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DOM MATTEO ZUPPI AO DOMINGO

d

Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

M

atteo Zuppi, antigo mediador das negociações
entre o Governo e a Renamo que culminaram
com a Assinatura dos
Acordos de Roma em 1992, concedeu
uma entrevista ao domingo, na qual
destaca a experiência de Moçambique na resolução de conflitos no
mundo.
Ao falar da conciliação, o arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal italiana diz ser importante encontrar ingredientes para
resolver os problemas que surgem no
sentido de potenciar aquilo que une.
“Moçambique é um bom exemplo,
neste capítulo de aproximação entre
as pessoas que estiveram desavindas.
Noutros países que tiveram problemas similares assistiu-se a vinganças”.
A menos de dois meses da passagem dos 30 anos do Acordo Geral
de Paz (AGP) que se vão assinalar em
Outubro, o clérigo da Igreja Católica
revisita o percurso das negociações,
falando dos momentos mais marcantes do processo.
Eis os excertos da entrevista.
Senhor cardeal, Moçambique assinala a 4 de Outubro o trigésimo aniversário da assinatura do AGP. Como
é que olha para o processo de reconciliação entre os moçambicanos?
A reconciliação não é um processo aritmético, tem altos e baixos, por
vezes uma aceleração, assim como
retrocesso, mas o certo é que desde

logo havia um relacionamento directo entre o Governo e a Renamo, isto é,
uma convicção que unia os dois lados
da mesma família, que era a conquista da paz após 16 anos de guerra.
Até que ponto as partes estavam
preparadas para o diálogo?
Primeiro houve reconhecimento
entre os dois irmãos que havia problemas que tinham de ser resolvidos por eles próprios. Numa casa as
desavenças devem ser solucionadas
pelas pessoas que nela residem. Pode
acontecer, algumas vezes, as pessoas
não se falarem porque estão zangadas. O facto de serem filhos da mesma casa pesou muito para que a 9 de
Julho de 1990 se iniciasse o diálogo
que culminou com o acordo a 4 de
Outubro de 1992. Portanto, a convicção de resolver o conflito por via do
diálogo sempre esteve patente.
Na sua opinião, os moçambicanos
estão ou não reconciliados?
A reconciliação nunca é linear. Há
sempre problemas que surgem durante o processo. O importante é encontrar ingredientes para resolver os
problemas que surgem no sentido de
potenciar aquilo que une. Moçambique é um bom exemplo, neste capítulo de aproximação entre as pessoas
que estiveram desavindas. Noutros
países que tiveram problemas similares assistiu-se a vinganças. Em Moçambique houve uma amnistia que
foi muito bem respeitada e, como
é de conhecimento público, não se
registou vingança, o que constituiu
uma grande lição para o mundo.
Como é que esta experiência de
resolução de conflitos por via do diá-

Foto de C.Uqueio

Moçambique pode ser
conselheiro sobre a paz

Dom Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha

logo pode ser replicada pelo mundo?
Não existe uma fórmula específica para a solução de conflitos, quer
dizer, não se pode dizer vamos fazer
da mesma maneira como foi feito em
Moçambique. A paz é sempre artesanal e caseira, precisa dos ingredientes
da terra para ser duradoira. O certo é
que o testemunho e as experiências
dos moçambicanos podem servir
ou convencer outros países a seguir
o exemplo. Em suma, outras nações
em conflito podem se inspirar no
modelo moçambicano de resolver as
desavenças.

Está a falar de que países, por
exemplo?
Moçambique pode ajudar neste
momento bastante crítico da guerra
Rússia-Ucrânia através da sua experiência do diálogo para resolver
o conflito armado. Este país pode
aconselhar as partes em conflito a
sentar-se à mesa do diálogo até se
alcançar a paz. A sua experiência foi
bem sucedida nas negociações que
culminaram com o acordo de Roma,
embora na parte final tenha havido
necessidade de incluir os observadores que não estiveram envolvidos no

diálogo, mas acompanharam a assinatura do AGP.
Por que observadores?
A comunidade internacional tem
de ser sempre envolvida, pois a paz é
assunto de um país, mas envolve todas as nações. Oxalá as Nações Unidas possam se interessar em resolver, por via do diálogo, a guerra em
alguns país, sobretudo, este conflito
Rússia-Ucrânia que está a trazer consequências negativas para o mundo.
Sublinhe-se que a paz é feita pelos
próprios actores ou protagonistas da
guerra, mas a presença dos observadores, medidores, comunidade internacional pode dar mais garantias
de estabilidade.

MOÇAMBIQUE NAS
NAÇÕES UNIDAS

O AGP foi assinado pelo Presidente Joaquim Chissano e o falecido líder da Renamo Afonso Dhlakama, em Roma, Itália
www.jornaldomingo.co.mz

Até que ponto esta experiência
de Moçambique pesou ou não para
a sua eleição a membro não-permanente do Conselho de Segurança
das Nações Unidas?
É um feito importante, para além
de que significa que este país tem
credibilidade aos olhos do mundo.
Não fala de algo que não domina,
mas de assuntos que muito bem
sabe resolver, quer dizer, o valor
do diálogo, a importância da paz e
determinação de alcançá-la. Estes
e outros aspectos pesaram no apoio
internacional que obteve dos países
que compõem as Nações Unidas,
o que significa que é um actor a ter
em conta nas negociações para o
alcance da paz. Moçambique merece assento tónico quando se trata
de conversações para pôr termo a
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conflitos armados, pois foi capaz
de alcançá-la e defendê-la. Neste
momento da guerra Rússia-Ucrânia
pode emprestar a sua experiência de
resolução de conflitos com recurso
ao diálogo. Ademais, Moçambique
demonstrou que ama a paz e que
possui experiência na área. Tem a
responsabilidade de partilhar essa
sabedoria com o mundo, ajudando
àqueles que necessitam deste bem
social.

A LONGA MARCHA
DE MEDIADORES

A 6 de Agosto de 2019, o Presidente Filipe Nyusi e o presidente da Renamo, Ossufo Momade, assinaram o Acordo de Maputo

e, por outro, a Renamo que defendia
a sua parte. Em suma, havia pontos
que o Governo não queria discutir e
achava que podiam ser analisados
em casa após a assinatura do acordo. A Renamo dizia que para acabar
a guerra era imperioso assinar um
documento fiável e com garantias
de que chegados a Maputo não haveria detenções.
Era preciso encontrar um equilíbrio…
Era preciso definir a agenda tendo em conta a Constituição. Reunimo-nos várias vezes e foi muito
complicado. A questão principal era
a lógica negocial, nomeadamente o
que era prioritário. A Renamo queria
acordo geral da vida do país e o Governo queria pôr termo à violência
no sentido de resolver os problemas
do país. Houve uma discussão acesa
até se alcançar consenso.

PAPEL DE CHISSANO
E DHLAKAMA
Quem foram as primeiras personalidades moçambicanas contactadas pelos mediadores?
Optámos por contactar primeiro as chefias das duas delegações,
nomeadamente, Armando Guebuza, do Governo, e Raul Domingos,
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Como é que a Comunidade de
Santo Egídio entrou como mediadora?
Entrou porque os facilitadores do
primeiro encontro directo entre os
dois antigos beligerantes em coordenação com estes, depois de vários
impasses, decidiram que tinha de
haver uma mediação. No início,
éramos facilitadores, quer dizer quisemos juntar as partes em conflito e
criar condições para um encontro
em segredo, onde os dois podiam
falar directamente longe dos holofotes da Imprensa. Eles perguntaram como isso seria feito? Quem seriam os mediadores e começaram a
discutir e não havia entendimento.
Passado algum tempo, acharam que
o melhor seria contactar as pessoas
que nos ajudaram inicialmente para
continuar como mediadores.
Quem são essas personalidades?
Éramos quatro, nomeadamente,
Mário Rafael, André Ricardo (bispos
na Comunidade de Santo Egídio),
Dom Jaime Pedro Gonçalves (bispo
da Beira) e eu próprio. Começámos
como facilitadores e, mais tarde, fomos baptizados mediadores.
Nessa qualidade qual foi a vossa
primeira tarefa?
Começámos por traçar e discutir a agenda das conversações, isto
é, quais são os pontos a serem discutidos. Entretanto, para chegar à
agenda discutimos por vários meses porque havia dois problemas,
o primeiro, sobre o que é que de
facto devia ser discutido em Roma.
A Renamo pretendia discutir qualquer coisa para estar certa e segura
das suas reivindicações, enquanto o
Governo queria chegar rapidamente
ao cessar-fogo. O segundo aspecto
era saber quem eram os actores, por
um lado, o Governo de Moçambique
que tem a Constituição da República

Matteo Zuppi: Moçambique demonstrou que ama a paz e que possui experiência na área

da Renamo. Havia algumas pessoas
que defendiam assuntos que não
nos levaram rapidamente ao acordo. Para ultrapassar o problema

contactámos directamente o então
Presidente da República, Joaquim
Chissano, e o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que falaram

várias vezes para ultrapassar as diferenças que eram apresentadas pelas
chefias das delegações na mesa do
diálogo.

Ultrapassámos
as desconfianças…
Que dificuldades encontrou para juntar as partes?
Foi esclarecer qual era o significado das conversações, designadamente, longe da aprovação de uma
nova Constituição da República ou assinar um acordo
que se encaixava na Constituição vigente. A segunda
dificuldade foi a desconfiança terrível que havia entre
as duas partes, isto é, que garantias havia de que o acordo seria respeitado? Quem nos assegura que as partes
vão honrar os compromissos? Os dois lados diziam a
mesma coisa. Então, a desconfiança foi o grande empecilho do AGP. Foi necessária uma carta sobre o AGP
que constituía uma garantia de que ambas as partes assumiam e iriam respeitar no espírito e letra os compromissos assumidos.
Quando é que iniciou efectivamente o diálogo político?
Os primeiros encontros entre as duas delegações
iniciaram a 9 de Junho de 1990, na Comunidade de
Santo Egídio, em Roma, Itália, e terminaram a 4 de Outubro de 1992, com a assinatura do AGP, no Ministério
dos Negócios Estrangeiros italiano por duas razões. A
primeira tinha em vista obter apoio da comunidade internacional e, segundo, garantir a presença do Governo, embaixadores como testemunhas do acordo.
Quais foram os momentos mais marcantes?
O mais baixo penso que foi nos meses de Maio a Junho de 1991 em que tivemos uma situação de impasse,
nomeadamente sobre a definição da agenda, por um
lado, e, por outro, se dialogava com o Governo ou com
a Frelimo. Será que, após a assinatura do acordo, os elementos da Renamo vão entrar no Governo da Frelimo,
ou vai ser necessária a aprovação da nova Constituição
da República? Mais tarde, a questão foi esclarecida num
encontro directo entre o Presidente Joaquim Chissano
e o falecido Afonso Dhlakama. Já o mais alto aconteceu
no dia 4 de Outubro, com a assinatura do documento
que pôs termo aos 16 anos de guerra.
Sabe-se que o acordo devia ter sido assinado a 1 de
Outubro...
É como nos filmes, quando está quase a terminar há
sempre um suspense e o medo de não saber como é que
vai terminar e no acaso em apreço era de não ter todos
os pontos discutidos reflectidos no acordo. Houve necessidade de esclarecer alguns pontos para se assinar
um documento conhecido devidamente pelas duas
partes. De facto, nós tínhamos como data-limite 1 de

Outubro, mas houve necessidade de arrastar as negociações, como tem sido nas negociações sindicais, em
que se começa uma discussão que continua dia e noite
até se chegar a consenso.

NECESSIDADE DO ACORDO
DE MAPUTO
Mais tarde, há três anos, foi necessário assinar o
Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo. No seu ponto de vista, estão ou não criadas as bases para a paz definitiva?
Considero normal a assinatura desse acordo, uma
vez que depois de cerca de 20 anos da vigência do AGP
notou-se que havia alguns problemas. Acho que o objectivo era continuar no mesmo espírito de resolver os
problemas por via do diálogo. A questão é que a vida
continua e, à medida que o tempo passa, surgem novos
problemas que devem ser resolvido.
Trinta anos depois, quais são os desafios de Moçambique no capítulo da manutenção da paz?
Continuar a alimentar esta paz conquistada com
muito sacrifício, isto é, fazer de tudo para a sua manutenção para que não seja perdida. Isso passa pelo bom
funcionamento das instituições democraticamente
estabelecidas, no âmbito da democracia multipartidária, vencer as desigualdades, combater a pobreza, mas,
sobretudo, recorrer ao diálogo sempre que surgirem
problemas. Nos últimos anos, surgiu o problema do
terrorismo na província de Cabo Delgado, pelo que é
preciso evitar que esta guerra se alastre para as outras
províncias.
Que avaliação faz ao processo democrático moçambicano?
A democracia é um processo inacabado, precisa de
ser alimentada constantemente com bons exemplos e
gestos que engrandecem os moçambicanos. Moçambique avançou bastante neste capítulo, faltando fortalecer algumas instituições no sentido de desempenhar
cabalmente as suas funções. Um dos aspectos positivos
é a regularidade e cumprimento do calendário eleitoral.
Os partidos políticos estão cientes de que fazer política
não coaduna com recurso às armas e violência e isso é
muito positivo. Houve algumas polémicas relacionadas
com eleições, mas que foram resolvidos atempadamente.
www.jornaldomingo.co.mz
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RADIODIFUSÃO, AUTARQUIA E CÓDIGO DE ÉTICA

Discussões adiadas
à busca de consenso

H

á vários temas cujo agendamento e debate continuam adiados na Assembleia da República devido
a diversos factores, entre
os quais aprofundá-los e levá-los à
consulta pública.
São os casos das Propostas de
Lei de Radiodifusão e Comunicação
Social; Revisão da Lei-Base de Criação, Organização e Funcionamento
das Autarquias Locais, bem como o
Código de Conduta e de Ética Parlamentar.
A recalendarização do debate
destes instrumentos legais tem em
vista assegurar que a sua aprovação seja o mais consensual possível
quer entre os deputados da Assembleia da República quer no seio da
sociedade civil.
Angelina Enoque, relatora da
Comissão dos Assuntos Sociais,
do Género e Comunicação Social,
encarregue de melhorar a Lei de
Radiodifusão, diz que para se ultrapassar as divergências existe uma
proposta de se levar o assunto a debate público.
“O que se constatou é que o debate deve ser mais abrangente, isto
é, a consulta tem de ser abrangente. Não apenas a nível da capital. É
verdade que há muitas vozes, mas
é preciso ouvir os outros lá fora,
que provavelmente nem conhecem
esta proposta”, afirmou Angelina
Enoque.
Entretanto, “o proponente (Governo) ainda não avançou em relação a algumas questões que foram
colocadas”, esclareceu a deputada
reiterando a necessidade de se alargar o debate aos demais cidadãos
nacionais pelo país.
A avaliar pelo andar da “carrua-

gem”, segundo Angelina Enoque,
nem na sessão de Outubro próximo
a matéria poderá ser debatida, a não
ser que o proponente consiga limar
as divergências.
A carteira profissional é uma das
causas para esta demora, porque
se pretende que esta seja obrigatória para o exercício da actividade
jornalística. No entanto, durante a
auscultação foram notórias divergências sobre quem vai zelar pela
sua atribuição.
“Enquanto uns acham-na pacífica, outros entendem que os
critérios para a sua atribuição não
estão claros na proposta”, detalha
e sublinha que “tudo isso ainda não
está devidamente resolvido, por
isso não sei se na sessão de Outubro vamos retomar as discussões”,
anotou Angelina Enoque.
No seu entender, há dificuldades em avançar nos termos da actual proposta, sob o risco de ser reprovada. “Votar contra um projecto
que se pretende útil para a Comunicação Social não seria benéfico.
Então, vamos encontrar uma forma
de ter uma lei consensual”.
A Proposta de Lei de Radiodifusão e Comunicação Social está depositada há quase dois anos.

ÉTICA
PARLAMENTAR
A adopção de um Código de
Conduta e Ética Parlamentar para
guiar a postura dos deputados
durante as suas intervenções nas
sessões plenárias é outro assunto
que vem sendo trabalhado desde o
mandato passado, portanto, oitava
legislatura.
Em Junho de 2015, a AR reali-

Jornalistas aguardam a aprovação da lei de radiodifusão e comunicação social
www.jornaldomingo.co.mz

A Assembleia da República tem o desafio de aprovar matérias adiadas

zou, inclusive, um seminário sobre
o Código de Ética da AR. O evento
durou três dias. O então presidente da comissão Silvério Ronguane
explicou na época que o código visa
contribuir para um ambiente de
cordialidade e harmonia entre os
deputados durante as sessões plenárias e comissões especializadas.
Recentemente, já na presente
IX legislatura, a comissão de ética
parlamentar esteve envolvida na
finalização do "drafit", trabalho que
se esperava fosse concluído em Outubro do ano passado.
A ideia era garantir que, em final de Novembro daquele ano, o
documento fosse entregue à presidente da Assembleia da República
que, com a Comissão Permanente,
agendaria o seu debate na plenária.
A necessidade de mais consultas

às partes interessadas fez com que
a matéria acabasse adiada. É que
na altura foram levantados alguns
pontos que mereceram atenção dos
deputados, pelo que se exige a sua
auscultação.
O código preconiza que os deputados que tiveram comportamento desviante durante as sessões
plenárias sejam sancionados. Considera-se comportamento negativo perturbar a ordem durante as
sessões ou infringir as regras de boa
convivência, recorrendo à injúria e
difamação dos colegas.
A ideia é sancionar também o
deputado que faltar às sessões plenárias e comissões especializadas
sem justificação plausível.
O projecto prevê outras medidas disciplinares, como advertência
verbal, censura, multa, suspensão
das sessões plenárias e missões de
trabalho. Estabelece também que
a má conduta deve ser comunicada
imediatamente à presidente da AR,
que encaminhará o processo ao Ministério Público para que se tomem
as providências devidas.
A presidente da Comissão de
Ética Parlamentar, Abiba Aba,
mostra-se confiante no arrolamento e debate da matéria na sessão que
se avizinha (Outubro) e, explicou,
o documento já está pronto tendo
sido encaminhado à presidente da
AR.
“Aliás, havia sido agendado para
ser debatido na sessão passada. Não
é uma lei menos importante. Existiram outras matérias que acabaram
sendo chamadas de forma tempestiva em virtude do tempo”, disse
para quem a avaliar pelos contactos
com alguns juristas trata-se de um

documento que não põe em perigo
o exercício da função do deputado.

AUTARQUIAS
LOCAIS
Em Abril do ano em curso, a Assembleia da República adiou, pela
segunda vez consecutiva, o debate da proposta de Revisão da Lei
de Bases de Criação, Organização
e Funcionamento das Autarquias
Locais. Em causa esteve a discórdia
entre as três bancadas no que diz
respeito à transferência de competências, designadamente, gestão
dos serviços primários da Saúde e
Educação, do Governo central para
os conselhos municipais.
Em Fevereiro, foi feita uma auscultação pública com o objectivo de
adequa-la às exigências do comando constitucional que introduziu a
governação descentralizada provincial, contudo, o debate não foi
conclusivo.
Para o Governo, trata-se de uma
matéria que não pode ser avaliada
de ânimo leve, porque se trata de
garantir que, depois de transferidos os serviços, os munícipes não
fiquem lesados.
Com vista a ultrapassar as divergências, o assunto foi remetido às
chefias das bancadas que trabalham
no sentido de encontrar consenso.
A ideia é harmonizar o documento com outra legislação conexa,
nomeadamente a Lei Eleitoral, o
pacote Legislativo da Descentralização (Lei da Tutela do Estado sobre
entidades Descentralizadas, Lei de
Organização e Funcionamento dos
Órgãos da Governação Descentralizada).
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Governo premeia
criatividade juvenil

O

EDUARDO CHANGULE

António Gombe, foto-jornalista
do “Notícias” afecto à delegação da
Beira, foi distinguido esta quinta-feira na capital provincial de Sofala com o prémio Comunidades
para uma Cidade Sustentável no
concurso de fotografias. A iniciativa
é da Bristol, Inglaterra, em coordenação com a Agência de Desenvolvimento Económico Local de Sofala
(ADEL).

GIGLIOLA ZACARA

A diferença de idades não pode ser factor de separação ou distanciamento, Adriano Maleiane

Parte representativa dos laureados

Inventou uma
motocultivadora
Anélia Tamele, Gaza
Anélia Tamele, província de Gaza, representa a sua e foi laureada
na categoria de inovação tecnológica graças ao seu projecto mecânico
de invenção de uma motocultivadora para ajudar a sua comunidade,
no distrito de Chonguene, com vista ao aumento da produção e produtividade agrícola.
Assim, Anélia Tamele pegou em ferro reciclado e fez uma estrutura, aplicou um motor, bateria de 12 voltes e rodas de uma motorizada
tendo resultado num instrumento de lavoura e sementeira a motor.
“Usar enxada é desgastante. Para lavrar uma área manualmente é
necessária uma semana. Com esse equipamento leva-se apenas um
dia, sendo que faz a sementeira simultaneamente”, explicou.
Com o prémio, Anélia Tamele afirma estar comprometida a multiplicar o seu projecto, desta vez com fins lucrativos, o que passa por
estabelecer uma oficina com condições mínimas.

