoriosos em combate.
O medo voltou a apoderar-se
de todos, se calhar porque,
não muito tempo depois, espreitaria a escuridão da noite. Apressados, desceram do
autocarro que os levara do
campo ao hotel e entraram
nos quartos quase que se acotovelando ávidos de deixar
aquele local. Pelo tormento,
alguns jogadores nem arriscaram perder mais tempo por
baixo do chuveiro. Pegaram
nos seus pertences e voltaram a entrar no autocarro que
ainda estava a frente do hotel
e seguiram para o aeroporto,
onde esperaram pela hora do
voo para Luanda, onde, dias
depois, iriam realizar outras
partidas, que se saldaram em
vitórias (uma das quais frente
à Zâmbia), vencendo, como
referimos, o torneio da independência de Angola naquele
ano.
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ABB vai estrear-se hoje
frente ao Petro de Luanda

A

Associação Black Bulls
estreia-se esta tarde
na Liga dos Campeões
de África, disputando
a primeira “mão” da
primeira eliminatória diante do
Petro de Luanda, campeão angolano da época de 2021-2022, a
partir das 15h00, no Estádio Nacional do Zimpeto.
A equipa campeã nacional
entra para esta competição
após efectuar dez jogos no
Moçambola-2022, enquanto
o seu adversário apenas realizou partidas no estágio pré-competitivo em Portugal,
mas Inácio Soares, técnico
dos “touros”, não considera
que esse aspecto dê vantagem
à sua equipa na eliminatória,
uma vez que “é preciso lembrar que o Moçambola iniciou
em Maio e já estamos em Setembro. A prova até aqui teve
muitas e longas paragens, o
que, de certa forma, não confere ritmo competitivo que
gostaríamos”, disse o técnico, realçando que “temos
de reconhecer a grandeza do
nosso adversário e respeitá-lo
pelo facto de, na edição anterior da prova, ter chegado às
meias-finais. Estivemos a observar alguns pontos fortes e
fracos dos angolanos e caberá
à minha equipa fazer um jogo
inteligente, explorando as
suas fragilidades para conseguir a vitória”.
Por seu turno, o técnico
português Alexandre Santos

Black Bulls quer festejar na primeira eliminatória

queixou-se da falta de jogos,
facto que considera desvantajoso para a sua equipa. “Não
é para justificar resultados
menos positivos que possam
vir a acontecer. Mas é sabido
que ninguém consegue ser
forte sem jogar. Acreditamos

que o nosso adversário tem
um ritmo competitivo acima
e por isso estamos cientes que
nos vão criar dificuldades.
Ainda assim, queremos ser
melhores em campo, começando por lutar por um bom
resultado este domingo para

quando chegarmos ao Estádio
11 de Novembro, com o apoio
do nosso público, confirmar-se a nossa passagem à eliminatória seguinte”, afirmou.
A arbitragem é zambiana,
chefiada por Audrick Nkole,
auxiliado por Kabwe Chansa

e Trywell Nyirenda. O quarto árbitro é Mathews Moonje Hamalila. Ainda para este
jogo, a CAF nomeou comissário Benedict Mpopo Moeti,
do Lesoto, sendo o oficial de
covid-19 o moçambicano Artur Machava.

Combates começam hoje
Começam esta manhã, e prolongar-se-ão por todo o dia, os
combates inseridos no Campeonato Africano de Boxe, Maputo-2022,
cuja cerimónia de abertura aconteceu na noite de ontem num dos
estabelecimentos hoteleiros da
capital.
O evento, que se prolonga até
ao próximo dia 17 do mês corrente, teve ontem uma cerimónia de
abertura muito colorida com o
desfile das mais de 30 delegações
presentes, oficiais e pessoal da
Confederação África de Boxe (CAB)
e Associação Internacional de Boxe
(IBA), para além de música e números do nosso vasto mozaico cultural, com destaque para xigubo.
Hoje, começa o evento propriamente dito no Pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane (UEM),
onde Moçambique vai tentar repetir a façanha de Abril passado,
quando recebeu e venceu o Cam-

peonato da Zona IV.
Em termos logísticos e organizacionais está tudo a postos para
esta prova que junta quase três
centenas de pugilistas, segundo
deu a conhecer o presidente da
Federação Moçambicana de Boxe
(FMBoxe), Gabriel Jr
“Em relação à logística, estamos
a fazer o nosso melhor para honrar
o país. Aliás, esta é a primeira vez
que Moçambique acolhe um evento deste tamanho, sendo também a
primeira vez que um país da África Austral sedia esta competição.
Isso honra-nos bastante”, vincou o
presidente da FMBoxe.
O ingresso está ao preço único
de 200,00Mt. “A nossa vontade era
não cobrar, mas não temos como
contornar isso, pois é obrigação
da CAB e da IBA que este tipo de
evento tenha bilheteira”, explicou
Gabriel Jr.
Neste “Africano” haverá, pela

primeira vez, premiação monetária
para os medalhados, no âmbito do
novo sistema de incentivos levado
a cabo pela Associação Internacional de Boxe (IBA).
Com efeito, o atleta que vencer
a medalha de ouro encaixe 10 mil
dólares, sendo cinco mil para quem
ganhar prata e 2500 para quem
conquistar bronze.
Moçambique far-se-á representar por 19 pugilistas nesta competição, sendo 13 masculinos e seis
femininos. O destaque vai para
atletas como Tiago Muxanga, Armando Sigaúque, Rady Gramane,
Alcinda Panguana ou Helena Bagão, que nas últimas competições
internacionais amealharam medalhas. Os nossos atletas conseguiram algo que Moçambique nunca
teve nesta competição, a medalha
de ouro, uma missão que se antevê
bastante difícil, dado que estarão
entre nós colossos como Marrocos,