é crucial que os mais de 11 milhões
de jovens moçambicanos abracem
programas desta natureza para o
estabelecimento de uma plataforma de inclusão e envolvimento da
juventude no processo de desenvolvimento do país.
“A diferença de idades entre jovens e adultos não pode ser vista

como factor de separação ou distanciamento, mas sim encarada como
elemento complementar, indispensável e que fortalece a simbiose nas
relações humanas”, disse Adriano
Maleane, que dirigiu o evento em
representação do Presidente da República, Filipe Nyusi.
Nesta senda, reiterou que o trabalho conjunto de jovens e adultos
tende a trazer resultados mais expressivos, impactantes e abrangentes e essa complementaridade
contribui para o processo de consolidação da unidade nacional e desenvolvimento socioeconómico do
nosso país.
Importa referir que esta edição foi
realizada no Dia Internacional da Juventude como o culminar de eventos similares realizados em todo o
país, a partir do dia 8 de Agosto, com
a abertura, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, da Conferência
Nacional da Juventude (CNJ).

Investir no negócio
– Isaías Palace, Tete

O filme “Nkwama”, da realizadora moçambicana Gigliola Zacara,
é finalista da nona edição do Festival Internacional de Cinema Artes
Sotambe, que decorre a partir desta
semana até Setembro, em Lusaka,
capital da Zâmbia. Trata-se de uma
curta metragem que versa sobre
mudanças climáticas.

DESCE
VIOLADORES DE MENORES

Filipe António, 23 anos de idade,
e Tomás Bulaunde, 27 anos, foram
condenados a penas de 14 e 16 anos
de prisão acusados de violar sexualmente três menores. O Tribunal Judicial da Província de Sofala,
na cidade da Beira, considerou que
há provas suficientes do envolvimento destes cidadãos no crime.
Estes deverão pagar uma indemnização de 200 mil e 120 mil Meticais
a favor das vítimas

FALSIFICADOR DE MOEDA
Foi premiado na categoria de empreendedorismo e representa
a província de Tete. Contou que tudo começou depois de concluir o
curso de designer, na cidade de Maputo, e quando regressou à vila de
Moatize, sem oportunidade de emprego, decidiu usar o seu conhecimento para criar um negócio.
Assim, começou a prestar serviços de design e abriu uma oficina
serigráfica de fabrico de painéis de publicidade. Tendo sido bem sucedido, decidiu ampliar o seu negócio adicionando serviços de montagem e reparação de computadores.
“Depois introduziu aulas de design gráfico, informática, montagem e reparação de computadores para ganhar mais dinheiro e ajudar
outros jovens a optarem pelo auto-emprego”, disse.
Com o valor do prémio, Isaías contou ao domingo que quer investir
no negócio construindo uma sala de aula condigna e, se for possível,
poderá aumentar a sua força de trabalho, pois actualmente conta com
3 pessoas contratadas.

M
O
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dirigida pelo Primeiro-ministro,
Adriano Maleiane, que, na ocasião,
incentivou os jovens a apostarem na
inovação tecnológica, criatividade
e empreendedorismo por forma a
contribuírem para o desenvolvimento do país.
No seu entender, para um Moçambique cada vez mais próspero,

DE

Governo, através da
Secretaria do Estado da
Juventude e Emprego
(SEJE), realizou, sexta-feira, em Marracuene,
a XVII edição do “Prémio Jovem
Criativo”, uma iniciativa que visa
incentivar e estimular o surgimento de talentos no seio dos jovens de modo a criar uma janela
de oportunidades onde esta faixa
etária possa mostrar o seu potencial em termos de inovação, criatividade e empreendedorismo.
Esta edição contou com 4113
concorrentes, tendo saído como
vencedores 165 jovens de todo o
país, a razão de 15 em cada província e cinco em cada uma das
três categorias, nomeadamente
empreendedorismo, inovação
tecnológica e criação artística.
Todavia, o evento fez entrega a
uma amostra representativa de 15
jovens de forma aleatória.
A cerimónia de entrega dos
prémios, compostos por um
cheque de 130 mil Meticais, um
computador e um telemóvel, foi

ANTÓNIO GOMBE
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Um indivíduo de 29 anos de
idade foi detido pela Polícia da República de Moçambique na cidade
de Maputo indiciado nos crimes de
falsificação de moeda e facilitação
de imigração ilegal. A neutralização
resulta da detenção de um cidadão
senegalês que, em coordenação com
o nacional, facilitava a entrada no
território nacional de senegaleses.
www.jornaldomingo.co.mz
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CAMPANHA CONTRA A PÓLIO

País avança para quarta
ronda de olho em Tete
– Leonildo Nhampossa, director do Programa Alargado de Vacinação,
entrevistado pelo domingo

Leonildo Nhampossa: vacinar uma criança previne qualquer invasão de micro-organismo

d

O

Luísa Jorge
luisa.jorge@snoticicas.co.mz

Ministério da Saúde vai
avançar para a quarta
ronda de vacinação a
crianças contra pólio,
de 18 a 22 de Agosto
corrente, numa altura em que
o país notificou em Tete quatro
casos confirmados de poliovírus
selvagem, uma estirpe importada do Malawi. Nesta ronda,
as autoridades irão dar especial
atenção à província de Tete,
onde foram confirmados casos
nos distritos de Changara, Moatize, Tsangano e Magoé, aquando da intensificação das actividades de vigilância de paralisias
flácidas agudas e da vacinação
contra a pólio.
Esta informação foi avançada
por Leonildo Nhampossa, director do Programa Alargado de
Vacinação, em entrevista ao jornal domingo. Referiu ainda que,
mesmo com as adversidades
trazidas pela pandemia da covid-19, Moçambique cumpriu,
no ano passado, a meta de 95 por
cento de cobertura de vacinação
infantil, tal como estava preconizado no Plano Económico e
Social. Falou também da importância de as famílias cumprirem
à risca o calendário de vacinação
www.jornaldomingo.co.mz

nas unidades sanitárias desde o
nascimento do bebé até completar um ano de idade. No seu
entender, este procedimento
não só previne a ocorrência de
diferentes doenças, através do
aumento da imunidade, como
também auxilia no bom desenvolvimento da criança. Acompanhe.
Quais são os ganhos da vacinação?
A vacinação fundamentalmente fortalece e estimula a
imunidade de um indivíduo.
Vacinar uma criança permite
que o sistema imunológico esteja activo e tenha uma memória
para prevenir e combater qualquer tipo de invasão por micro-organismos ou vírus. Isto é, se
ela tiver, eventualmente, algum contacto com um vírus ou
agente causador de determinada
doença, pode estar em condições de combatê-la, pois a vacina fundamentalmente fortalece
e estimula o sistema.
Quais são as vacinas que uma
criança deve tomar desde a nascença?
Logo à nascença, a criança
toma duas vacinas: a BCG, que
pode prevenir formas complicadas da tuberculose, e a vacina
contra a pólio, denominada pólio zero, destinada à prevenção

da paralisia infantil. No segundo mês de vida, é novamente
aplicada a vacina contra a pólio – a pólio 1; e a primeira dose
da vacina penta-valente. Esta
última previne muitas doenças, entre elas o tétano, a tosse
convulsa, hepatite B e meningite. Neste mês também, é-lhe
administrada a primeira dose
da vacina PCV, que previne a
pneumonia, e o rotarix, administrada contra diarreias.
E no terceiro mês?

No terceiro mês, voltamos
com a terceira dose da vacina
contra a pólio e a segunda dose
da penta-valente. No quarto
mês, à criança é novamente administrada a quarta dose contra a pólio, e a terceira dose da
penta-valente. Temos uma vacina activada contra pólio, mas
injectável, diferente das restantes que são orais. No nono mês,
é administrada a vacina contra
o sarampo e a terceira dose da
pneumonia. Depois, aos 18 meses, temos a vacina contra o sarampo. Esta é a última da infância.
A vacinação ultrapassa a
questão de prevenção contra
doenças?
Sim, pois é importante também para garantir o bom desenvolvimento infantil. Uma
criança que não é saudável estará
sempre com o organismo vulnerável, correndo o risco de estar continuamente doente. Para
além disso, o facto de ela estar
constantemente doente pode
interferir na rotina diária da família. Os pais não poderão conseguir concentrar-se nos outros
afazeres.

TERCEIRA RONDA
SUPEROU
EXPECTATIVAS

Como estamos em cobertura
nacional do calendário de vacina?
A nossa cobertura nacional de

Crianças não vacinadas podem tornar-se um veículo de transmissão de doenças

vacinação é boa. Há um indicador
que sempre falamos – a cobertura
de criança completamente vacinada, isto é, toda a criança que completou o calendário de vacinas antes
de um ano de idade. Tivemos uma
redução no ano passado, quando
comparado com o ano de 2020, por
causa da pandemia. Em 2020, prevíamos vacinar 1.054.798 menores,
alcançámos 1.043.101, o que revela
que a cobertura foi de 99 por cento.
Já no ano passado, 2021, prevíamos
vacinar 1.073.836 crianças, contudo alcançámos 1.001.529, o que revela uma cobertura de 93 por cento, quando o plano mínimo deveria
ter sido 95 por cento.
A Saúde tem procedido igualmente a campanhas. Quando é que
são levadas a cabo?
Estas campanhas são feitas em
duas circunstâncias: em situação
de emergência, como é o caso da
campanha contra pólio feita recentemente, ou havendo necessidade
de fortificar a imunidade infantil.
Qual era a necessidade da recente campanha contra pólio, tendo em conta que o país erradicou
esta doença em 2016 e África em
2020?
Esta foi uma situação de emergência por causa do caso detectado
no Malawi recentemente. A Saúde
teve de vacinar e imunizar as crianças. Três países que fazem fronteira com o Malawi fizeram-no:
Moçambique, Zâmbia e Tanzania.
Por outro lado, visava intensificar
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a vigilância dos casos suspeitos de
paralisias flácidas agudas.
… mas depois disso foram detectados casos em Tete.
Na verdade, é preciso contextualizar isto. O objectivo desta
campanha é, por um lado, o de
vacinar e imunizar as crianças.
Mas, por outro, é de intensificar
a vigilância dos casos suspeitos
de paralisias flácidas agudas. Ou
seja, qualquer caso que se revele
suspeito para uma paralisia flácida
aguda, como por exemplo de uma
criança que desenvolveu sintomas
idênticos ao da pólio, é considerado suspeito. Nestes casos, mesmo
fora da campanha faz-se a colheita
de amostra de fezes para se pesquisar. Portanto, estas crianças foram

encontradas num contexto semelhante de vigilância epidemiológica e laboratorial de casos suspeitos.
Quais foram os desafios encontrados na primeira ronda da campanha decorrida em Março e Abril?
As províncias de Nampula e
Zambézia haviam sido assoladas
pelo ciclone Gombe e, por causa
disso, houve problema nas vias de
acesso para as unidades sanitárias,
para o transporte da própria vacina
e das equipas, a operacionalização,
o acesso às comunidades e algumas
unidades sanitárias não tinham
corrente eléctrica para a conservação das vacinas. O segundo desafio encontrado nas províncias de
Manica, Tete e Sofala foi em relação a algumas seitas religiosas que

se recusaram, na primeira ronda,
a vacinar as suas crianças; outras
aceitavam vaciná-las, mas não
aceitavam que pintássemos a unha
dos seus filhos, que sinalizava que
esta criança foi vacinada.
A vacina não é de carácter obrigatório. Como ultrapassaram estes
impasses?
Apesar de não ser de carácter
obrigatório, como tal, para nós as
crianças que escapam à vacinação
constituem um risco, primeiro,
porque são de Manica e Sofala,
que são províncias próximas da
ocorrência do caso de Tete, proveniente do Malawi. Estas crianças
podem ser um veículo de transmissão.
Quantas crianças não foram

vacinadas?
Não sei dizer neste momento,
apenas dizer que foram poucas
crianças face ao universo das vacinadas. Na primeira ronda, o número total de recusas de vacinação
a nível das sete províncias não foi
acima de 350 crianças.
Quais foram os meios alternativos encontrados para minimizar
estas recusas?
A grande arma que usámos é a
sensibilização da população. Temos de ser persistentes nisso. Por
exemplo, para a terceira ronda,
que foi a nível nacional, voltámos a
sentar com os líderes destas seitas
religiosas, sobretudo em Manica.
Eles concordaram em fazer a vacinação, mas se recusaram a pintar
as unhas dos dedos dos menores.
Recordar que o grande número de
recusas registou-se na primeira
ronda. Na segunda, o número de
recusas reduziu. Por isso, na terceira ronda, sentámos com os líderes destas seitas.
Quantas crianças foram alcançadas na terceira ronda decorrida
em Junho último a nível nacional?
Prevíamos vacinar 6.898.836
crianças, de zero a 59 meses. Felizmente alcançámos 7.573.725
crianças.
De recordar que na primeira fase vacinámos 4,8 milhões de
crianças e na segunda 5,5 milhões.
Estes resultados superaram as
nossas expectativas.
Quantos actores estiveram envolvidos?
Nesta última campanha, tivemos 14 mil equipas a nível nacional, que perfizeram 62.964 ac-

tores. Estes incluem técnicos de
saúde, pessoas que não são da saúde, mas que estamos a usar como
vacinadores, tendo em conta que
os técnicos da saúde não seriam
suficientes. Estes são treinados,
com determinado nível académico
e estão sob supervisão dos técnicos
da Saúde. Depois da campanha fazemos uma avaliação do processo.
Quais são as províncias que
constituem preocupação para o
MISAU nesta matéria?
Todas as províncias constituem prioridade. Entretanto, para
as províncias que fazem fronteira
com o Malawi, por exemplo Tete
e Niassa, são estratégicas. Portanto, enquanto se fazia a campanha, estava-se atento às fronteiras
para que se certificasse que toda a
criança que atravessasse a fronteira havia sido ou fosse vacinada, de
forma a garantir ou impedir que
haja saída ou entrada de casos.
Que desafios foram encontrados no terreno?
Persistem desafios para alcançar a totalidade de crianças em
alguns distritos. Esta lacuna está a
ser superada à medida que as rondas aumentam. A melhor arma
para acabar com a pólio é a vacinação de todas as crianças elegíveis
ou pelo menos 95 por cento destas,
para cortarmos a cadeia de transmissão.
Está prevista também a quarta
ronda.
A quarta ronda está prevista,
sim, o facto é que a campanha nacional é resposta aos casos de pólio
confirmados em Tete. Pretende-se
vacinar todas as crianças ou pelo
menos acima de 90 por cento.

Esperados 2100 expositores na FACIM
Pelo menos 2100 expositores, 350
dos quais estrangeiros, e 20 países confirmaram a sua participação na Feira
Internacional de Maputo (FACIM) a
decorrer entre os dias 29 de Agosto e 4
de Setembro, no centro de exposições e
feiras em Ricatla, distrito de Marracuene.
Segundo o director geral da Agência
para a Promoção de Investimentos e
Exportações (APIEX), Gil Pires, para a
cerimónia de lançamento da 57.ª Edição da FACIM, constam da lista dos participantes estrangeiros a África do Sul,
Alemanha, Botswana, Brasil, Coreia do
Sul, Espanha, França, Indonésia, Itália,
Israel, Guiné Equatorial, Quénia, Malawi, Portugal, Reino Unido, Ruanda,
Tanz~ania, Tailândia, Turquia, Uganda,
Zimbabwe e Reino dos Países Baixos.
“Esta edição abrange todos os sectores de actividade à escala nacional e
internacional, e tem como foco a exposição da oferta de bens e serviços, capacidade produtiva dos agentes económicos, oportunidades de investimento e
negócios”, disse o ministro da Indústria
e Comércio (MIC), Silvino Moreno.
Na ocasião, o governante reconheceu o papel das exportações no desenvolvimento do país, na medida em que
contribuem para a criação de emprego
e renda para as famílias.
Neste âmbito, o Governo está a pro-

mover as oportunidades oferecidas pela
iniciativa de comércio preferencial dos
Estados Unidos da América através da
Lei de Crescimento e Oportunidades
para África (AGOA), uma plataforma de
acesso a mercados competitivos e mais
exigentes.
Silvino Moreno explicou que o AGOA
permite o acesso, por moçambicanos,
ao mercado norte-americano com
isenção de tarifas alfandegárias e livre
de quotas, o que conduz ao aumento e
diversificação das exportações.
Como resultado desta iniciativa,

Moçambique tem vindo a exportar
produtos agrícolas para a África do Sul e
Estados Unidos da América (EUA).
Assim, entre 2020 e 2021, o país exportou produtos avaliados em 941 e 98
milhões de dólares para os EUA e África
do Sul, respectivamente, com destaque
para a castanha de caju, soja, banana.
“Estamos felizes por ver cada vez
mais a castanha de caju e soja moçambicanas nas prateleiras dos EUA”, disse
Helen Pataki, directora da missão da
USAID em Moçambique.
Na ocasião, no âmbito de uma ini-

ciativa conjunta da APIEX, a USAID e
Confederação das Associações Económicas (CTA), foram premiadas as 5 melhores empresas exportadoras de produtos nacionais, nomeadamente Nova
Sun, Beluzi Bananas, Sun Shine Nuts,
Morimo Macadâmia e Chá de Mangoma.
“A premiação dos melhores exportadores é a forma encontrada para reconhecer o mérito das Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPE) que se destacaram pelo seu contributo na expansão
das exportações nacionais, num momento em que constitui desafio reduzir
ainda mais o défice da balança comercial”, disse Agostinho Vuma, presidente da CTA.
Entretanto, na sua intervenção,
Agostinho Vuma disse que os empresários estão satisfeitos com as medidas
de aceleração económicas anunciadas
pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, na semana finda, pois vão alavancar as PME afectadas pela crise.
“A materialização do pacote de medidas ora anunciadas pelo Presidente
irá potenciar a diversificação das exportações moçambicanas, simplificar procedimentos que permitirão um
maior aproveitamento do mercado
regional da SADC e melhor preparação
para a adesão do país à Zona de Comércio Livre Continental”, disse.
www.jornaldomingo.co.mz
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Começa-se de algum lugar
A semana que ontem terminou foi, certamente, marcada pelo anúncio, terça-feira,
das 20 medidas de aceleração económica pelo
Presidente da República, Filipe Nyusi. Mais
do que simbolismo político de que o Governo
está interessado em melhorar a vida das pessoas, todas têm o mérito de colocar o sector
privado no centro da transformação económica, contribuindo-se, desta forma, para a
melhoria do ambiente de negócios.
Ora, melhorando o ambiente de negócios
criam-se, em última instância, condições
tendentes a baixar os custos de produção das
empresas, tendo como horizonte elevar o poder de compra dos moçambicanos, numa altura em que o custo de vida está cada vez mais
alto, muito influenciado pela conjuntura nacional e internacional.
Internamente, podem destacar-se, entre
os factores da carestia da vida, por um lado,
os eventos climatéricos extremos como ciclones, cheias e secas; por outro, os efeitos
da covid-19 e o terrorismo que vem desestabilizando a província de Cabo Delgado desde
Outubro de 2017.
A nível internacional, é, sem dúvida, incontornável a eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dois gigantes em matéria de
produção de petróleo e seus derivados e de
alimentos, mormente cereais.
O que acontece é que, devido às restrições
na saída de mercadorias destes dois países,
assiste-se a um aumento generalizado dos
preços mundiais de produtos, com consequências desastrosas para os países em desenvolvimento como Moçambique.
É nesta linha de pensamento que, para nós,
www.jornaldomingo.co.mz

as medidas apresentadas pelo Presidente da
República são oportunas, até porque há muito
que eram aguardadas por todos que sentem
no bolso os efeitos do elevado custo de vida.
Não estranhamos que neste momento o
debate, em vários círculos de opinião, seja no
sentido de se considerar que o Governo devia
ter sido mais ousado nas “almofadas” anunciadas como forma de se atingir com eficácia o
objectivo pretendido que é melhorar o poder
de compra do cidadão.
Estas discussões são, quanto a nós, salutares, primeiro porque se inserem no âmbito
da liberdade de expressão e de opinião – um
direito constitucionalmente consagrado e,
segundo, porque mostram que os moçambicanos estão em crescendo no exercício da
cidadania, participando activamente na solução dos problemas que afligem o país.
Discute-se, por exemplo, o facto de o Imposto dobre o Valor Acrescentado (IVA) ter
sido sido reduzido de 17 para 16 por cento,
quando a expectativa de muitos era que este
se situasse nos 14 por cento, ou seja, a nível da
média da África Austral.
A nosso ver, esta foi a redução possível,
atendendo o papel deste imposto no global
das receitas colectadas pelo Estado para a
realização da despesa pública. É, na verdade,
um dos principais impostos do país e, por via
disso, das mais importantes fontes da receita
do Estado, porquanto incide sobre as transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas a título oneroso, no território nacional,
por sujeitos passivos agindo nessa qualidade e
nas importações de bens.
E porque as medidas anunciadas pelo Go-

verno são marcadamente de cariz tributário,
sugere-se também que a redução do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
(IRPC) de 32 para 10 por cento devia ter sido
mais abrangente, não se circunscrevendo às
micro, pequenas e médias empresas dos sectores da agricultura, turismo, aquacultura e
transportes públicos urbanos.
Uma vez mais, pensamos que esta foi a reforma possível não apenas pelas razões avançadas acima em relação ao IVA, mas também
porque as empresas não são iguais em termos
de dimensão, rendimento e impacto na vida
das pessoas.
Uma generalização da redução do IRPC não
seria certamente justa. O sector financeiro,
por exemplo, que inclui a banca comercial e
seguradoras, é dos mais lucrativos e não seria
razoável misturá-lo com empresas do ramo
agrário ou pesqueiro.
Há tantas outras medidas fora da índole
fiscal anunciadas pelo Chefe de Estado que
vão ter impacto na vida dos moçambicanos.
Referimo-nos, por exemplo, à disponibilidade de cerca de 250 milhões de dólares norte-americanos para o estabelecimento de um
fundo de garantia mutuário, a reforma do sistema de “procurement” para beneficiar bens
produzidos em Moçambique e a eliminação
da necessidade de alvarás para o funcionamento das empresas, desde que estas estejam
registadas.
Todas estas medidas, se bem implementadas, têm potencial para induzir o crescimento
da economia e, por via disso, melhorar a qualidade de vida do cidadão.
Era preciso começar de algum lugar.
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A morte da metáfora
Só quando a música arrepia o
braço inteiro é que se entende a
importância
Dessa arte – Nagais Avelino
Observo com alguma preocupação alguns fenómenos socioculturais actuais.
Olho com inusitada preocupação alguma
poesia e música dos dias correntes. Parece,
com as devidas ressalvas, que o engenho
criativo de um bom par de artistas desvaneceu. Há uma impiedosa banalização das
artes. Qualquer pessoa percebe isso, afinal o
Homem é um ser cultural e social por natureza instintiva e também por razões racionais.
Para compreendermos este fenómeno,
nem precisamos de fazer grandes viagens
no tempo. No período colonial, com a vigência de um regime ditatorial, os artistas
perguntaram-se qual seria a melhor maneira de expor tudo o que se passava na vida
social sem ser preso, sem ser julgado?

A história regista que os artistas de vários segmentos começaram a desafiar os
opressores através da arte, usando formas
mais indirectas, usando as metáforas dentro
das letras de músicas, de textos teatrais, de
poemas, poesia e tudo que pudessem levar
para aqueles que não tinham acesso à informação dos cenários políticos, sociais ou
outros. A poesia de Craveirinha, só para citar um exemplo flagrante, está prenhe dessa
missão. Depois da Independência Nacional,
também houve registo de algumas práticas
menos positivas, com bordoadas à mistura
resultantes de uma concepção de algumas
cabeças de que tudo isso era em defesa de
um bem maior, um bem colectivo que eliminava o indivíduo em nome do grupo.
Eram tempos em que pensar era um jogo
perigoso.
Para qualquer dos casos, a vida de incertezas, de medo, aguçou o engenho. Os artistas, quase sempre, colocaram-se na linha
da frente. Deram o peito às balas. Muitas
músicas, poesias e peças teatrais foram censuradas e deixadas de ser apresentadas por
serem intituladas de subversivas e contra a

moral e os bons costumes. “Nós Matamos o
Cão Tinhoso”, de Luís Bernardo Honwana,
celebra e bem essa eterna luta. Malangatana
registou nas suas telas a busca por um país
melhor. Não pode haver ilusões quanto à
necessidade de proteger o bem mais precioso, a vida, em qualquer das circunstâncias;
afinal, os ditadores são truculentos, raivosos, despreparados emocionalmente e fazem tudo dentro da sua legalidade de autoridade repressora para fazerem valer as suas
posições. Não tendo igual artilharia, uma
das ferramentas usadas como mecanismo
de informação para o povo eram as músicas
produzidas sobre versos com cunho de protesto, dirigidas exclusivamente para o povo
e algumas vezes censuradas.Temos histórico de artistas, sobretudo poetas, a serem
presos por causa da sua irreverência. Sobra
ao artista a palavra para ser usada como engenho de arremesso, de afirmação, de indignação... de luta!
E o que fizeram os artistas dessas épocas
para passarem as suas mensagens? Socorreram-se de um recurso – provavelmente
um dos mais usados na língua – chamado

metáfora. Muitas metáforas foram usadas
em letras de músicas, tendo dois sentidos
no que o autor estava querendo dizer sobre a situação que estava a experimentar...
ele e a comunidade onde estava inserido.
As palavras de duplo sentido fizeram com
que o povo tivesse mais conhecimento sobre os acontecimentos da época. O homem
sempre procurou de forma individual ou
em grupo ratificar o seu poder com o uso da
sapiência, do jogo da oralidade, do jogo da
manipulação e ou da opressão.
Mas o que vemos hoje? Uma sombra triste do que já fomos. Do que somos de facto.
A arte deixou de ser um lugar de questionamentos, de desassossego. A arte ou aquilo
que se pretende que seja “Arte” é agora um
lugar para o mais fácil de fazer, do trivial e
até do cultivo da imbecilidade. As letras das
canções que mais “sucesso” fazem não têm
conteúdo nenhum. São uma tristeza absoluta... mas justiça seja feita: nem todos os
nossos artistas são medíocres. Há honrosas
excepções. Sobre os primeiros, é só sentar
numa cadeira em frente à televisão.
A metáfora é cada vez mais necessária!

MUTONYEDHO
António Barros

“Tamborinamos” a água
Aconteceu em Inhambane-cewe, numa
das escolas existentes naquela linda, limpa
e pacata cidade, cujo slogan é com mérito
“Terra da Boa Gente”. O ano lectivo corria
muito bem na Escola Primária Completa
Primeiro de Maio, no bairro da Liberdade,
e os alunos, sempre empenhados nos seus
afazeres estudantis, aguardavam com ansiedade a chegada dos exames, pois já se
viam na classe seguinte. Como adolescentes
que eram, os alunos daquela escola e particularmente da classe da qual faço referência
encontravam-se nos intervalos para brincarem, brincadeiras da sua idade, alguns que
se achavam mais crescidos namoriscavam,
contavam estórias das suas paixões e sonhos.
Porque se aproximava a época dos exames, a professora Berta, pessoa de uma
competência e brio profissional irrepreensíveis, pessoa que tinha queda para ensinar
e que tinha uma estima especial pelos seus
alunos, decidiu naquele dia fazer a revisão
da matéria dada para que os estudantes se
recordassem do que ela deu naquela aula,
no meio do ano lectivo, para que não tivessem dificuldades no exame de Geografia.
Depois da revisão feita aos diversos temas da matéria, a gentil e dedicada professora pede aos alunos para falarem da
importância da água nas nossas vidas. Um
a um, os alunos foram desfilando falando
deste precioso líquido.

O Joaquim Salomão, que morava no
bairro Chalambi, foi o primeiro a responder
à questão colocada pela professora e disse
que a água é fundamental para o planeta
e que os pais chamavam sempre atenção
para que os seus irmãos e outros familiares
não desperdiçassem a água.
– Nós acondicionamos este precioso líquido em galões e outros recipientes para
que não nos falte água em casa, pois no
nosso bairro não temos fontenário e fica
longe e cansativo irmos buscá-la todos os
dias.
O Rungo Mbata, amigo do bairro Muelé, cuja idade devia rondar os 15 anos, disse que “a água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Na
sua dissertação, acrescentou dizendo que
“este precioso líquido compõe 60 a 70%
do nosso peso corporal, regula a nossa
temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas”. A Sumbi, aluna
brilhante da classe e que desempenhava
as funções de chefe de turma, para além
de ter dito que a casa onde mora no bairro Siquirifa, que fica muito longe do local
onde todos os moradores vão “catar” água
para os mais diversos fins domésticos, secundou o seu colega Nguila e acrescentou
que, “em média, o nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. Nós guardamos a água em tambores de 200 litros
que o meu pai comprou na loja do senhor

Kudji. Utilizamo-la de forma muito racionalizada para não acabar depressa”.
– Senhora professora Berta – disse a aluna Raci – no outro dia, quando falei com o
meu irmão mais velho que trabalha no sector das águas, ele disse-me que existe a falsa
ideia de que os recursos hídricos são infinitos, mas isso não é verdade.
Aproveitando a deixa do colega Cuambe,
a Nayma Abdula, que disse que queria ser
jurista, acrescentou sem dar tempo à professora Berta de lhe fazer a pergunta, que
“menos de 3 por cento da água do mundo
é doce, da qual 99 por cento apresentam-se congelados nas regiões polares ou em
rios e lagos subterrâneos, o que dificulta a sua utilização pelo Homem”. A Fazila,
cujo sonho era ser médica, disse que pelas
diversas razões apontadas pelos colegas,
particularmente pela Artimiza, “temos de
ter cuidado para não poluirmos os rios e as
suas nascentes” fazendo referência directa
aos garimpeiros que poluem os rios. Outros
alunos falaram da importância da água para
beber, para a higiene diária, para cozinhar e
para outros afazeres.
Apontando com a vara de bambu para o
aluno Djanguir Sulemane, que a professora
sabia que não tinha água canalisada em casa,
no bairro Salela, colocou a seguinte questão:
– Como é que vocês acondicionam água
lá em casa?
– Nós temos um tanque de plástico de

200 litros e meus pais guardam lá a água –
disse Djanguir.
– E tu aí, como é que fazem para ter sempre água em casa? – perguntou a professora
Berta a outro aluno que se sentava no fundo
da sala, ao que respondeu:
– Lá em casa, no bairro da Liberdade, os
meus pais acondicionam a água em baldes,
panelas, bacias e para beber eles põem-na
em potes e bilhas de barro para ficar sempre
fresca.
A professora Berta notou que no outro
lado da sala um aluno irrequieto esbracejava
e levantou o dedo indicador pedindo para
falar.
– Podes falar, Isaac – disse a professora.
– Senhora professora, para além de tudo
o que os colegas disseram, cujas palavras
faço minhas, nós lá em casa também “tamborinamos” a água.
Com um sorriso escondido, a professora
Berta pergunta ao Isaac o que queria dizer
com “tamborinamos” a água, e, sem pestanejar, o aluno responde.
– Colocamos a água em tambores. Isso é
tamborinar a água – sentenciou.
Os colegas do Isaac, em alto e bom som,
largaram uma gargalhada despregada.
Até hoje, quando me lembro desta história, que me foi contada pela simpática professora Berta, quando viajávamos de carro
para Inhambane, farto-me de gargalhar
despregadamente.
www.jornaldomingo.co.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
10 Economia
14 de Agosto de 2022

Produção de ouro
bate recorde no país
Resultado da intensificação da fiscalização, no ano passado obteve-se 800
quilogramas, contra a meta de 700
d

Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz

D

epois da admissão de
Moçambique no Processo de Kimberley, em
finais do ano passado,
o país tem vindo a melhorar o registo da produção e
comercialização de metais preciosos e semi-preciosos, como
resultado do aprimoramento do
controlo levado a cabo pela unidade de gestão da iniciativa.
Assim, para o caso concreto
de ouro, no ano passado foram
registados quase 800 quilos,
mais 100 quilogramas em relação à meta, um feito sem precedentes na história de Moçambique independente. Em 2020,
foram cerca de 550 quilos.
Para este ano, a meta é de
cerca de 750 quilos, mas só no
primeiro semestre foram registados mais de 575 quilos deste
metal.
“A nossa expectativa é superar uma tonelada, isso será influenciado pelo aumento da capacidade de rastreio e registo e
pela entrada em funcionamento, dentro de um mês, de uma
nova mina de processamento,
na província de Manica”, disse
Castro Elias, secretário-executivo da Unidade de Gestão
do Processo Kimberly (UGPK),
entrevistado pelo domingo.
Aliás, a fonte fez saber que a
unidade que gere não está satis-

feita com os dados de exportação, pois, até o princípio deste
ano, só duas empresas, num
universo de mais de 30, incluindo a mineração artesanal, é que
vinham exportando ouro para o
mercado internacional, uma em
Manica e outra em Tete.
Entretanto, como resultado
do rastreio também aumentou
o número de pessoas que exportam legalmente, tanto é que
no primeiro semestre deste ano,
além dos dois habituais exportadores, entraram mais três e
há dias soube-se que mais duas
empresas passariam a exportar,
totalizando sete.
Os dados até aqui obtidos
fazem com que Castro Elieas
acredite que este ano também
haverá um recorde na exportação de ouro, o que vai contribuir
para o incremento da receita do
Estado.
Apenas para ilustrar, o quilo
de ouro no mercado internacional é comercializado mais ou
menos a 50 mil dólares. As empresas devem pagar ao Estado
cerca de seis por cento, correspondente ao imposto de produção, além de outras taxas.
Nos casos em que a empresa
vende o produto no mercado
interno deve pagar 17 por cento
do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) e outros impostos.
“Com este controlo aumen-

Melhora registo da produçnao de ouro e outros minerais

tamos as receitas para o Estado,
o que não acontecia. Por isso,
estamos satisfeitos e queremos
continuar a criar brigadas técnicas nas províncias para poderem fazer o acompanhamento
directo, diferente do que tem
acontecido agora em que as
brigadas trabalham esporadicamente”, aludiu.
Para justificar a necessidade do controlo permanente, a
fonte explicou que, regra geral,
quando as equipas estão no terreno, a produção sobe, baixando nos meses em que não há
fiscalização. “A partir do próximo ano queremos ter brigadas
permanentes para que esta produção se mantenha ou se incremente”.

DOZE MINERAIS
NOVOS

Castro Elias, secretário-executivo do UGPK
www.jornaldomingo.co.mz

Como resultado do trabalho
de monitoria da actividade mineira no país, no ano passado
foram registados mais 12 novos tipos de pedras preciosas e
semi-preciosas que não faziam
parte do leque dos produtos de
exportação.
Entretanto, nos minerais

habituais, como rubi, turmalinas, granadas e águas marinhas
verificou-se um incremento
da produção. Isto não significa
que novas minas tenham en-

Nos casos em que
a empresa vende o
produto no mercado
interno deve pagar 17
por cento do Imposto
sobre Valor Acrescentado (IVA) e outros
impostos
trado em funcionamento, mas
sim resultado do trabalho de
fiscalização.
“O trabalho que as brigadas
técnicas estão a fazer em coordenação com a Autoridade Tributária, Ministério da Indústria
e Comércio e Polícia de Protecção dos Recursos Naturais faz
com que seja possível captar
estes dados e os visados pagam
exactamente aquilo que é devido ao Estado”, disse.
“Interessa-nos o que se
produziu e a quem se vendeu
e, naquela pessoa para quem se

vendeu, queremos saber para
onde levou o produto. No meio
disso, acabamos recuperando
os dados de produção que não
eram declarada”, aludiu.
Entretanto, outro factor
que influencia positivamente
neste incremento foi a entrada em funcionamento, no ano
passado, do certificado de origem que serve para atestar que
a mercadoria foi processada
utilizando os critérios de produção previamente estabelecidos.
Este certificado passou a ser
obrigatório na exportação de
gemas e ouro.
Para além disso, foi aprovada uma embalagem inviolável
naquilo que constitui a selagem
dos minérios. Neste momento,
depois da avaliação, procede-se ao respectivo pagamento e
os minerais são selados na presença da Autoridade Tributária
e da Polícia de Protecção e seguem para a exportação.
“Antes, a avaliação era feita e a pessoa levava o produto
sem selo, o que abria espaço
para o operador trocar por outros minerais com maior valor
comercial, desde que tivessem
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Jovens Empreendedores
WHITNEY PALMIRA CUAMBA

A decoradora
de eventos

O “pente-fino” abrange também os artesanais

o mesmo peso. Pesava nas Alfândegas, mas agora não há
essa possibilidade por causa da
embalagem. Ele (o operador)

A ideia é evitar que os
compradores ilegais,
em determinadas
áreas, arrendem casas
e comecem a se envolver na extracção e/ou
comercialização sem
nenhuma intervenção
das autoridades
leva o produto que foi avaliado
e paga o imposto devido”, destacou Castro Elias.
O
entrevistado
destacou ainda que o Decreto n.º
63/2021, de 1 de Setembro - o
novo regulamento de comercialização de diamantes, metais preciosos e gemas - impede as empresas de fazerem uma
segunda exportação sem recambiar os valores da primeira
operação através do Banco de
Moçambique ou dos bancos
comerciais.
Esta imposição resulta do
facto de ser difícil definir o valor da gema em bruto, daí que
quando as empresas mostram
os comprovativos é feita a correcção do imposto e, geralmente, voltam a pagar mais.
“O Estado tem vindo a arrecadar mais receitas com este
trabalho. Estamos a trabalhar
no sentido de organizar este
sector nos próximos anos”.
De referir que na alçada do
UGPK estão os diamantes,
ouro e gemas que são as pedras
preciosas e semi-preciosas.
Em relação ao diamante,
Moçambique ainda não começou com a produção, estando
no momento na fase de prospecção e pesquisa.

COMO É FEITO
O RASTREIO
O Decreto n.º 63/2021 de

1 de Setembro tem um anexo
- uma caderneta de controlo de produção - usado pelos
técnicos para conferir junto às
minas alguns dados, nomeadamente o número dos trabalhadores, salário de cada um,
quantidade de equipamento,
combustível que se gasta e
outros investimentos que são
feitos.
Depois disso, é que ocorre o
rastreio da produção e a venda. Antes, as empresas podiam
declarar que produziram apenas um quilograma por mês.
Para evitar falsas declarações,
a equipa técnica pega nos dados disponíveis e nos recibos
fornecidos e faz as contas, para

Ano: 2021
Meta:
700kg
Conseguido:
800kg

confrontar a informação com
as despesas.
“Geralmente, o valor não
cobre as tais despesas. Quando
apertámos o cerco começaram
a declarar as quantidades certas”, revelou Castro Elias.

DIVULGAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
domingo procurou perceber de Castro Elias sobre as
vantagens que as comunidades tiram destes da melhoria
do processo de registo da produção mineira no país ao que
respondeu que elas recebem
os 2,75 por cento das receitas
previstos na lei. “Quem trata
deste assunto são as finanças
porque é um valor que vai ao
orçamento de cada distrito. A
nossa meta é meter dinheiro
nas finanças”, sublinhou.