Tiago Muxanga (de vermelho) é uma das esperanças de Moçambique no torneio

Egipto, Camarões, Costa do Marfim, entre outros.
No Pavilhão da UEM haverá
combates em duas sessões, uma
que inicia de manhã até ao princípio da tarde e outra vespertina que
se prolongará até a noite. Os bons
resultados que Moçambique tem
vindo a alcançar ultimamente nas
competições internacionais fizeram com que a Confederação Africana de Boxe (CAB) apostasse no
nosso país para acolher este evento
que não acontece desde 2017.

Moçambola

Jogos
de ontem
Ferroviário de Maputo Costa do Sol (2-0)
Liga Desportiva de Maputo Ferroviário de Nacala (0-0)
www.jornaldomingo.co.mz
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Solta-Carlos Uqueio

Em casa de ferreiro, espeto de pau

A

ser verdade é de
bradar aos céus. A
cena caiu no goto
de Bula-bula com
efeitos de uma
bomba de neutrões… e não
podia ser de outro jeito se
tivermos em linha de conta
aquilo que são práticas mais
ou menos generalizadas em
ambientes democráticos.
É isso. Há cargos que
pela sua importância estratégica para as organizações
verdadeiramente democráticas… e é isso que se espera de um partido político;
que seja verdadeiramente
exemplo de democracia.
Ora, o que nos chegou às
mãos – e Bula-bula não inventa – é que o secretário-geral de um partido (por
acaso o segundo maior do
nosso país), o bonacheirão
do Magibire já não é mais
uma “perdiz” de eleição.
O presidente perdigoto,
num rompante, mandou-o
para outra freguesia, como
quem aperta um furúnculo.
O despacho é lacónico: ”… exonero o membro
André Joaquim Magibire do
cargo de secretário-geral
do partido Renamo”, ipsis
www.jornaldomingo.co.mz

da meada, Bula-bula acha
que um partido que tanto lutou pela democracia
devia guiar-se por outros
comandos. Um SG é uma
figura de suma importância. É quase um vice-presidente no partido… e por

isso não devia ficar a mercê
das vontades de uma única
pessoa… mas uma coisa é a
que prega o Frei e a outra –
muito outra – é a que prega
o Ossufo Momad, o líder da
“perdiz”.
E não nos esqueçamos

que o pai da democracia
(a mãe continua em parte
incerta) é oriundo daquele
partido. Logo, todos deviam guiar-se por certos
princípios… mas, como sói
dizer-se, em casa de ferreiro, espeto de pau!

A AMETRAMO está a precisar de ajuda…

verb.
Sem querer meter o dedo
em seara alheia, Bula-bula
fica com uma pulga atrás
da orelha quando acontece
algo do género; ainda por
cima, ao que parece, foi por

causa de um pouco de alegria do bom do Magibire nas
celebrações do dia da cidade de Quelimane… mas dia
de festa não se presta também a uma alegriazita?
Mas, retomando o fio

A AMETRAMO está sem mãos a medir.
Pode dizer-se mesmo que é a ONG mais
activa no país. Está em todas. Vai a todas.
Quando não, é requisitada… e até para
resolver coisas no mínimo inusitadas. A
demanda é grande. Eles que devem ajudar
podem estar a precisar de ajuda.
Há um bairro que se chama 25 de Junho na vila da Namaacha e que, por artes
e berloques, está a braços com uma praga
de ratos… quase fazendo lembrar a cidade
de Quelimane há alguns anos que levou
o município a “comprar” aqueles roedores como forma de estimular a sua busca
e captura. Na altura, deu para aliviar um
pouco a cidade dos bichos…
Por consequência, há lá muitas estórias. Fala-se até de ratos que sorriem para
as pessoas. Mas a coisa que chamou particular atenção de Bula-bula é a cena de
um tipo que acordou com os fundilhos das
calças devastados e parte do seu saco escrotal seriamente danificado. Parece que
os ratos fizeram das suas…

Acto contínuo, em vez de ir ao hospital para apanhar alguns pontos naquela
zona sensível, o homem foi vivamente
aconselhado a buscar pela AMETRAMO.
Que aqueles ratos só podiam ser enviados
de belzebú. Não era normal o fenómeno…
ratos não comem aquela parte do homem.
Bem… não se sabe se a AMETRAMO
realmente apanhou o rato malandro de
gostos inusitados, mas Bula-bula começa a pensar que há um uso abusivo dos
serviços daquela ONG. É que quando há
um acidente de viação, em vez se prestar
atenção às condições das vias, chama-se a
AMETRAMO. Cai uma parede, chama-se
a AMETRAMO. Desmaiam alguns estudantes numa qualquer escola, AMETRAMO… “maningue job” para os homens.
Se calhar é a tal coisa… se um cabrito
perde-se, o pastor procura até no topo de
um coqueiro… sendo que a verdade será
precisamente outra, é caso para dizer não
deixe o que você não pode fazer afastá-lo
do que você pode.