Para um maior engajamento das comunidades no
controlo dos compradores
ilegais de minerais preciosos,
o UGPK optou pela divulgação da legislação, acção na
qual são incluídas as estruturas do Estado. A ideia é evitar
que os compradores ilegais,
em determinadas áreas, arrendem casas e comecem a
se envolver na extracção e/ou
comercialização sem nenhuma intervenção das autoridades.
“O que dissemos é que estas estruturas devem acompanhar estes compradores
para saber o que adquirem e
onde vendem porque 2,75 por

Ano: 2022
Meta:
750kg
Conseguido no
1.a semestre:
550kg
cento daquilo que compram e
vendem entram para as comunidades. Se este processo
não é acompanhado, as comunidades perdem dinheiro.
Elas (as comunidades) têm de
ser os primeiros fiscais”, referiu.
É que, na sua óptica, se
toda a produção que acontece em Manica, por exemplo,
fosse registada, aquele distrito podia receber um orçamento maior que a província,
mas a estrutura local não se
envolve no controlo porque
não tem conhecimento dos
benefícios que vão para as comunidades.
“Continuando assim e havendo colaboração da estrutura de base, aumentará cada
vez mais o registo de produção, das exportações, dos impostos e maiores benefícios
para o Estado”, concluiu.

d
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A proprietária da “Whitney
Service”, Whitney Cuamba,
natural do distrito de Chibuto,
província de Gaza, deixou de trabalhar como contabilista numa
empresa com capitais portugueses, na Matola, para se dedicar ao
negócio de decoração de eventos.
A decisão surgiu depois de o
patronato a quer transferir para
a província de Tete. Não concordando com a ideia, Whitney
Cuamba, 26 anos de idade, teve
de dar tudo de si para fazer valer a
sua escolha e destacar-se no mercado. Hoje, além de ornamentar
eventos, ministra cursos de curta
duração sobre técnicas e acessórios de decoração de festas.
Diga-se, a paixão pela decoração de eventos nasceu do facto
de ter crescido a ver a mãe e a tia
a trabalhar na área, embora na altura não cogitasse abraçá-la.
Chegou a Maputo em 2013
com o intuito de frequentar o ensino superior de Contabilidade e
Auditoria. Terminada a formação,
teve um estágio remunerado,
no fim do qual tinha conseguido
acumular 15 mil Meticais que serviram de base para a viabilização
do seu projecto na área de decoração. Coincidência ou não, certo
Taperauma prima pediu
dia,Meque
em 2019,
que lhe indicasse uma decoradora de eventos. Ao ver a temática,
Whitney Cuamba predispôs-se a
executar o trabalho. “Para tal, peguei nos 15 mil Meticais e investi
no negócio, adquirindo alguns
enfeites para a decoração. Graças
a Deus, correu tudo bem”.
Encorajada pelo resultado,

preendedora deixou de trabalhar
como contabilista para se dedicar
ao negócio da decoração. “Graças
a Deus, tive o apoio dos meus pais
e, de forma tímida, fui-me destacando no mercado. Lembro-me
que fui uma das opções para a ornamentação de pequenos eventos
familiares durante as restrições
devido aos efeitos da covid-19”.
Com o desenrolar do trabalho, a
empreendedora foi adquirindo
loiças, 15 mesas que acomodam
cerca de 150 pessoas e outros
utensílios. “Tenho alugado mesas
e cadeiras para eventos de 500
pessoas ou mais”, enfatizou.
A “Whitney Service”, nova
no mercado, já prestou serviços a
instituições de renome e pessoas
de renome e emprega, actualmente, 12 pessoas.
Para se estabelecer como decoradora de eventos, a entrevistada teve de fazer vários cursos
“online” sobre técnicas de cores,
organização de espaço e pesquisas
livres que lhe permitem trabalhar
com profissionalismo. “Estou a
cogitar fazer um curso sobre gestão de negócios, porque gerir uma
empresa não tem sido tarefa fácil”, disse.
Para diversificar a actividade,
a empreendedora está, também,
a dar aulas de curta duração sobre técnicas de decoração, tendo
formado, até ao momento, 40 decoradores, além de tantas outras
pessoas através das plataformas
digitais.
“Concluído o curso, os alunos
têm estágio assegurado na Whitney Service, que tem as suas instalações no bairro de Jardim na
cidade de Maputo”, disse.

publicitando a actividade nas redes
sociais, divulgando
fotos e vídeos, a empresa notabilizou-se
no mercado. Foi nesta
senda que passou, inclusive, a prestar serviços em casamentos,
aniversários, baptizados e em eventos
infantis.
Assim, passado
algum tempo, a emwww.jornaldomingo.co.mz
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ACIDENTE DE MALUANA

Transportadora condenada
a pagar 33 milhões de Meticais

A

Empresa de Transportes Nhancale, envolvida
no acidente de viação
registado ano passado,
no posto administrativo
de Maluana, distrito da Manhiça,
província de Maputo, foi condenada solidariamente com a Empresa
Moçambicana de Seguros (EMOSE)
a indemnizar as vítimas no valor
de 33.854.000,00 milhões de Meticais.
A decisão foi anunciada sexta-feira pela juíza do Tribunal Judicial
da Manhiça, Mariza Saiete, durante
a leitura da sentença do julgamento
do caso em que estão envolvidos os
motoristas da transportadora e da
outra viatura com a qual acidentou.
A juíza justificou que a transportadora foi condenada porque o
autocarro envolvido no acidente
não tinha o seguro regularizado,
enquanto a EMOSE pelo facto de
não ter avisado à transportadora
para renová-lo.
O Tribunal Judicial da Manhiça
condenou ainda Carlos Mugaduia,
o motorista da Transportes Nhancale, a um ano e seis meses de prisão, pena convertida em multa.
A juíza referiu que o condutor
do autocarro foi negligente ao cir-

cular em excesso de velocidade,
além de que não estava habilitado
para o serviço público de passageiros. O outro condutor envolvido no
acidente, Lino Faife, foi absolvido
por insuficiência de provas.
Entretanto, reagindo à sentença, Telmo Rufino, familiar de uma
das vítimas do acidente, revelou
que não está satisfeito com o desfecho do processo.
“Infelizmente, o motorista daqui a 30 dias voltará a trabalhar. É
um sentimento de tristeza. As autoridades não fazem cumprir as leis
na estrada. Assim que matou tinha de ficar por algum tempo sem
exercer a actividade”, desabafou.
Contrariamente ao familiar, o
advogado das vítimas referiu que
está satisfeito, visto que a sentença
corresponde ao objecto da petição.
“É verdade que o processo traz
uma miscelânea de sentimentos
pela vertente social e emocional,
mas julgamos que o tribunal fez
o seu trabalho tendo em conta as
provas que foram angariadas no
processo”, disse.
Por seu turno, o familiar do
condutor condenado mostrou-se
aliviado com a decisão do tribunal
e, seguidamente, apresentou a sua

Tribunal aplicou uma pena de 1 ano e seis meses ao condutor dos transportes Nhancale

solidariedade com as famílias que
perderam os seus ente-queridos no
acidente.
“A sentença foi justa, vamos
ver o que a seguradora vai fazer em
relação àqueles que devem ser indemnizados”, afirmou.

De referir que o sinistro foi registado em Julho do ano passado,
tendo provocado a morte de 32
pessoas no local e duas dezenas de
feridos, entre graves e ligeiros.
Na altura, o Governo constituiu
uma comissão de inquérito in-

dependente e multissetorial para
investigar as causas do acidente.
A equipa constatou que o sinistro
teria sido provocado pela inobservância das regras de trânsito, com
destaque para o excesso de velocidade das viaturas envolvidas.

CIDADE DE MAPUTO

Feira de saúde em homenagem a Fidel Castro
O Centro de Manutenção António Repinga, na baixa da cidade
de Maputo, acolheu ontem uma
feira de saúde organizada pela Associação de Amigos e Simpatizantes de Cuba, alusiva aos 45 anos da
criação das escolas moçambicanas
neste país latino-americano, e em
homenagem ao saudoso estadista
cubano, Fidel Castro, nascido a 13
de Agosto de 1926, que em vida
completaria 96 anos.
De acordo com o coordenador da comissão organizadora,
Aniceto Dimas, tratou-se de uma
oportunidade para o aconselhamento sobre as boas práticas de
saúde e de transmissão “de legado e amor ao trabalho, sentido de
missão e patriotismo, valores que
pretendemos transmitir aos mais
jovens”.
A feira de saúde teve início às
8h00 com a realização de exercícios físicos (corrida matinal e caminhada). Foi orientada por uma
www.jornaldomingo.co.mz

brigada médica cubana e contou
com a participação de professores
daquele país latino-americano.
Cheila Xavier, chefe do departamento médico da direcção municipal de saúde, destacou que o
momento serviu para aconselhar
os munícipes, em matéria de saúde
oral, métodos anti-conceptivos e
para orientar sobre a importância
da vacina contra a covid-19; anti-tetânica. Igualmente foi feito o
despiste da hipertensão arterial e
da glicemia.

Transmitir valores e passar legado aos mais jovens foi o grande objectivo da feira
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VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

Alunos apedrejam professor
na EPC de Tchumene
d

ABIBO SELEMANE
abibo.selemane@snoticicas.co.mz

A

violência física está a
ganhar proporções alarmantes nas escolas. Há
registos cada vez mais
frequentes de casos de
espancamento protagonizados por
alunos contra colegas de escolas e,
mais ousado ainda, contra professores em pleno recinto escolar.
O caso mais recente de agressão
a um professor ocorreu no município da Matola, na Escola Primária
Completa de Tchumene.
Cidadãos que testemunharam o
ocorrido contaram que um grupo
de três jovens, aparentemente embriagados, com idades entre 15 e 17
anos, escalou, na última segunda-feira, aquele estabelecimento
de ensino. Munidos de barras de
madeira rasparam a parede das
salas de aula e o chão do corredor.
À medida que seguiam pelos corredores, introduziam-se também
nas salas enquanto decorriam as
aulas do terceiro turno.
A informação foi confirmada ao
domingo pelo director pedagógico
da Escola Primária de Tchumene,
João Simbine, que revelou que os
indiciados são residentes daquele
bairro e alunos da Escola Secundária da Matola.
Explicou que o professor foi
agredido depois de abordar os estranhos que acabavam de entrar
no recinto escolar, o que não terá
agradado aos jovens que partiram
para a violência física, além de
proferirem palavras intimidatórias.
“Quando o professor deu-lhes

Agressões nas escolas assustam

as costas, dirigindo-se à sala, um
dos jovens desferiu-lhe um golpe
na nuca. Ao tentar reagir, os outros
dois comparsas também entraram
em cena, e um deles atingiu-o na
nuca com uma pedra. Foi uma situação triste. Conseguimos capturar um dos jovens e entregámo-lo
à 10.ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique (PRM), em
Tchumene. Os outros puseram-se
em fuga”, disse João Simbine.
Segundo o director pedagógico,
não foi a primeira vez que os referidos jovens protagonizaram desmandos naquele estabelecimento
de ensino. Relatou actos de sabotagem como apagar a matéria no
quadro-preto, quando os professores se ausentam por alguns minutos para outras partes da escola,

durante a aula.
Conforme constatou a reportagem do domingo, a Escola Primária
Completa de Tchumene é vulneravel às acções dos malfeitores, visto
que não tem muro de vedação e
muito menos um guarda.
Relatos de assaltos a crianças
que estudam naquela escola – à
chegada ou ao regresso para as suas
casas – são frequentes. Consta que
os malfeitores exigem lanche ou
dinheiro às vítimas.

VÍTIMA
INDIGNADA
O professor agredido, que não
quis ser identificado, expressou
indignação pelo facto de o agressor

que havia sido retido na 10.ª Esquadra ter sido solto na quarta-feira.
Disse que teve a informação sobre a soltura do indiciado na quinta-feira, quando se dirigiu à esquadra para colher informações sobre o
andamento do processo.
Chegado ao local, foi informado
que o jovem tinha sido solto, alegadamente porque o seu tio, também
membro da PRM, prontificou-se
a procurar outros envolvidos no
crime e trazê-los para responder à
acusação.
Na sexta-feira, a justificação da
PRM sobre a soltura do indiciado
foi outra. O oficial que recebeu os
membros da direcção da escola disse que o indivíduo que estava detido não é o agressor do professor.
A corporação está a trabalhar para

encontrar o promotor, e orientou-os no sentido de “se os virem a
circular nos comuniquem, vamos
detê-los”.
“Quando cheguei, mostraram-me uma declaração cujo teor indica que o miúdo se compromete a
levar os outros que estiveram com
ele no dia do crime à esquadra. Fiquei sem entender a razão desta
decisão, sem antes ser comunicado.
Estou preocupado com a minha segurança porque não sei se os mesmos não se vão organizar para me
agredirem novamente”, referiu a
vítima. Facto que preocupa à escola
e à vítima é que o agressor é visto a
circular naquele bairro, desde que
foi solto pela PRM.
A direcção da escola, que também está inconformada com o curso do processo, prometeu que vai
solicitar ajuda ao gabinete jurídico
da Direcção dos Serviços Distritais
de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola, para reactivar o processo, de forma a ter um desfecho
satisfatório.
A direcção defende que o professor foi agredido durante o trabalho, por isso todos devem se solidarizar com ele.
Entretanto, a porta-voz do Comando Provincial da PRM, em
Maputo, Carmínia Leite, prometeu
inteirar-se do caso, uma vez que a
10.ª Esquadra não comunicou a detenção do jovem agressor.
“A PRM não solta detidos. Existem outras entidades que avaliam
os casos e decidem. Mas vamos
procurar ter mais detalhes para
percebermos o que terá acontecido”, prometeu.

Caso da Escola Privada está em investigação
Outra cena de pancadaria num estabelecimento de ensino foi registada na
Escola Privada da Matola, no distrito de
Boane, no dia 5 de Agosto, onde um adolescente foi agredido por um colega no
recinto escolar.
Em contacto com o porta-voz da Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, em Maputo, José
Luís, domingo soube que há um trabalho conjunto entre a equipa de inspecção
provincial e a Escola Privada da Matola,
para colher mais dados sobre o caso da
agressão registada no referido estabelecimento de ensino.
José Luís afirmou que o aluno envolvido no crime encontra-se suspenso,

enquanto decorre o processo de auscultação. Na quinta-feira, seriam ouvidos a
vítima e os seus encarregados de educação. Infelizmente, não compareceram,
apesar de terem sido notificados e nem
apresentaram qualquer justificação. As
auscultações vão prosseguir na sua escola
anterior, onde se pretende colher o historial do aluno. Sem adiantar datas para o
desfecho do caso, o porta-voz referiu que
o relatório das equipas conjuntas é que
definirá o próximo passo.
Relativamente ao caso ocorrido na EPC
de Tchumene, referiu que “não temos
informação sobre o caso, mesmo assim
condenamos este tipo de comportamento
dos alunos. No ano passado, tivemos um

caso de agressão envolvendo alunos, no
posto administrativo de Ressano Garcia,
em Moamba, e este ano estamos a registar
estes dois casos. A situação é preocupante, apelamos aos pais ou encarregados de
educação a ficarem atentos ao comportamento dos seus filhos”, apelou.

RESPONSABILIDADE
A jurista Salava Mabasso disse ao domingo que os indivíduos são criminalmente imputáveis a partir dos 16 anos de
idade.
Entretanto, explicou que adolescentes
não ficam encarcerados em celas onde
se encontram reclusos maiores de ida-

de, mas, num centro de reeducação, por
exemplo, aberto em Boane.
Falando sobre a soltura do menor indiciado de ter violentado um professor em
Tchumene, Salva Mabasso referiu que há
alguns factores a levar em consideração
quando acontecem casos desta natureza,
como, por exemplo, a possibilidade de
a vítima não ter feito denúncia (não é o
caso).
Explicou que “o facto de o agressor ter
sido levado para a esquadra não significa
que a vítima tenha feito a denúncia. De
contrário, e não concordando com a decisão da esquadra, pode denunciar junto à
Polícia ou narrar por escrito e submeter à
Procuradoria”, orientou.

www.jornaldomingo.co.mz
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Beira prepara Feira do Livro
com foco na formação do leitor
d

PRETILÉRIO MATSINHE
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

D

epois de realizar a primeira edição da Feira
do Livro da Beira (FLIB
2021), Dany Wambire tinha apenas uma certeza:
levar a iniciativa avante. E está
a cumprir. Prova disso, realiza,
entre 25 e 27 de Agosto, na cidade da Beira, província de Sofala,
a segunda edição da feira, evento
organizado pela Associação Kulemba.
A festa da literatura da cidade
da Beira vai decorrer sob o lema
“Literatura, Música e Património”. O evento visa exaltar outras expressões culturais como
é o caso da música e das artes
performativas no geral enquanto patrimónios. É por isso que
a programação deste ano inclui
debates, sendo que o primeiro terá como oradora a escritora
Paulina Chiziane, que vai falar
sobre o tema “O lugar da música
na literatura”, a decorrer no arranque do festival, no dia 25 do
corrente mês. No dia seguinte,
Paulina Chiziane vai continuar a
interagir com leitores e amantes
da literatura da cidade da Beira e
não só, estando programada uma
visita à Universidade Licungo,
onde vai igualmente partilhar as
suas experiências sobre a vida,
escrita e música, arte que decidiu
abraçar nos últimos anos.
No mesmo dia, a Livraria
Fundza volta a acolher uma mesa
de debate subordinada ao tema
“O retrato da mulher na música e
literatura”, a ser orientado pelos
oradores Joaquim Terousa, Nídia

FLIB arranca dia 25 de Agosto

Beira inclui ainda lançamentos de livros dos vencedores do
concurso de crónicas da primeira edição do FLIB 2021, o lançamento do concurso de crónicas
subordinado ao tema "Paz e reconciliação” e o da fotografia
com o tema “Eu na Livraria”.
Para além das actividades agendadas para decorrer na Livraria
Fundza, serão realizadas feiras de
livro em algumas instituições do
ensino superior da província de

Dany Wambire

Chamussora e Julião Carlos. No
dia seguinte, no mesmo espaço,
é a vez de Urbano José, Domingos
Brasso e Pedrito Cambrão debruçarem-se sobre o tema “Ndoita
lenhi: a música como património
imaterial”. Trata-se, na verdade, de um debate que tem como
ponto de partida o álbum de músicas “Ndoita lenhi”, do artista
Isaú Meneses.
A programação da Feira da
www.jornaldomingo.co.mz

Sofala.
Dany Wambire, da Associação Kulemba, esclarece que esta
edição é dedicada à música: “A
FLIB 2022 vai discutir a relação
entre a literatura, música e património, tendo como pano de
fundo a música produzida pela
velha guarda sofalense. Escolhemos o lema para exaltar a música enquanto património. Para a
discussão do tema, serão criadas

duas mesas-redondas, para além
de uma palestra que será proferida pela escritora Paulina Chiziane na sessão de abertura”.
A presença de Paulina Chiziane é também uma das formas
de reconhecer o trabalho da escritora que no ano passado tornou-se a primeira mulher negra
a ganhar o Prémio Camões, um
dos maiores reconhecimentos da
literatura a nível da lusofonia e
do mundo.
“Paulina Chiziane já era uma
grande referência da literatura
moçambicana, mesmo antes de
ganhar o Prémio Camões. A participação dela engrandece-nos
muito e a temos para continuar
a inspirar gerações mais novas
através de conversas e abraços.
Faremos o sarau de poesia dedicado à escritora”, afirma Dany
Wambire.
Relativamente ao concurso
de crónicas com o tema “Paz e
reconciliação”, o também escritor Wambire diz que a escolha da
temática tem a ver com a ideia
de mostrar que a literatura pode
participar na busca de soluções
para problemas que afligem o
país e o mundo.
“É para mostrar que a literatura pode contribuir para uma
cultura de paz e reconciliação
que temos estado a cultivar no
país, até porque, a 6 deste mês,
o país celebrou o terceiro aniversário do Acordo de Paz de Maputo, assinado entre o Governo e a
Renamo. Portanto, este concurso
vai estimular a produção literária
nos estudantes universitários so-

bre um tema que diz respeito a
todos nós”.
Quanto ao concurso de fotografia, a imagem, de acordo com
o regulamento do concurso, deverá ser captada na Livraria Fundza. Dany explica os motivos.
“Num contexto em que as pessoas tendem a fotografar tudo,
através de um celular, ocorreu-nos criar uma oportunidade
para que se fotografassem com
os livros e, assim, aproximá-las
ao livro e à livraria”.

SEM PARTICIPAÇÃO
DE ARTISTAS
ESTRANGEIROS
A edição passada do FLIB
contou com artistas vindos de
Portugal, Angola e Brasil. Para
este ano, Dany Wambire diz que
não haverá artistas estrangeiros,
“pelo conceito desenhado nesta edição da FLIB. Mas tivemos
uma boa participação estrangeira na 5.ª edição do Festival do
Livro Infantil, em Junho, também organizada pela Associação
Kulemba”.
Com ou sem a presença de
nomes de fora do país, a Feira
do Livro da Beira vai continuar
a trabalhar com o foco na formação de leitores, sendo que
mantém a promessa de expor
mais de 5 mil títulos. Refira-se
que a edição passada do evento
acabou não sendo satisfatória
em termos de venda de livros.
Este ano, Wambire acredita que
o festival poderá superar as ex-

pectativas, mesmo porque “um
grande número de venda daria
sustentabilidade financeira ao
projecto e esperamos que isso
aconteça”.
Por isso, é uma edição para
envolver mais estudantes, em
diferentes espaços como as universidades UniLicungo, UniZambeze, UNISCED e Alberto
Chipande, como forma de fazer
o livro chegar a mais pessoas.
Para Wambire, está claro que
a FLIB continuará a ter como
epicentro a cidade da Beira. “Em
função do conceito, procuraremos envolver outros espaços.
No ano passado, conseguimos
isso através de participações
estrangeiras e do concurso de
crónicas, que envolvia estudantes universitários. Neste
ano, o mesmo concurso continua a preencher esse vazio.
A verdade é que tudo deve começar de algum lugar até ganhar pernas para ir para outros
espaços”, esclarece.
Ainda que sem muitos recursos financeiros, é uma festa
que vai continuar a decorrer
anualmente, porque a força de
vontade, acima de tudo, está
lá. “Os apoios que nos chegam
ainda são poucos. Estamos a
realizar o evento com metade
do orçamento previsto. Gostaríamos de apelar à maior
sensibilidade das instituições
públicas e privadas para a nossa causa que, no final, é causa
da educação e da cultura, por
isso diz respeito a cada um de
nós”.
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Virgílio Sitole discute
identidade na dança

“D

a Colónia à Independência: Narrativas
Coreográficas
em
Busca de Identidade
na Dança em Moçambique” é o título de um artigo da autoria do moçambicano
Virgílio Sitole inserida na Edição
da Revista Brasileira de Estudos
em Dança, uma publicação semestral da Associação Nacional
de Pesquisadores em Dança e do
Programa de Pós-Graduação em
Dança da Universidade Federal
de Rio de Janeiro, Brasil.
Virgílio Sitole, coreógrafo,
bailarino e docente universitário,
busca compreender neste artigo
a evolução das danças moçambicanas no contexto de um país
que passou por um processo de
colonização e outras influências
políticas, sociais e económicas.
A primeira edição do periódico, intitulada “Outras Danças,
Muitas Histórias”, é composta
por 16 textos de pesquisadores de
diferentes lugares e perspectivas
metodológicas e sinaliza o quanto
já se fez e ainda resta por fazer nos
inúmeros contextos históricos da

Virgílio Sitole: a dança dá-nos muito material para reflexão

dança.
Nesta edição, que é bilingue, podem ser encontrados
textos inéditos de autores de
Moçambique, Angola, Argentina, Cabo Verde, Guatemala, Costa Rica, Venezuela e
do próprio Brasil, dedicados a
examinar, por diferentes ópticas, processos históricos, teorias, situações e acontecimentos permeados pelo processo
colonial ou pelas suas conse-

quências.
O artigo de Virgílio Sitole, intitulado “Da Colónia à
Independência:
Narrativas
Coreográficas em Busca de
Identidade na Dança em Moçambique”, representa Moçambique na Primeira Edição
da Revista Científica Brasileira
de Estudo em Dança e foi aprovado por um Júri especializado
e por membros do Conselho
Editorial da Revista.

Em “Da Colónia à Independência: Narrativas Coreográficas em Busca de Identidade na
Dança em Moçambique”, Sitole
procura compreender a evolução das nossas danças para um
país que passou por um processo de colonização e outras
influências políticas, sociais e
económicas. Para isso, por via
da revisão bibliográfica, percorreu-se a história de construção da nação moçambicana
em várias fases para perceber os
factores que terão contribuído
para a construção de uma e/ou
várias identidades que corporizam a dança em Moçambique.
Parte da premissa da existência de relações entre o passado e o presente das nossas
danças e questiona como investiga-las, entendê-las e operacionalizá-las dentro de novas
realidades políticas, económicas, sociais e culturais, sabendo
que não existe um sujeito identificável no papel de colonizador nas danças. Destaca-se,
assim, o percurso histórico das
nossas danças dentro de con-

textos adversos e as respectivas
particularidades nas narrativas
para a busca e construção das
suas identidades.
Importa destacar que muitos
textos publicados na Primeira
Edição da Revista Brasileira de
Estudos em Dança foram apresentados na Segunda Edição
do Seminário Internacional de
História (s) de Dança(s), realizada em Setembro de 2021.
Na
sua
apresentação,
os organizadores da Revista “Outras Danças, Muitas
Histórias”(https://revistas.
ufrj.br/index.php/rbed/issue/
view/2341), defendem que “em
um momento histórico em que
afloram em âmbito nacional e
internacional, diferentes protagonismos antes marginalizados, que reivindicam heranças
e tradições também diferentes
entre si, nos convocam para
pensarmos não apenas a visibilidade de experiências, mas
também em pensar criticamente sobre como procedemos ao
nos engajarmos nessa empreitada”.

Memorando em prol
do jornalismo cultural
Na ciência exacta existem fórmulas, mas no jornalismo os dias são inconstantes, os factos noticiosos, pela
sua génese, são, na sua maioria, improváveis, inesperados, anómalos e
para captá-los e interpretá-los exige
prática.
Guiados por esta premissa, nesta
semana, quinta-feira, a Escola Superior de Jornalismo (ESJ) e a Plataforma
Mbenga Artes e Reflexões assinaram
um acordo com vista a aliar a teoria e a
prática ao serviço de um jornalismo de
qualidade que o país merece.
Tomás Jane, director da ESJ, detalhou que o acordo vai ampliar acções
de formações intensivas, regulares,
que envolvam docentes, pesquisadores e estudantes e jornalistas da Mbenga Artes e Reflexões em áreas do jornalismo cultural.
“Estamos satisfeitos por estar a
firmar a parceria com uma instituição
que foi formada por membros que já
passaram pela nossa escola, prova que
o nosso ensino é de qualidade e inspira o nascer de empreendedores”, disse, acrescentando que espera que com
base no acordo sejam realizadas actividades de pesquisa científica conjuntas, de modo a criar um intercâmbio
entre as duas instituições.
Para Hélio Nguane, director geral
da Plataforma Mbenga, o acordo vai

ajudar a catapultar o jornalismo cultural, oferecendo espaço para que os
estudantes tenham a possibilidade de
apreender técnicas para o exercício da
profissão.
“Para nós, como plataforma, é uma
oportunidade para contribuir para
a formação prática de profissionais
de comunicação no sector cultural”,
afirmou, indicando que a parceria vai
solidificar os conhecimentos dos estudantes em jornalismo cultural, tendo
como suporte as plataformas digitais.
“Queremos promover eventos de
partilha de conhecimentos, envolvendo colaboradores Mbenga Artes e
Reflexões, docentes e estudantes. A
nossa intenção é usar todas as valências oferecidas pelas plataformas 'on-line' para fazer um jornalismo cultural comprometido com as artes”.  
A Mbenga Artes e Reflexões é um
grupo de jovens jornalistas culturais
moçambicanos, sem fins lucrativos,
que visa, com base em debates e oficinas criativas, incrementar as ferramentas e informação sobre as artes e
cultura para que possa produzir melhores conteúdos.
O colectivo de jovens jornalistas
acredita que as artes e cultura podem
mudar o mundo. Produzem o Cinema
em Foco, um programa radiofónico
sobre a sétima arte dos Países Africa-

nos de Língua Oficial Portuguesa, difundido na RDP África. Um dos seus pilares é
a formação, servindo de laboratório para
o nascimento de jovens jornalistas, grande parte dos quais já inserida nas grandes
redacções de Moçambique.
A iniciativa já organizou oficinas criativas e debates culturais, sendo que, em
2017, o tema foi a Gestão do Espólio de
José Craveirinha e Malangatana. Recentemente, organizou mais uma oficina subordinada ao tema Mafalala como Berço
da Consciência da Identitária Nacional.

No ano passado, organizou um ciclo de
debates intitulados “Restituição e Reparação na Identidade Pós-Conflito”.
Neste ano, dia 5 de Maio, por ocasião
da celebração mundial do 50.º Aniversário da Convenção do Património Mundial, a plataforma realizou um seminário
sobre o Património Mundial Africano. A
acção visava reflectir em torno das dinâmicas e perspectivas futuras sobre o Património Cultural e Natural no contexto
africano e, em particular, na região PALOP.
www.jornaldomingo.co.mz

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
16 Reportagem

Reportagem

14 de Agosta de 2022

17

CEMITÉRIOS NOS BAIRROS

Sem paz para os mortos
d

CAROL BANZE
carol.banze@snoticicas.co.mz

Ana Mandlate

Com efeito, morar a pouquíssimos metros daquela infra-estrutura impõe dormir e acordar sendo
lembrado pelo cenário patente que
a morte existe. Laura Dengue confessou que, por este motivo, “vivemos stressados. Ninguém gosta
de ficar perto do cemitério! Mas o
que vamos fazer? É só pedir a Jeová
para vivermos em harmonia com os
mortos. Mas, quando anoitece, ficamos dentro de casa e entregamos
tudo a Deus”.
A nossa reportagem soube que
os mesmos moradores que resolveram ser vizinhos de túmulos alheios
www.jornaldomingo.co.mz

Fotos de Jeronimo Muianga

O

desejo de obter um espaço
para habitação desencadeou uma “convivência”
desconfortável entre vivos
e mortos. A fronteira entre
e cemitério e quintal de residências,
em alguns bairros localizados nos
arredores da cidade de Maputo, visitados pela reportagem do domingo, é praticamente invisível.
O cenário é fora do comum: os
mortos não têm descanso em paz,
pois há residências que praticamente “abraçam” os túmulos. Tudo
uma questão de opção; decisões
tomadas numa realidade em que o
que importava era conseguir alguns
metros quadrados para erguer uma
casa.
É mesmo caso para dizer que –
sobre vizinhanças – se aceitou o que
tinha, até mesmo a morada final de
desconhecidos.
Laura Dengue e o seu esposo (já
falecido), residente no bairro das
Mahotas, firmaram-se num pedaço
de terra que “pertencia aos Guebo”.
Ali, já jaziam alguns restos mortais
da família nativa.
Dengue e outros mais sujeitaram-se àquela condição e, com
o passar do tempo, os seus ente-queridos falecidos passaram a ser
sepultados naquele cemitério familiar.

Domingos Bobo

mentir”, e a tantos outros também.
Domingos Bobo, residente nas
Mahotas, considerou – por seu
turno – aquela vizinhança “anormal”, de tal modo que, à noite, “só
passam por ali os corajosos”, uma
situação intrigante, pois “aquele é o caminho mais próximo para
chegar à estrada principal, onde se
localizam a esquadra, escolas, igrejas, lojas e outras infra-estruturas”,
enumerou.
Bobo referiu que a situação torna-se mais embaraçosa quando há
funerais. “A rua fica cheia de gente, para além de que todos os rituais

NÃO SAI
DO PAPEL

Lídia Nhaca, chefe do quarteirão 19/10 do bairro das Mahotas,
afirmou que vedar o cemitério
de Guebo já foi matéria de debate, “falou-se sobre esta questão,
mas sem se imprimir uma grande dinâmica. Soubemos que se
passaria a cobrar impostos aos
responsáveis pelos túmulos, mas
nada foi feito até aqui”.
Por esse motivo, enquanto
não se vislumbra coelho nessa
mata, a vida da comunidade não
é nada colorida, pois “incomoda. Sentimos por isto. Eu própria
sou adulta, mas tenho medo de
transitar por ali de noite. O coração bate. A vedação poderia ajudar também a travar os ladrões
que se aproveitam do cemitério
para se esconder e atacar a quem
passa por ali”.

SEM SOSSEGO

Desvirtuação de um local sagrado

têm feito grandes voltas para chegar a determinados pontos, sobretudo de noite. Falta coragem a
Nomsa Matimbe, que confessou ao
domingo: “tenho medo, não posso

fendeu que “o que se devia fazer, tal como se fez na escola, é
erguer um muro para conferir
particularidade ao cemitério”.

característicos são feitos aos olhos
de todos, sobretudo de crianças”.
Fora a criminalidade que se materializa através dos actos de “jovens consumidores de drogas e be-

Laura Dengue

bidas alcoólicas, que se escondem
no cemitério. Ainda ontem (dia 3
de Agosto) dois desses marginais
lutaram e um quase morreu aqui
depois de ter sido esfaqueado”,
disse Domingos Bobo.

FRALDAS
CÃES
GATOS
Em Magoanine “B”, no meio
dum aglomerado habitacional,
localiza-se um cemitério de
dimensões consideráveis.

A casa da família Mandlate partilha o muro lateral com
aquela infra-estrutura. Ana
Mandlate afirmou que o mais
difícil é gerir a vida das suas

Lídia Nhaca, chefe do quarteirão

crianças, por causa da existência de marginais que usam precisamente o cemitério como
“base” para forjar e refugiar-se
depois da prática de crimes.
“Alguns ficam empoleirados
nas árvores, surpreendem as
pessoas que passam e arrancam-lhes carteiras, dinheiro, telemóveis e outros bens”.
Contou que os ataques acontecem geralmente às primeiras
horas da manhã ou à noite.
Acrescentou àquele problema o seguinte: “transformaram o cemitério em lixeira.

Matam cães e gatos e atiram-nos para ali. Até fraldas descartáveis vão parar em cima
das campas”.
Já no bairro de Albasine,

Obadias Mandlate

domingo conversou com Olga
Mandlate, que vive de frente
para um extenso conjunto de
campas. Afirmou que “é muito difícil acordar e ter como
cenário as campas”. Tamanho
desconcerto fez com que famílias vizinhas conversassem
sobre contribuição de dinheiro para a compra de material
e construção de uma vedação.
“Mas ainda não conseguimos
levar avante essa ideia. Infelizmente, somente 4 famílias se
sentem incomodadas. Somos
poucos para conseguir resol-

ver o problema da vedação. O
cemitério é grande. Mas temos
crianças aqui. Isto incomoda.
Houve uma altura em que se
fazia velório e colocava-se a

Tércia Machava, directora da EPC de Guebo

urna na rua por onde toda gente passa. Isso é traumatizante,
sobretudo para as crianças”,
observou Olga Mandlate.

VEDAR É A
SOLUÇÃO
Em contacto com a directora da Escola Primária Completa
Guebo, Tércia Machava, localizada a poucos metros do cemitério que leva o mesmo nome
daquela unidade de ensino,
aquela gestora escolar avançou

que a comunidade implantou-se ali numa altura em que o
cemitério já existia. “Esse é um
ponto! E mais: com o crescimento da comunidade, evoluímos até a construção da escola,
mas, para nossa tristeza, está
mesmo em frente ao cemitério”.
A directora da EPC de Guebo disse que o estabelecimento
de ensino – num primeiro momento – não tinha muro, consequentemente, “as urnas passavam daqui. Era caminho para
o cemitério”. Hoje, a situação é
outra, a escola está devidamente vedada. Ainda assim, resta
um pequeno constrangimento,
a trajectória de algumas crianças de casa para a escola e da escola para casa: “passam ao lado
das campas. Então, transformou-se numa coisa normal para
os nossos olhos e para os olhos
das crianças. Elas estão a crescer
naquele ambiente”, apontou.
De qualquer forma, garantiu
que nenhuma criança expressou
medo ou pavor por causa de um
eventual funeral. “Nunca notámos esse efeito em nenhuma
criança. Temos o projecto Viva
Mais a trabalhar na nossa escola. Em nenhum momento foram relatados casos de crianças

constrangidas, assustadas”.
Ainda assim, Machava de-

Obadias Mandlate, cristão
da Igreja Presbiteriana de Moçambique, Paróquia de Laula-

ne, expressou a sua indignação
devido à desvirtuação de espaços sagrados. “Tenho deparado
com muita tristeza que os cemitérios estão a ser banalizados. Há, entretanto, casos de
malfeitores que os usam como
emboscada: escondem-se para
surpreender as vítimas e tirar-lhes os seus bens; roubam
também coroas de flores depositadas. Então, a mesma coroa é
comprada 2 vezes para o mesmo efeito. É lamentável porque
os mortos não têm sossego”.
E qual seria a solução para
tamanho sacrilégio? Este religioso respondeu que urge estabelecer controlo dos cemitérios, tanto municipais como
os familiares. “Não consigo
entender por que não são vedados, porque os que foram enterrados ali morreram pagando
impostos, os seus familiares
continuam a pagar impostos”.
Já no que diz respeito aos
cemitérios familiares atribui
a responsabilidade às respectivas famílias: “elas devem
proteger as campas dos seus
ente-queridos, criar condições para a sua vedação e manutenção”.

e

Cultura e morte
A especialista em psicologia Guilex Cossa explicou que, “nos tempos
remotos, questões de morte, urna
e túmulos eram tidas e vistas como
sagradas e, em muitos casos, durante muitos anos, as crianças foram
vedadas de fazer parte de qualquer
ritual relativo à morte”.
Acrescentou que “cada ser humano tem um conceito pré-concebido
sobre túmulos e, em função do contexto em que está e da experiência
que vai tendo ao longo da sua existência, acompanhados pela educação e cultura, o homem pode conviver de forma natural, isto é, sem
restrições, medos, receios”.
Mas, por outro lado, se espera que
possa provocar sentimentos, emoções e crenças que “o levem a desencadear um comportamento evitante
em relação ao facto”.
Seja como for, Cossa disse que
com o andar do tempo, influenciado

Guilex Cossa, psicóloga

pelo avanço tecnológico, entre outras vertentes, “a questão
dos túmulos foi deixando de ser tabu e os cemitérios foram
perdendo o carácter sagrado, tanto que se nota actualmente
que qualquer pessoa, independentemente da sua idade, já
tem contacto e experiência com os túmulos”.
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Municipalização
é chave do problema
e

De acordo com Hélder
Muando, director municipal de gestão de morgues e cemitérios, a cidade de Maputo tem neste
momento 11 cemitérios
municipais, dos quais
Lhanguene; Michafutene; Zimpeto; Mahotas;
Guebo; Lhomane; Chambal; São Francisco Xavier
(já encerrado), 2 em KaTembe e 1 em KaNyaka.
Ao ser questionado
sobre fragilidades detectadas em infra-estruturas ora apontadas nesta
reportagem,
Muando
explicou, em primeiro
lugar, que “existe uma
postura municipal de
funerais e cemitérios. É
dentro desta postura que
se faz a gestão dos cemitérios no município de
Maputo. Ela prevê a proibição de cemitérios familiares”.
Avançou que, na verdade, o plano do município da cidade de Maputo
é municipalizar todos
os cemitérios, para “garantir todas as condições
de higiene e saúde”. De
forma concreta, “deve
ser vedado, com uma

administração que faz
a respectiva gestão; ter
pessoal que trabalha e
garante todas as medidas
de prevenção de doenças”.
Ainda que se pretenda
fazer valer essa postura,
há que ter em conta que
“a cidade de Maputo, em
alguns distritos, sempre
teve muitos cemitérios
familiares. Mas há um
trabalho já iniciado no
sentido de sensibilizar
as famílias proprietárias.
Nós não tiramos essas
campas, efectuamos a
municipalização, isto é,
tomamos posse desse cemitério, vedamo-lo e colocamos as nossas equipas a trabalhar neles, no
sentido de garantir todas
as medidas previstas na
nossa postura e no regulamento”.
Muando falou particularmente do cemitério
de Guebo. Referiu que
“antes era familiar, mas
já passou para a gestão
municipal. Por essa razão, colocamos o pessoal
sazonal a fazer limpeza”,
não obstante o facto de
que “quem deve fazer a

limpeza das campas são
as famílias proprietárias,
mas, porque não o fazem,
o conselho municipal tomou esta medida”.
Quanto à vedação,
uma preocupação acrescida pela comunidade
local e não só, disse que,
“felizmente, há cerca de
duas semanas, fechou um
concurso e ainda este ano
– se tudo correr bem – vai
arrancar a vedação deste
cemitério”.

KAMAVOTA
AINDA É
PROBLEMA
Quantos
cemitérios familiares existem
na cidade de Maputo?
Perguntámos, ao que o
director municipal de
gestão de morgues e cemitérios respondeu: “fizemos o mapeamento e
constatámos que existem
dois distritos campeões:
KaMavota e também o
distrito KaMubukwane.
Mas a maior parte está em
KaMavota.
Ao falar do universo
total, a nível do muni-

Hélder Muando, director municipal de gestão de morgues e cemitérios

cípio, afirmou que, “no
último
levantamento,
em 2021, identificámos 17
cemitérios”.
Revelou, entretanto,
que “no distrito KaMavota prevalecem 4 cemitérios familiares que,
apesar do contacto feito
no sentido de os transformar em municipais,
ainda não houve sucesso. Os respectivos donos
alegam vários motivos,
por exemplo a necessi-

dade de fazer concertação com os mais velhos”. O facto é que
“não podemos tomá-los
à força. É um trabalho
muito complicado, feito em meses. E é preciso
ter em conta que essas
famílias cobram alguns
valores para a admissão
de funerais. Com a municipalização, perdem
esse direito”.
Questionado sobre segurança, Hélder Muando

disse que “temos uma
empresa de segurança
no Cemitério de Michafutene e a Polícia Municipal; temos também no
Cemitério de Lhanguene
que conta com o apoio
da Polícia da República
de Moçambique.
Está previsto ainda o
lançamento de um concurso para a contratação
de uma empresa privada
para apoiar na protecção
dos cemitérios”.

Cinco mil e trezentas
campas abandonadas
O director municipal de gestão de morgues e
cemitérios afirmou que o processo de regularização de campas e jazigos nos cemitérios de Michafutene e de Lhanguene, que visa “trazer melhor
harmonia e organização aos cemitérios e às campas”, decorreu até finais de Novembro de 2021.
Muando referiu que a meta inicialmente estabelecida era de 10 mil campas no Cemitério de Lhanguene, e cerca de 9 mil campas no de Michafutene.
Até ao momento, no Cemitério de Lhanguene,
foram regularizadas “cerca de 19 mil campas e
identificámos 2500 abandonadas. No Cemitério de
Michafutene, regularizámos 14 mil campas e identificámos 2800 abandonadas”.
A meta foi, portanto, ultrapassada e, mais importante, “as pessoas foram se apercebendo que
há necessidade de conservarem as campas sob risco de perderem-nas”.
Hélder Muando apontou ainda que há casos de
campas cujos proprietários não se mostraram pre-

sentes há mais de 30 anos. Em situações desta natureza, “identifica-se o proprietário. Se este não
aparecer, ao final de 30 dias de notificação, esta
campa é revertida a favor do município. Assim
sendo, a postura diz que pode ser feita a exumação
das ossadas e depósito das mesmas, devidamente
identificadas, em ossuários”, uma infra-estrutura
existente no Cemitério de Michafutene com capacidade para aproximadamente 10 mil ossos.

ARRUAMENTO
EM LHANGUENE
Ao longo dos anos, o Cemitério de Lhanguene
teve as suas passadeiras tomadas por túmulos,
facto que desvirtuou a sua vista geral, para além
de dificultar o acesso.
Entretanto, Muando prevê que algo possa mudar. “Com este processo de regularização, tere-

mos espaço suficiente para reorganizar o cemitério. Apenas a título ilustrativo, com 2500 campas
abandonadas significa que temos 7 talhões, cada
um com 350 campas. Assim, uma das propostas
que iremos apresentar é que as campas que estiverem nas passadeiras sejam transferidas, mas
sempre obedecendo ao princípio de que só se pode
pedir exumação passados 5 anos”.
Com a referida medida, espera-se retornar ao
desenho inicial, mas, acima de tudo, “o que nós
queremos é fazer com que Lhanguene seja um
cemitério-modelo”, igualmente virado para a
componente turística, afinal, “neste cemitério estão enterrados militares dos tempos da Primeira
Guerra Mundial.
Temos também militantes do Congresso Nacional Africano (ANC) e outras individualidades.
Existem ou poderão existir familiares que pretendam visitá-los, pessoas vindas de diferentes partes do mundo e não só”.
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CHAIBO ABDALA SUALEHE

Uma das tradições
dos fiscais é não
comer carne de caça
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

V

eio ao mundo a 3 de Junho de 1993. Natural da
vila-sede do distrito de Mecula, Niassa, Chaibo
Sualehe passou a infância rodeado de animais
selvagens, numa região situada no interior da
Reserva Especial do Niassa. Os seus progenitores
dedicavam-se à agricultura e criação de animais domésticos.
Rapidamente se apaixonou pela defesa da fauna bravia,
afinal, cresceu a ouvir que naquela região muitas espécies
eram abatidas por caçadores furtivos.
Em 2013, concorreu para a vaga de fiscal. Dois anos depois, ingressou no quadro da maior área de conservação
nacional. Inicialmente trabalhou como servente, mas desde 2015 integra a força de protecção da vida selvagem.
Confessa que ser fiscal não é fácil. “Entregamos a vida
em prol da fauna”. Recordou que uma vez, integrado num
grupo de patrulha, depararam-se com caçadores furtivos e
houve uma troca de tiros intensa, o que levou os caçadores
a fugirem.
Na operação, foi possível recuperar um carregador de
munições de arma de fogo do tipo AKM e duas pontas de
marfim. Outro episódio, que tem fresco na sua memória,
aconteceu no Monte Mecula, no meio de mata cerrada,
quando faziam patrulha em direcção a Macalange. De repente, deram de frente com caçadores furtivos que, aflitos,
puseram-se ao fresco e abandonaram sacolas com mantimentos e quase 60 munições de AKM.
Estes relatos fazem-no considerar que “vivemos situações de autêntica guerra. Durante as patrulhas, percorremos entre 20 e 50 quilómetros”, realçou.
diz que a actividade de fiscalização deve ser realizada de
corpo e alma, com coragem e determinação, uma vez que
chegam a percorrer entre 20 e 50 quilómetros a pé.
Devido ao seu empenho , Chaibo foi galardoado com o
prémio Fiscal do Ano 2022 (Fundo Dr. Carlos Lopes Pereira). Esta premiação tem como objectivo reconhecer a bravura dos fiscais das áreas de conservação públicas e privadas de Moçambique.
A distinção, soube o domingo, é resultado de enfre outros feitos, a liderança exímia numa missão de patrulhamento próximo de Mbatamila, sede da reserva, preferida
pelos caçadores ilegais, onde há bastantes espécies animais
preferidas pelos caçadores.
“Em Mbatamila desactivámos 400 armadilhas para a
captura de búfalos e elandes. Prendemos também um caçador furtivo que residia em Mecula”, contou.
Um dos seus maiores desejos é realizar intercâmbios
com colegas das outras áreas de conservação para melhorar
o seu desempenho profissional.
As suas horas vagas são passadas com a família – mulher
e três filhos – com os quais se dedica ao cultivo de mapira,
mandioca, milho e hortícolas.
Os momentos de convívio usa-os para difundir a mensagem sobre a importância da conservação da vida selvagem.
Na gastronomia aprecia xima e peixe chicôa, além de
feijão e sardinhas. Não come carne de caça por ser uma tradição dos fiscais que são defensores das espécies faunísticas.
Presentemente, ocupa parte da sua agenda para concluir a 10.ª classe através do sistema de ensino à distância,
cuja monitoria é feita a partir do vizinho distrito de Marrupa.
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Medidas para aceleração da economia
O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou, na
última terça- feira, o Pacote de Estímulo de Aceleração à
Economia (PAE) que tem em vista aliviar o custo de vida.

O pacote é composto por 20 medidas com destaque para
o Imposto do Valor Acrescentado (IVA), que baixou de 17
para 16% e o IRPC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas

IMPULSO
POSITIVO À
ECONOMIA
- Osvaldo
funcionário

MEDIDAS
ANIMADORAS
- Michela Valele, estudante
As medidas anunciadas são animadoras,
mas acho que o IVA
devia baixar para pelo
menos 15%, para melhor aliviar o custo de
vida.
Não vejo como o
IPRC (Imposto sobre
o Rendimento de Pessoas Colectivas) pode
influenciar
directamente na melhoria da
vida do cidadão, embora tenha baixado dos
30% para 10%.

ESTÍMULO AO
SECTOR PRIVADO

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

As medidas são satisfatórias porque vão
mudar muita coisa no
sector privado.
Contudo, não consigo ver como vão ajudar
a aliviar a vida de um
simples cidadão. Se o ECONOMIA
FUTURO
IVA tivesse baixado para
PROMISSOR
GANHARÁ NOVO
10% talvez faria alguma
diferença, mas só dimi- RUMO
- Ivan Manuel, comunicador
nuiu 1%.
- Marcelino Fome, guarda
Acredito que nos
As medidas que conspróximos tempos podetam no Pacote de EstímuAcho que as medidas
rá haver mais postos de
lo de Aceleração à Econoserão boas quando imemprego no país.
mia (PAE) são arrojadas
plementadas com seporque vão impactar poriedade. E acredito que
sitivamente na economia.
haverá muita melhoria
A redução do IVA de 17
em vários sectores da
para 16 % vai melhorar
economia.
significativamente a vida
É importante todos
dos moçambicanos.
sermos activos na luta
Outro ponto de extrepelo
desenvolvimento
ma importância tem a ver
do país, e cabe a cada um
com a redução do IRPC,
de nós fazer a sua parte.
porque vai galvanizar a
Espero que essas medieconomia. Por esse modas não sejam mais um
tivo digo que as medidas
caminho para aumensão bem-vindas porque
tar-se a corrupção.
vêm para impulsionar
e melhorar várias áreas
como a indústria, comércio e importação de bens
e serviços.

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

Discurso que divide opiniões
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BAIXAR OS
PREÇOS DE BENS E
SERVIÇOS

- Belmiro Langa, motorista

Massassene,

Todas as medidas
anunciadas vão influenciar positivamente para
o desenvolvimento do
país nos próximos anos.
Contudo, é importante
que nós, moçambicanos, sejamos pacientes,
porque as coisas não vão
mudar de forma imediata, mas sim a longo
prazo.
Outro aspecto que
achei oportuno é o facto de o Presidente da
República ter defendido
maior aposta na agricultura, pois é uma fonte
de maior impulso para
o desenvolvimento do
país.

A economia moçambicana tem sido afectada por sucessivos choques internos e externos, com destaque para o elevado custo de
vida influenciado pela subida de combustíveis
devido à guerra russo-ucraniana, efeitos das
mudanças climáticas, as acções terrorristas
em Cabo Delgado, a pandemia da covid-19,
entre outros.
São factores que afectam a vida das famílias e das empresas, colocando pressões adicionais à capacidade operacional e tornando
evidente algumas fragilidades estruturais da
nossa economia.
Para o efeito, há dias, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou medidas para
a aceleração da economia, com perspetivas de
resultados a curto e médio prazo.
As medidas assentam em duas áreas de intervenção constituindo a base para a retoma
do crescimento económico, sendo a primeira
medidas fiscais e de estímulo à economia e a
segunda medidas para a melhoria do ambiente de negócios, transparência e governação e
aceleração de projectos de infra-estrutura estratégica.
Mas o pronunciamento do Chefe de Estado
não agradou a todos, principalmente àqueles
que esperavam que se dissesse que se vai baixar os preços de alguns produtos alimentares

Colectivas) que arriou em 20% saindo dos 30% para 10%.
domingo saiu à rua para ouvir a opinião dos cidadãos a
respeito das expectativas em torno das novas medidas.

ou dos combustíveis indicador primário para a
variação de preços no mercado.
Outros instruídos entendem que as medidas vão auxiliar o crescimento económico que
no primeiro trimestre rondou nos 4,1% e, no
segundo, 4,6%.
Já os empresários dizem que a materialização do pacote de medidas ora anunciadas pelo
estadista irá alavancar as pequenas e médias
empresas afectadas pela crise.
Na verdade, as medidas vão aliviar a economia nacional e, consequentemente, o bolso
do cidadão. A princípio, parecem insignificantes, mas acredito que estas medidas vão
ajudar a população nos próximos dias.
Por exemplo, a isenção do Imposto do
Valor Acrescentado (IVA) na importação de
factores de produção para a agricultura vai
de, certa forma, baixar os custos dos insumos
agrícolas para aumentar a produção e produtividade, de modo a reduzir a dependência
externa nas importações de produtos agrários.
Há anos que os agricultores precisavam
deste tipo de incentivo fiscal para poderem
fazer a diferença no sector. Assim espera-se
que possam colocar “a mão na massa” para
mostrarem a pujança do sector no país. Queremos comer o que é nosso!
Germano Francisco

- Lerena Penga, vendedeira
Acompanhei todo o discurso do Presidente da República. Esperava que falasse do
preço de “chapa” e de produtos alimentares que estão
muito caros.
A minha expectativa é que
o preço de bens e serviços
baixe, porque a vida está difícil.
Não adianta nada dizerem
que a vida vai melhorar sem
sentirmos isso na realidade.
Não podemos continuar assim. A cada dia que passa a
situação tem piorado.

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

Camiões sem reflectores
aumentam acidentes
A circulação de camiões sem sinalização, sobretudo no período nocturno,
continua a ser um dos principais motivos
de acidentes ao longo das rodovias um
pouco por todo o país.
Há dias, ocorreu um sinistro ao longo da
Estrada Nacional Número-1 (EN-1) e, segundo testemunhas, tal deveu-se, em parte, à falta de sinalização do camião avariado
carregado de carvão.
Aliás, durante o troço Maluana-Manhiça-cruzamento de Xinavane, ao longo
da EN-1, na província de Maputo, vários
foram os camiões que encontrei avariados,
alguns dos quais sinalizados com ramos de
árvores.
Tais camiões circulam sem reflectores e
passam por muitos postos de controlo rodoviário, onde estão, para além dos agentes da Polícia de Trânsito e fiscais da floresta
e fauna bravia, elementos do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, cuja
função é fiscalizar e garantir a segurança
rodoviária.
Será que as equipas referidas acima não
vêem o perigo que a circulação de viaturas

sem a devida sinalização representa para os
utentes das rodovias?
O meu apelo é que os condutores dos
próprios camiões tenham a sensibilidade
do perigo que representam ao se fazer nas
estradas com viaturas sem a devida sinalização.
Seria de bom tom que as autoridades reguladoras da circulação rodoviária fossem
implacáveis com os prevaricadores. Ademais, que, por exemplo, se proibisse o movimento de camiões carregados de carvão
depois das 17h00.
No meu entender, seria imperioso que
as autoridades fossem implacáveis com os
camiões sem os reflectores ou luzes de sinalização. Aliás, ao longo da Estrada Nacional Número-4 tenho visto viaturas com
sinais luminosos, sobretudo, as de dimensões maior para indicar o seu limite.
Trata-se de sinais que mesmo à luz do
dia são visíveis para que qualquer condutor
consiga ver e evitar embater neles durante
a circulação. Esta experiência devia ser extensiva aos transportadores de carvão.
Cosmelância Tovela
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Quero representar
a mulher no desporto

SAÚDE

MUTHIYANA
DE FIBRA

Nome: Carlota Vasco Saulosse
Residência: Bairro Polana Caniço “A”, cidade de Maputo
Idade: 23 anos
Naturalidade: Maputo
Profissão: Jornalista desportiva, estudante
Conquistas: a mulher de fibra desta edição
conta ao domingo que passou toda a infância no
bairro da Polana Caniço “A”, local onde ainda
hoje tem a sua moradia. Foi filha única até aos
oito anos. Hoje, tem uma irmã de 15 anos de
idade. A Escola Primária 16 de Junho foi o local onde aprendeu todas as lições do ensino
primário. Seguidamente, frequentou o ensino secundário na Escola Francisco Manyanga,
onde também fez o pré-universitário, e optou
pela secção de Ciências com Biologia porque
tencionava seguir medicina ao nível superior.
Em 2017 concorreu ao curso de medicina, sem
sucesso. Entretanto, o "fracasso" inicial serviu de motivação para entrar num centro de
preparação para exames de admissão, onde
estudou as disciplinas de História e Português.
Acabou concorrendo a um curso de letras após
insucesso no de ciências. Focada e determinada, em 2018 foi admitida ao curso de Jor-

RECEITA

nalismo. Actualmente, é estudante do quarto
ano e trabalha como jornalista, numa empresa
desportiva e multimédia denominada Esférico, criada, em 2020, por colegas da faculdade.
Referiu que “tinha pouco entendimento sobre
jornalismo, muito menos do desportivo. Mas
com ousadia e abertura para aprender fui ganhando habilidades”.
Revelou que, apesar de desafiadora, foi
uma boa experiência aprender o abc do desporto, visto que este ramo é maioritariamente
abraçado por homens.
Lamentou, no entanto, o facto de haver
muito assédio às mulheres naquela área do
jornalismo, o que de alguma forma retrai muitas mulheres a segui-la. “Isto faz com que as
mulheres optem pela cultura, sociedade e outras, relegando o desporto ao último plano”,
argumentou. Apesar de tudo, a “muthiyana”
de fibra tem receita para o problema: “eu não
tenho dado intimidade, porque muitos confundem simpatia com a abertura de portas”.
Sonho: “Quero representar a mulher moçambicana no desporto ao mais alto nível. Tem
de se falar da mulher no desporto. Farei a minha parte”, prometeu.

Benefícios do chá
de folhas de amora
Previne e trata a diabetes: O chá contém um composto químico, chamado
1-desoxinojirimicina (DNJ), que diminui
os níveis de açúcar no sangue após as refeições ricas em carboidratos.
Combate os radicais livres: O chá das
folhas da amora é rico em ant ocianinas,
responsáveis pela coloração da fruta,
resveratrol e carotenoides. Todos esses
elementos são antioxidantes capazes de
amenizar os danos celulares causados
pelos radicais livres, como o envelhe-

cimento precoce e até mesmo doenças
cardíacas e câncer.
Melhora sintomas da menopausa:
Um componente importante da amora,
principalmente da sua folha, são os fitormônios, que se assemelham bastante
à função do estrogênio no corpo da mulher.

In https://belezaesaude.com/cha-folha-amora/

Bolo de tapioca
INGREDIENTES
– 1/2 xícara de tapioca granulada
– 1 xícara de açúcar
– 600 ml de leite
– 150 ml de leite de coco
– 3 ovos
– 2 colheres de sopa de manteiga
– 1 xícara de leite condensado
– 150 de coco ralado seco

MODO DE PREPARAR
Numa tigela, misture com a tapioca com os leites bem quentes, depois deixe descansar um pouco.
Em seguida, misture o coco ralado, açúcar, os ovos e a manteiga.
Unte uma forma com manteiga, coloque a mistura e deixa descansar um pouco. Cubra com leite condensado.
Leve ao forno médio até dourar por cima (entre 30 e 40
min).

Fonte: petitchef
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“Canário Negro”
continua em
desenvolvimento

Após o cancelamento abrupto
do lançamento de Batgirl, muitos
fãs ficaram receosos sobre quais
títulos da DC teriam o seu desenvolvimento interrompido pela
Warner Bros Discovery. Um destes
projectos em questão é “Canário
Negro”, personagem interpretado
pela actriz Jurnee Smollett em Aves
de Rapina, que ganhou sinal verde
para um filme a solo.

De acordo com o “site” TV
Line, um porta-voz da Warner
anunciou que o longa da “Canário Negro” continua confirmado
e segue em desenvolvimento que
acompanhará a protagonista Dinah Lance, apresentada em Aves
de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa de 2019.
Anunciado há um ano, as notícias
do projecto vazaram na época e,
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06:00
Telenovela: “Se Nos Deixarem”
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Bruxa”
Continuação
07:00	 Bom Dia Moçambique Directo
09:00
TV Surdo		
09:30
Debate de Palmo e Meio:
Lisleny Bilder Langa	 	
Gravado/Inhambane
10:00
Desenhos Animados: Código
do Puzzle 		
Episódios 30 e 31
10:30		
Janela Económica
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da
Bruxa”
Repetição
11:30
Antena do Soldado 		
12:00
Análise Global Directo
Jornal da Tarde Directo
13:00
14:00
Canal Zero	 	 
14:30
Moçambique Digital
  15:00
Gala: Moozika Kizomba
Festival 	 Parte 02/Final
Passadeira Vermelha	 	
15:45
16:00
Gala: Masseve	 	
18:00
Baía do Indico	 	
18:30
Inspirações: Em Conversa Com
Sol de Carvalho/Cineiasta	 	 
19:30
Domingo Familiar		
20:00
Telejornal Directo
21:00
Grande Entrevista: Hélder
Martins/Combatente da Luta de Libertação
Nacional		 
22:00
Espectáculo: Michael Jackson “This Is It”		 
23:40
Inspirações: Em Conversa Com
Sol de Carvalho/Cineiasta Repetição
Canal Zero Repetição
00:30
Domingo Familiar Repetição
01:00
Agora Nós: Muitos casamentos,
01:30
Poucos Lares
Repetição
02:30
TV Surdo Repetição
Grande Entrevista: Hélder
03:00
Martins/Combatente da Luta de Libertação
Nacional
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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12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
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19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
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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

logo em seguida, foram confirmadas tanto por Smollett quanto
pela Misha Green, responsável
pelo roteiro do filme.
No Twittter, a actriz disse que
estava “Animada para finalmente começar esta aventura ao lado
da irmã de alma criativa Misha
Green”. Enquanto isso, a roteirista
“tweetou” dizendo que “estamos
apenas no início de uma longa
jornada para a tela, mas que obviamente não poderia recusar a
chance de trabalhar com Smollet
em ‘Canário Negro’”.
Esta não seria a primeira vez
que ambas se unem em um projecto. As duas já trabalharam na série
dramática ”Underground”, seguida pelo “triller” sobrenatural ”Lovecraft Country” da HBO, desenvolvido por Green e co-estrelado
por Smollett no papel de Letitia
ao lado de Jonathan Majors, no
papel principal, Michael K. Williams, Wunmi Mosaku, Courtney B.
Vance, Jamie Chung e outros.

Dylan O’Brien explica
motivo de não voltar
para o filme “Teen Wolf”
A série ”Teen Wolf” vai ganhar um filme pela Paramount+, trazendo grande parte do elenco principal, incluindo o astro Tyler Posey.
O primeiro “trailer” foi lançado trazendo algumas surpresas boas, e
algumas ausências que deixaram os fãs chateados.
Dylan O’Brien e Arden Cho não aceitaram o convite para reprisarem os seus papéis como Stiles Stilinski e Kira Yukimura, e não estarão
no filme. O’Brien revelou em entrevista à ”Variety” o motivo de ter
decidido não retornar.
“Foi uma decisão difícil. Muita coisa aconteceu. A série não poderia ser mais querida para mim. Foi a primeira coisa que eu fiz e tantas
pessoas lá são extremamente queridas para mim. Era algo que eu estava tentando fazer funcionar, mas tudo aconteceu muito rápido. Nós
realmente não sabíamos que isso estava acontecendo e eles meio que
jogaram isso em nós um pouco, o que é bom porque todos nós amamos a série. Estávamos tentando descobrir.” No entanto, ele diz: “Em
última análise, decidi que o personagem foi deixado em um lugar
muito bom para mim e ainda quero deixá-lo lá. Desejo-lhes boa sorte
e vou assisti-lo na primeira noite em que for lançado. Espero que seja
bom, mas eu não vou estar nele.” Já Arden Cho, segundo o Deadline,
teria recebido uma proposta de salário bem menor que as suas colegas para retornar à produção. A estrela iria receber apenas metade do
salário oferecido às outras actrizes, mesmo a sua personagem sendo
uma parte central da trama. Para quem não sabe, ela interpretou Kira
nas duas últimas temporadas da atracção e ainda assim tornou-se uma
das mais aclamadas personagens. A polémica gerou o debate sobre as
desigualdades salariais que atingem mulheres e minorias raciais.
Vale lembrar que o final da última temporada abre margem para
uma continuação, com Scott e sua trupe deixando a cidade para recrutar mais lobos para se juntarem ao seu bando e ajudar a lutar na
guerra.

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
Hora de se despedir de algo que
atrasa a sua vida emocional, por
mais difícil que seja; isso poderá
abrir o seu caminho.
TOURO
Canalize bem a sua energia e
inspiração, pois isso será valioso
e trará uma oportunidade muito
importante na sua vida.
GÉMEOS
Os resultados podem chegar de
forma muito favorável quando
você faz um esforço extra, seja
para realizar ou se libertar de
algo.
CÂNCER
Saiba avaliar de novo situações
e problemas para fazer as coisas
com mais maturidade; seja independente.
LEÃO
Momento de saber para onde o
seu tempo e esforços devem ir;
só assim é possível criar oportunidades, amadurecer e crescer.
VIRGEM
Ao finalizar um ciclo é importante começar a se libertar daquilo que pesa e não é aprendizagem. Saiba deixar no passado
e partir para um novo começo.
LIBRA

Tudo aquilo que você ama deve
ser capaz de acalmar e colocar
você centrado nos sentimentos;
observe mais isso.
ESCORPIÃO
Coloque os seus pés no chão e
onde eles devem estar; reflicta,
analise e encontre estabilidade
em alguns caminhos mais firmes.
SAGITÁRIO
Os bons momentos da vida devem ser aproveitados e repetidos; saiba aquilo que realmente
entrega felicidade duradoura e
vale a pena.
CAPRICÓRNIO
Ciclos são finalizados, é importante preparar-se para novas
fases na sua vida; a mudança é
de dentro para fora e não pode
ser adiada.
AQUÁRIO
Imprevistos e surpresas fazem
parte da vida; não desanime ou
se desespere, pois é possível
sempre encontrar uma solução
e seguir em frente.
PEIXES
Quando a cura e o sentir-se bem
vêm de dentro, ele é poderoso e
duradouro; cuide-se e trabalhe
a auto-estima.

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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ANÚNCIO DE VAGA
SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS
Empresa de dimensão nacional com Sede em Maputo, que opera na área de Comunicação,
pretende admitir para a sua delegação na província de Tete um (1) Técnico para serviços de
administração e vendas.
REQUISITOS EXIGIDOS:
 Nível médio Comercial (Publicidade/Marketing ou Relações Públicas), ou;
 12.ª Classe e curso de formação profissional com certificação em Vendas ou Marketing e
Publicidade ou Relações Públicas e experiência profissional comprovada de, no mínimo,
dois (2) anos na função;
 Ter residência ou condições para residir na cidade de Tete;
 Idade compreendida entre 18 e 30 anos;
 Conhecimentos de informática, nomeadamente MS Office e ferramentas de correspondência
electrónica;
 Conhecimentos de pacotes informáticos de gestão. Saber operar com o sistema PHC
constitui vantagem;
 Organizado, metódico e com capacidade de trabalhar por objectivos;
 Habilitado com carta de condução;

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

 Domínio da língua portuguesa;
 Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário normal de
trabalho.
RESPONSABILIDADES
 Angariar publicidade para inserção nos jornais;
 Angariar assinantes para os jornais físicos e digitais;
 Expandir a rede de distribuição dos jornais nos distritos;
 Fazer vendas dos produtos da Livraria;
 Emitir todo o tipo de documentos de facturação (Facturas, VD, Notas de Débito e de Crédito,
Recibos, etc.);
 Fazer cobranças aos clientes;
 Elaborar Folhas de Caixa diárias;
 Fazer gestão do Fundo de maneio;
 Fazer a gestão do consumo dos combustíveis;
 Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais e/ou legais
 Produzir relatórios de actividades;
 Realizar outras tarefas administrativas que permitam o normal funcionamento da delegação.
SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com Referência 13-6773 e
inscrição VAGA DE TÉCNICO DE ADMINSITRAÇÃO, e entregues no balcão da Delegação
da Sociedade do Notícias na província de Tete, cita na Av. 24 de Julho, até às 15:30 horas do
dia 15 de Agosto de 2022.
Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão consideradas.
DOCUMENTOS DE CANDIDATURA
As candidaturas devem ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação; cópias de
Certificados de Habilitações Académicas e/ou Profissionais; Curriculum Vitae; Carteira de
Condução;
AVALIAÇÃO
Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a entrevistas, provas e outros procedimentos
internos para recrutamento.
Nota: Incentiva-se a candidatura de mulheres
www.jornaldomingo.co.mz
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Fã Clube Aniano Tamele
apresentado oficialmente

A

niano Tamele: um álbum
(“Tsunela Papai”), inúmeras
composições, um
acervo riquíssimo e incontáveis participações. O músico e compositor, dono de
um tenor inconfundível,
conhecido pelos hits “Tsunela Papai”, “N’kosikase”,
“Vulavula Nkata”, “Uli
Ndzi Fana Na Ye”, entre
outros, acaba de entrar na
lista minúscula dos artistas
privilegiados, celebrados e
honrados em vida, ao testemunhar o rebento de um
clube de fãs que decidiram
se juntar para acompanhar
de perto a sua carreira e
criar toda a festa ao redor
da vida e talento de um homem que nasceu e cresceu
num ambiente musical e
hoje dá as suas melhores
cartadas, tocando almas e
corações com as suas canções.
A apresentação pública
da Associação Cultural Fã
Clube de Amigos Aniano
Tamele, clube Mukokane,
aconteceu sexta-feira última na Associação dos Músicos Moçambicanos, num

Aniano Tamele apresentou “Lirandzo”, sua nova composição

ambiente recheado de brilho, cor, sorrisos e mimos e,
acima de tudo, alegria daqueles que sempre acompanharam a vida e obra do
artista que já projecta outro
trabalho discográfico, a ser
lançado ainda este ano.
Foi uma cerimónia que
contou com a presença de
várias individualidades do
mundo das artes para testemunhar o nascimento do

Lyshannie

“Fã Clube Mukonani”, que
tem como lema promover
as artes e cultura do artista
em alusão. Aliás, o coordenador geral da Associação
Fã Clube Amigos de Aniano
Tamele, Bonifácio Guambe,
tratou de esclarecer que a
associação existe oficialmente desde 11 de Fevereiro
de 2022 e até esta data conta com 150 membros.
Detalhou que o Fã Clube

visa congregar os amigos de Aniano,
criar
sinergias
para o apoio
à sua carreira através da
promoção
de encontros regulares para o
convívio e
debates sobre a vida
e obra do
músico. Tem
também a
missão de
contribuir
para o engrandecimento da música moçambicana através de debates
sobre a obra e vida de outros
artistas
moçambicanos,
partilha de conteúdos sobre espectáculos e apoiar e
contribuir para o desenvolvimento dos artistas membros do clube de fãs.
Os criadores do Fã Clu-

be não param por aí. Querem igualmente organizar
e executar no país e no exterior actividades artísticas
e culturais e realizar actividades sociais, como, por
exemplo, a doação de sangue, visitas aos orfanatos,
prisões e centros de apoio
aos idosos.
A ideia de criar um Fã
Clube Aniano Tamele surge
aquando do lançamento do
seu primeiro álbum, a 27 de
Abril de 2018, na Associação dos Músicos. Muitas
vozes ecoaram a dizer que
Aniano tinha ficado a dever um espectáculo num
ambiente maior. A materialização do concerto só
foi possível um ano depois.
Dali, criou-se um grupo
do Whatsapp onde foram
sendo debatidas ideias de
homenagear o músico. Da
cerimónia de reconhecimento, os planos foram ganhando forma até se chegar à conclusão de que um
clube de fãs era a melhor
coisa a fazer. Entretanto,

Admiro a sua qualidade
– Carlos Mondlane, admirador
Quem também deu o seu testemunho é
Carlos Mondlane, presente na cerimónia do
lançamento oficial do Fã Clube Aniano Tamele. Carlos Mondlane deixou ficar em linhas
garrafais que é um admirador da música e talento do artista, por isso não poderia deixar de
ir lá acompanhar de perto ao nascimento de
uma iniciativa que tanto engrandece um homem que tem a vida toda dedicada à arte.
“Este é dos músicos que aprecio a sua qualidade artística, pelo timbre de voz e, acima de
tudo, pela simplicidade e humanismo. Quando vejo o clube de fãs, com o mérito de ser o
primeiro legalmente registado, isto merece
palmas. Em Moçambique não é comum. Um
clube formal criado para um artista só podia
ser para um grande artista”.

Sizaquiel

É uma aprendizagem
– Wazimbo, músico

www.jornaldomingo.co.mz

O músico Wazimbo declarou-se fã e
admirador de Aniano Tamele e esclareceu
que o nascimento de um clube de fãs que
emprestam a sua energia para galvanizer a
carreira do artista mostra que há reconhecimento ao seu trabalho. O artista disse que
não é a primeira vez que nasce um clube
de fãs em Moçambique, mas este de Aniano tem o valor de ter sido o primeiro a ser
oficializado e a sair do espaço digital para o
terreno dos acontecimentos.
“O grupo veio ao palco para dizer estou aqui. Esta forma de divulgação é boa e
atinge de forma directa as pessoas do que
quando é de forma virtual. Aniano está de
parabéns. É um exemplo a ser seguido. Para
mim é um aprendizado de que há necessidade de criar esta interacção com o público
de forma directa. Sou admirador do pai dele
(Zeburane) e dele como filho músico”.

nem era do agrado do próprio Aniano que se formasse uma associação, porque
organizações desta natureza depois exigem quotas,
o que incomoda o artista.
Contudo, não teve forças
para travar a vontade e desejo dos fãs e o resultado é
o que se assistiu no palco
da Associação dos Músicos. “Fui chamado para
ser consultado se aceitava uma associação com o
meu nome. Não tive como
negar perante uma acção tão bela. Muitas vezes
celebram-se pessoas que
já não estão vivas. E este
evento mostra o agrado
que tenho”, expressou-se o músico. Posto isto,
a criação do Fã Clube foi
celebrado em palco, com
Aniano Tamele, com a sua
guitarra na mão, a fazer
jus ao reconhecimento.
Acompanhado do coral
Anjos do Apocalipse, os
seus seguidores entoaram
todas as canções de pulmões cheios…!

Iniciativa satisfatória
– David Abílio, artista
“Quero saudar esta iniciativa satisfatória da criação do Fã Clube Aniano Tamele,
a quem admiro e sempre acompanhei a sua
carreira. Ter o primeiro fã clube oficial honra-nos como artistas. Depois do lançamento
do seu álbum, voltou à sua terra, Gaza, para
também mostrar o trabalho e estava lá uma
criança de 18 anos que estava extremamente
empolgada durante o espectáculo. No fim do
concerto, foi entrevistada e ela disse que a
mãe cantava as músicas de Aniano todos os
dias. Estou aqui para passar este testemunho
de que a sua música tem valor”.
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Zinave reintroduz
rinoceronte preto
d

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

O

Parque Nacional do
Zinave, no distrito
de Mabote, província de Inhambane,
vai reintroduzir o
rinoceronte preto, no quadro
do processo do repovoamento de espécies selvagens nesta
área de conservação.
Segundo revelou ao domingo o respectivo administrador, António Abacar, está
prevista a translocação de sete
rinocerontes a partir da Reserva de Manquete, na vizinha
República da África do Sul.
A captura dos animais, incluindo um rinoceronte branco, deverá ocorrer no dia 22
de Agosto corrente, seguindo
posteriormente a translocação
até Zinave.
A translocação de animais
para o Zinave vai efectivar-se
durante a segunda quinzena
de Agosto, prevendo-se ainda a entrada de 50 girafas e 70
elandes.

O rinoceronte branco foi o primeiro “hospedeiro” a voltar ao Zinave

De salientar que, no mês
passado, uma dezena de animais que completam os chamados “big five” foi colocada
em regime aberto, num acto
presidido pelo Chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o antigo

estadista moçambicano Joaquim Chissano.
Na mesma ocasião, Filipe
Nyusi assumiu o apadrinhamento da “Princesa Inocente”, um animal que nasceu
durante o período de quaren-

tena.
A retirada daqueles mamíferos da quarentena, recorde-se, serviu para assinalar 20
anos da adesão de Moçam-

bique ao bloco transfronteiriço do Grande Limpopo,
envolvendo África do Sul e
Zimbabwe, respectivamente
através do Kruguer Park e o
Gonarezhou National Park,
numa extensão de 100.000
quilómetros
quadrados.
Compreende ainda os parques de Limpopo e Banhine
dentro de Moçambique.
Abacar explicou na ocasião que o crescimento da
fauna forçou o alargamento
da área do santuário, passando de seis mil para 18.600
hectares e com a possibilidade de ser estendida até aproximadamente 30 mil hectares.
Nos últimos oito anos
foram reintroduzidas 2400
espécies diferentes, estimando-se que habitem acima de
cinco mil animais.
O Parque do Zinave localiza-se no Norte da província
de Inhambane, abrangendo

os distritos de Mabote, Massangena no extremo ocidental e Govuro no lado oriental.
Tem a girafa como animal
emblemático e é uma das 12
áreas de conservação para a
promoção do ecoturismo.
Tendo servido como coutada de caça de referência no
passado, está a registar uma
fase de restauração podendo
os visitantes desfrutar de um
clima fresco pelo facto de ser
atravessado pelo Rio Save,
bacia hidrográfica que divide
o Sul e Centro de Moçambique.
Em 1973 foi declarado
como parque com o objectivo
de proteger determinadas espécies como girafa, avestruz e
vaca-do-mato. Possui no seu
“mosaico” espécies como
búfalo, impala, cudo, piva,
boi-cavalo, zebra, chango,
facocero, elefante, hipopótamo, crocodilo, além de uma
vastidão de aves aquáticas.

PUBLICIDADE

MOÇAMBIQUE, ÁFRICA DO SUL E ESWATINI

Triland impulsiona
turismo na região
Os governos de Moçambique, Eswatini e
da África do Sul – província de Mpumalanga – realizam, de 15 a 21 de Agosto de 2022,
a primeira excursão de visita de familiarização com operadores turísticos e comunicação social, no âmbito da iniciativa TRILAND.
A actividade visa promover a parceria público-privada, bem como impulsionar o turismo na região, contribuindo, desta forma,
para o desenvolvimento socioeconómico da
indústria turística na zona do TRILAND.
Esta acção está inserida no conjunto de
um programa de marketing regional, no
qual os três governos desejam estabelecer uma cooperação regional na troca de
apoio, do desenvolvimento e da promoção
de investimento e do turismo regional.
A visita de familiarização irá permitir aos
participantes ter uma melhor percepção do
potencial turístico que a região dos países integrantes tem a oferecer de forma conjunta.
O programa TRILAND foi lançado em 2009,
através de um memorando de entendimento assinado pelos directores gerais dos institutos de turismo dos três países, e entrou em
vigor a 23 de Outubro do mesmo ano.
Este ano, à margem da realização da Feira de Viagens e Turismo INDABA 2022, em
Maio passado, as três partes procederam à
renovação do memorando de entendimento, estabelecendo directrizes recíprocas no
que respeita à criação de um quadro comum
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de negócios para a cooperação regional. O
acordo respeita os objectivos de desenvolvimento estratégicos do turismo em Moçambique, Eswatini e Mpumalanga, na África do
Sul.
Para a implementação da iniciativa TRILAND, foram identificadas como principais
e prioritárias as seguintes áreas de cooperação: Desenvolvimento e Promoção Turística;
Transporte Aéreo entre Moçambique, Eswatini e Mpumalanga; Marketing de Destino
Regional Conjunto; Investigação e Gestão
da Informação; Desenvolvimento de Mega-Eventos para Promover Conjuntamente
o Turismo; Desenvolvimento da Rota do
Turismo; Advogar pela Eliminação de Barreiras Comerciais entre os países a nível da
região; e Colaborar na Criação de um único
Fórum de Investimento com vista a angariar
investimentos para a região.
A presente visita de familiarização irá
contemplar os três países-membros do TRILAND, sendo dois dias em cada um dos países.
A excursão terá como ponto de partida
o Reino de Eswatini. Depois, seguirá para
Moçambique, onde entre vários produtos
turísticos irá destacar-se o potencial sol e
mar conjugado com o turismo de natureza
e gastronómico. Por fim, Mpumalanga, com
enfoque na componente do turismo baseado
na Natureza.
www.jornaldomingo.co.mz
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Moçambicano dirige
FIDA em Angola

O

moçambicano Custódio
Mucavele foi
recentemente
nomeado para
o cargo de director do
Fundo
Internacional
de Desenvolvimento da
Agricultura (FIDA) na
República de Angola,
com residência permanente em Luanda.
Mestrado em Economia Agrária, pela Universidade de Pretória
(RAS) e licenciado em
Agronomia, pela Universidade de Queensland (Austrália), Mucavele juntou-se ao FIDA
em 2003, quando esta
instituição financeira
internacional abriu o
seu escritório em Maputo.
Numa breve conversa com o jornal domingo, Mucavele disse
que em Angola espera
encontrar facilidades
sobretudo no contexto
da língua, bem como
nos aspectos culturais
que em vários aspectos
têm similaridades com
Moçambique.
“Vai ser um grande

Vai ser um prazer trabalhar em Angola, Custódio Mucavele

prazer para mim dar
a minha contribuição
para os irmãos ango-

lanos avançarem cada
vez mais na diversificação da sua economia,

com destaque particular para a integração
da agricultura na luta

contra a malnutrição e
pobreza que ainda graça naquele país, apesar
do elevadíssimo potencial para o desenvolvimento agrícola”,
frisou.
O processo de acreditação junto das autoridades
angolanas
tomará corpo logo a
seguir às eleições gerais
agendadas para 24 de
Agosto de 2022.
Refira-se que, durante cerca de 19 anos,
Custódio
Mucavele contribuiu para a
formulação de vários
programas e projectos
de
desenvolvimento
agrário e pesqueiro em
Moçambique e não só.
Também representou o
FIDA em vários fóruns
dentro e fora do país,
com destaque para o
United Nations Country
Team (UNCT), o grupo
dos parceiros do sector
agrário bem como o do
sector pesqueiro.
Antes de se juntar ao
FIDA, foi quadro do Ministério da Agricultura, onde trabalhou por
mais de 15 anos no Ser-

viço Nacional de Extensão, tendo ocupado
vários cargos desde o de
extensionista de campo
até ser nomeado director nacional adjunto.
O FIDA é uma agência especializada das
Nações Unidas, criada
em 1978 e baseada em
Roma, Itália, cuja principal actividade consiste em investir nas comunidades rurais, com
destaque para os jovens
e mulheres rurais nos
mais de 175 estados-membros, incluindo
Angola.
Neste momento, o
FIDA tem, em Angola,
uma carteira de cerca
de 200 milhões de dólares norte-americanos
financiando 3 projectos, nomeadamente: o
Projecto de Promoção
de Pesca Artesanal e
Aquacultura
(AFAP),
o Projecto de Desenvolvimento e Comercialização
Agrícola
(SAMAP) e o Projecto
de Fortalecimento de
Resiliência dos Pequenos Produtores Rurais
(SREP).

PROCESSOS DE ALIENAÇÃO

Mais de 1500 títulos
de propriedade por levantar
Um total de 1590 títulos relacionados com processos de alienação de
imóveis, a nível da cidade de Maputo, está por levantar pelos respectivos
requerentes.
Do global, 1453 são referentes a
imóveis de habitação e 137 a processos de alienação de fracções de comércio, indústria e serviços.
O chefe da Comissão de Avaliação
e Alienação, Hamzate Hâmido, disse
ao domingo que as pessoas interessadas foram notificadas várias vezes,
também através de anúncios publicados no matutino “Notícias”, mas
não se manifestaram.
É neste contexto que a fonte apelou às pessoas que requereram a alienação e que não sejam detentoras de
títulos de adjudicação para que se
dirijam àquela repartição para procederem ao levantamento do respectivo expediente.
Ressalvou que muitas pessoas
www.jornaldomingo.co.mz

quando estão interessadas pressionam para a flexibilização dos respectivos processos, mas, no final, já não
vão efectuar o levantamento.
“A situação traz constrangimentos
de vária ordem. Se um processo ficar
mal arquivado e a pessoa quiser recorrer a um financiamento bancário
ou vender o seu imóvel não poderá
fazê-lo, por não possuir o título de
adjudicação”, afirmou.
Acrescentou que o não levantamento de processos poderá representar uma “dor de cabeça” no
momento de localizar o expediente.
“É importante que tenhamos tudo
devidamente organizado. Isto vai
beneficiar não só aos adjudicatários,
como também ao nosso trabalho”,
frisou.
Esclareceu que o trabalho da comissão termina com a entrega do título de adjudicação ao legítimo proprietário e que o mesmo só é válido

para o registo da propriedade junto
da Conservatória do Registo Predial.
De salientar que, com base no Decreto n.° 91, de 16 de Janeiro, os inquilinos dos imóveis de habitação
passaram a ter a possibilidade de alienar as fracções que detinham.
Até 30 de Junho último, a nível da
cidade de Maputo, foi feito um total
de 28.873 pedidos de alienação para
efeitos de habitação, desde que iniciou o processo em 1992. Dos pedidos
apresentados, 27.127 foram autoriza-

dos e, por vários motivos, 1228 foram
cancelados.
Relacionado com processos de
alienação de imóveis de indústria,
comércio e serviços, nos termos do
número 1, Artigo 1, do Diploma Ministerial n.° 5/96, de 17 de Janeiro,
em conformidade com o Decreto n.°
25/95 de 6 de Julho, desde 1996 até
Julho corrente, 3447 foram autorizados, 215 cancelados, 223 estão em
tramitação, encontrando-se 22 em
litígio.
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Suécia abre caminho para extradição
de “terroristas” por “conveniência”

A

Suécia
concordou, na semana passada,
em extraditar,
para a Turquia,
um homem procurado
por fraude pelas autoridades de Ancara.
Para as autoridades de
Estocolmo, a extradição do homem “é um
assunto normal e rotineiro… e o Tribunal
Supremo
examinou
a questão, como de
costume, e concluiu
que não há obstáculos
à extradição”. A posição do governo sueco
contrasta, no entanto, com os anteriores
posicionamentos
do
país no respeitante aos
pedidos de extradição
provenientes de Ancara. Geralmente as
autoridades suecas se
opunham a extraditar
indivíduos
procurados pela Turquia, por
considerar que estes
podiam ver os seus direitos coartados pelo
governo turco. A reviravolta que se verificou é indicativa, na
verdade, da prontidão sueca em “sacrificar terroristas” pela
“conveniência” de a
Turquia levantar a sua
objecção à admissão
do país escandinavo no
braço armado do Ocidente, a Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
O homem em causa
foi condenado na Turquia a 14 anos de prisão
em 2013 e 2016, por
fraudes bancárias. O
homem refuta as acusações e alega que os
seus “pecados” prendem-se com o facto de
“se ter convertido ao
cristianismo, ter recusado cumprir o serviço militar obrigatório
e ter origens curdas”.
Em 2011, o homem
havia pedido asilo na
Suécia, mas sem sucesso. A Itália viria a garantir-lhe o estatuto de
refugiado em 2014. A
imprensa noticia que,
dois anos mais tarde,
em 2016, mudou-se
para a Suécia e se casou
com uma mulher 23
anos mais velha que ele.
Graças ao casamento, o
homem conseguiu permissão de residência e
de trabalho no país escandinavo. No entanto,

Edson Muirazeque *

edson.muirazeque@gmail.com

OLHANDO O MUNDO
* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano
em 2021 o homem viria
a ser preso pelas autoridades suecas, em resposta a um pedido das
autoridades turcas por
via da Interpol, a organização internacional
cuja tarefa é facilitar a
cooperação policial no
mundo. Ancara submeteu o pedido de extradição nessa altura
mas somente agora é

internacionais. Estocolmo e Helsínquia
solicitaram a adesão
à OTAN, que consideram ser sua “tábua
de salvação” contra
a Rússia. A aceitação
da adesão de um novo
membro à OTAN carece, no entanto, do voto
unânime de todos os
membros da organização. Sucede, porém,

OTAN, representantes da Turquia, Suécia
e Finlândia encetaram
conversações para as
quais os turcos dizem
ter havido garantias de
que aqueles dois países iriam extraditar os
“terroristas” de Ancara como pré-condição
para a aceitação das
suas candidaturas.
Ao que parece, há

acusados de terrorismo diz respeito.
A Turquia acusa a
Suécia e a Finlândia
de servirem de abrigo
de terroristas nos seus
respectivos territórios
e de fornecer armas a
Unidades de Protecção
Popular (YPG), uma
organização
armada curda da região do
Curdistão sírio. Para a

que obteve resposta
positiva.
A resposta positiva
de Estocolmo enquadra-se, na verdade,
num braço-de-ferro
que emergiu entre
a Suécia e Finlândia “versus” Turquia
desde que a guerra na
Ucrânia iniciou. Com
medo de uma eventual
expansão da aventura
militar por que Moscovo enveredou, os
dois países decidiram
abandonar a sua longa tradição de neutralidade nas relações

que a Turquia tem assuntos pendentes em
relação aos dois países
e disso aproveitou-se
para ameaçar bloquear
a aceitação das candidaturas dos dois países.
Ancara viu na vontade de Estocolmo e
Helsínquia aderir à
OTAN a oportunidade
de exigir que estas duas
capitais entreguem, ou
extraditem, elementos
individuais ou de organizações que Ancara
considera terroristas.
Na última cimeira da

uma aceitação geral,
no seio dos membros
da OTAN, sobre a legitimidade das preocupações turcas em
relação à segurança e
ao terrorismo. No entanto, há dissensos
sobre o que é que os
europeus consideram
terrorismo em comparação com a visão
da Turquia. São esses
dissensos que têm dificultado uma cooperação entre os novos
candidatos à OTAN e
a Turquia no que à extradição de indivíduos

Turquia, esta organização é o braço sírio
do Partido dos Trabalhadores do Curdistão
(PKK), uma organização considerada terrorista pela Turquia, mas
também pela União
Europeia e pelos EUA.
Embora Ancara veja
alguma ligação entre o PKK e a YPG, os
seus aliados europeus
e americano na OTAN
consideram que estas são duas entidades
separadas e, por isso,
não incluem o YPG nas
suas listas de grupos

terroristas.
Os dissensos entre a Turquia e os seus
aliados da OTAN, mas
também com os dois
novos candidatos à
organização, são bem
capturados numa máxima, em estudos de
questões de terrorismo, que diz que “o
terrorista de um homem é combatente da
liberdade de outro homem”. De acordo com
a lei turca, “terrorismo é qualquer tipo
de acto praticado por
uma ou mais pessoas
pertencentes a uma
organização com o objectivo de alterar as características da República especificadas na
Constituição, suas características políticas,
jurídicas, sistema social, laico e económico
prejudicando a unidade indivisível do Estado com seu território e
nação, colocando em
risco a existência do
Estado e da República
Turcos, enfraquecendo ou destruindo ou
tomando a autoridade
do Estado, eliminando
direitos e liberdades
fundamentais, ou prejudicando o sistema
interno e segurança
externa do Estado, ordem pública ou saúde
geral por meio do uso
da força e da violência e por métodos de
pressão, intimidação,
opressão ou ameaça”.
Para os países escandinavos, os europeus no geral e os EUA,
a definição turca é demasiado geral, ambígua e vaga, o que abre
espaço para diversas
interpretações. Aliás,
o Ocidente considera
que o governo turco
tem usado a lei e medidas de combate ao
terrorismo como uma
arma contra opositores
políticos, jornalistas,
defensores de direitos
humanos e organizações da sociedade civil. Seja como for, com
notícias de extradição
de alguém procurado
pelas autoridades de
Ancara, tudo indica
que a Suécia se conformou e vai mesmo
sacrificar “terroristas”
pela “conveniência”
de ser aceite na OTAN
como membro.
www.jornaldomingo.co.mz
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MEMÓRIA

São Vitorino
d

Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

O

avançado
Cremildo Gonçalves já tinha sido responsável
pela indicação para
a contratação pela
Académica de vários jogadores
do bairro do Aeroporto, Chamanculo e Mafalala para as camadas de formação, numa altura em que Daniel Aleluia era
o responsável pela formação e
treinamento. Sacurito, Sergito,
Jerry, Januário, Pelembe, Brito e
João Ouana foram alguns desses
meninos, que acabaram por dar
“cartas” no futebol sénior.
Em 1976, a Selecção Nacional, em preparação para um
jogo com a Tanzânia, defrontou
a selecção de futebol corporativo (trabalhadores), onde jogava
Vitorino Jumisse, que trabalhava no Corpo de Salvação Pública. Enfrentou avançados como
Sitói, Ângelo Jerónimo e Cremildo. Esteve bem.
Cremildo voltou a ter influência na contratação de outros jogadores e, nessa oportunidade, impressionado pelo
potencial e exibição de Vitorino
apressou-se a contactá-lo. Mais
tarde, veio a saber que o defesa
era irmão de Tomás Jumisse, que
jogava no Costa do Sol, depois
de ter evoluído no Atlético.
No início da época de 1977,
Cremildo foi aos “bombeiros”
para convencer Vitorino a ingressar na Académica, onde
esteve dois jogos a suplente,
à espera de conquistar o lugar
que era ocupado por Aurélio e
Luís Figueiredo, que actuavam
na zona central da defesa. Numa
partida realizada no então chamado Paulino Santo Gil (Desportivo), Luís Figueiredo foi

expulso. Dessa partida em diante, Vitorino foi titular por duas
épocas consecutivas na equipa
“estudantil”.
Martinho de Almeida, que
era treinador do Costa do Sol,
rendeu-se à sua categoria e
“recrutou-o” para a sua equipa.
Para a efectivação da saída dos
“académicos”, pesou bastante a
influência do seu irmão Tomás.
Em 1981, Martinho de Almeida deixou os “canarinhos” e
juntou-se ao projecto do Maxaquene, levando consigo, entre
outros jogadores, o defesa Vitorino e, por força da lei e regulamentos de integração dos clubes em empresas, transferiu-se
para a empresa Aeroportos de
Moçambique que dispõe de serviços de “bombeiros” e foi um
dos elementos determinantes
para a conquista de alguns campeonatos pelos “tricolores” e de
uma boa campanha feita pela
equipa em momentos de glória.

AVANÇADO
NA HORA
DE AFLIÇÃO
A Académica era reconhecida
pelo seu futebol bonito, com a
bola quase sempre rente à relva.
Vitorino conseguiu inserir-se
nesse jogo porque, à semelhança de outros intérpretes “académicos”, tratava bem a bola com
os pés. Também tinha uma impulsão impressionante que fazia dele exímio no jogo aéreo e,
dessa forma, dificultava, vezes
sem conta, a acção dos avançados contrários.
O técnico Altenor Pereira
percebeu que podia usar Vitorino em outras zonas do terreno,
apostando em Vitorino a ponta-de-lança, num ataque onde

Em 1978, na Académica, da esquerda à direita, Baltazar, Wilson, Américo, Madeira, Mota, Flin, Precidónio e Vitorino.
No segundo plano, pela mesma ordem, Cremildo, Januário, Chiquinho, Aniceto dos Muchangos, Latifo e Almeida

jogavam Aniceto dos Muchangos, Mota e Cremildo. Quando
essas três vedetas tivessem dificuldades de penetração na área
por enfrentar defesas de “barba
rija”, Vitorino era o “salva-vidas”.
Altenor Pereira substituía um
dos avançados e lançava Vitorino na frente, dando orientações
ao resto da equipa para abandonar o “futebol académico” para
enveredar por bombear as bolas para a área adversária. “Nós
chamávamos altas e galeada”,
lembrou Cremildo Gonçalves.
Como Vitorino cabeceava
bem, a Académica conseguia
resolver alguns jogos com golos
por ele marcados, vencendo a
oposição dos defesas e guarda-redes contrários. “Daí passámos a tratá-lo por São Vitori-

no, ele resolvia o jogo, pois os
derradeiros 20 minutos do jogo
eram suficientes para ele alegrar-nos”, revelou Cremildo.
No final do jogo. Os componentes da Académica saíam do
campo com o sentido de dever
cumprido “nas asas” de um herói, que havia abandonado o seu
posto habitual para enfrentar
e superar obstáculos que eram
considerados intransponíveis.
Enquanto jogador da Académica, sobretudo, Vitorino,
quando era funcionário do
Corpo de Salvação Pública, trabalhando em regime de turnos,
por ser dedicado ao treino, não
perdia tempo a despir o uniforme para se dirigir ao local do
treino, que muitas vezes decorria no espaço das 20h00 às
22h00. Por isso em alguns dias
dirigia-se ao clube trajado à rigor. Nos primeiros dias causou
estranheza ao balneário, mas
tornou-se hábito, até porque,
apresentando-se sempre de
bom humor, contagiava a boa

harmonia ao grupo, mesmo em
momentos de grande tensão.
Quis o destino que na semana passada Vitorino terminasse
a sua passagem pela terra, deixando lembranças de muitas
mais alegrias que tristezas, no
meio desportivo, como de amizade e familiar.
Lembrar que antes partira
deste mundo o seu irmão Tomás Jumisse, que além de futebolista foi treinador de futebol
e membro sénior da Comissão
Nacional de Árbitros de Futebol
(CNAF).
Dois dos sobrinhos de Vitorino (filhos do malogrado Tomás) são reconhecidos no futebol nacional, designadamente
Eduardo Jumisse, antigo internacional moçambicano e hoje
um dos adjuntos de Chiquinho
Conde nos “Mambas”, e Luís
Jumisse, actualmente árbitro
de futebol da primeira categoria. Só nos resta terminar, dizendo: “descanse em paz, São
Vitorino”.

“Era muito exigente”
– Ferreira, ex-colega no Vitorino
no Maxaquene

Representando um “misto” de jogadores do Maxaquene e Costa do Sol, que defrontaram o Boavista de Portugal, no Estádio
da Machava. De pé, da esquerda à direita, Victor Alves, Sérgio Nuila, Jean-Lucien, Nito, Naldo, Vitorino, Messias, Cremildo e José
Ferreira “Garrincha”. Agachados, pela mesma ordem, Brito, Calado (capitão), Luís Siquice, Edy da Graça e Bonifácio.
www.jornaldomingo.co.mz

O “polivalente” Leovigildo “Ferreira” Mabote lembrou-se do
antigo colega (Vitorino) pela sua seriedade no tratamento de qualquer assunto. “Considerávamo-lo como pessoa má, mas o certo é
que era um individuo muito exigente. Passado um tempo, percebemos que era um chato, no bom sentido. Ele não admitia erros propositados. Se ele chegasse à conclusão que tinha a acção negativa
ou foi premeditada, zangava-se com a tal pessoa e podia ficar um
tempo indeterminado sem lhe dirigir a palavra”, afirmou Ferreira,
acrescentando que “tinha um fundo bom; era amigo dos amigos”.
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Black Bulls recebe nacalenses agueridos

A

campeã nacional em
título, Black Bulls,
recebe hoje, a partir
das 15h00, o Ferroviário de Nacala, em jogo da
oitava jornada do Moçambola, num
desafio em que irá procurar fazer o
sétimo jogo sem perder.
No quarto lugar, com 12 pontos,
os “touros” chegam a esta ronda
com um ciclo de três empates e igual
número de vitórias, uma das quais
expressiva sobre o Incomáti, por 6-0.
Black Bulls está, por isso, bem
lançado para continuar a galgar terreno na classificação e atingir o topo,
que para já pertence à União Desportiva do Songo. Frente ao Ferroviário
de Nacala, oitavo classificado, com
nove pontos, é claramente apontada
como candidata, mas toda atenção é
pouca, já que os “portuários” já foram capazes de surpreender o candidato ao título Ferroviário da Beira na
quinta jornada.
Na época passada, Black Bulls
venceu, em casa, os “locomotivas”
de Nacala, por 2-1, e foi à cidade portuária goleá-los por 3-0.
Numa ronda em que todos os jogos se realizam hoje, domingo, as
emoções serão vividas ao mesmo
tempo nos seis campos que acolhem
a prova mais aliciante do futebol nacional. Na cidade da Beira, espera-se
uma tarde electrizante com o embate
entre candidatos, com o Ferrovário
local a receber o Costa do Sol. No
“caldeirão”, cruzam-se o sétimo
classificado, equipa da casa, e o segundo, que contabilizam, ao cabo de
sete jornadas, nove e 15 pontos, respectivamente. Antevê-se um jogo

Black Bulls quer manter a invencibilidade

equilibrado. A história tem revelado
dois conjuntos muito sólidos. Aliás,
na temporada passada, a balança esteve equilibrada com os beirenses a
imporem-se em casa com uma vitó-

ria, por 3-1, mas a saírem derrotados,
em Maputo, por 4-0.
Na vila do Songo, a equipa da casa,
que comanda a prova isolado, com
19 pontos, fruto de seis vitórias e um

empate, bate-se com o Ferroviário
de Lichinga, sendo que irá procurar
regressar às vitórias, após ter visto a
série de seis vitórias consecutivas interrompida ao empatar com o Costa

do Sol. Por outro lado, importa que
se diga que os “hidroeléctricos” terão
pela frente uns “locomotivas” tranquilos que vão fazendo uma campanha dentro dos objectivos delineados, ocupando a sexta posição, com
11 pontos. O único representante do
Niassa tem como meta garantir a manutenção e, a considerar este objectivo, está bem encaminhado.
Em Maputo, o espectáculo estará
ao rubro com o duelo entre o Ferroviário de Maputo e o de Nampula,
quinto e terceiro classificados, respectivamente, e que estão separados
por apenas três pontos. A jogarem na
Machava, os “locomotivas” de Maputo têm o público do seu lado e sabem
que uma vitória fará com que subam
à quarta ou mesmo terceira posição.
Motivação não lhes falta após a vitória
por 3-0 arrancada no campo do homónimo de Nacala. O mesmo aplica-se aos nampulenses que vêm de um
triunfo caseiro frente ao Incomáti.
O Ferroviário de Nampula ocupa a
terceira posição com 14 pontos, contra 11 do de Maputo, na quinta.
Em Xinavane, haverá um duelo
entre os “aflitos” Incomáti e Matchedje de Mocuba, penúltimo e último classificados, com quatro e um
ponto, respectivamente.
No Campo Municipal de Vilankulo, estarão igualmente dois conjuntos
a precisarem de pontuar para não
caírem na zona de despromoção. No
nono posto, com seis pontos, a AD
Vilankulo mede forças com a Liga, em
décimo, com cinco. Ambas as colectividades precisam, por isso, de pontuar, o que faz subir a tensão à volta
deste confronto.

CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Corrida Azul
Maxaquene vence clássico a 3 de Setembro
contra Desportivo

O Maxaquene derrotou na
tarde de ontem o Desportivo
por 1-0 no clássico do Campeonato Nacional de Futebol
da II Divisão – fase da cidade
de Maputo, mantendo, assim, acesa a perseguição ao
Matchedje, que, por sua vez,
derrotou o Mahafil, por 2-1,
nos instantes finais do encontro.
As partidas contam para
a 20.ª jornada da prova, na
qual, há ainda a destacar a
vitória do Estrela Vermelha
sobre as Águias Especiais, por
3-0.
O Matchedje ocupa o primeiro lugar de apuramento à
fase regional sul, agora com
44 pontos, mais três que o
Maxaquene. O Estrela Vermelha tem menos um ponto
que os “tricolores”, enquanto o Desportivo, com 24 pon-

tos, já está praticamente fora
da discussão dos lugares de
subida.
Noutras partidas, Black
Bulls B venceu Costa do Sol B
por 2-1, Vulcano bateu Racing

(1-0), Ferroviário B derrotou
Académica (2-0), Ferroviário
das Mahotas perdeu 0-2 com
Nacional e 1.º de Maio empatou com a Liga Desportiva a
um golo.

Está agendada para a
manhã de 3 de Setembro,
na cidade de Maputo, a IV
edição da meia maratona
Corrida Azul, prova inserida nas celebrações dos
128 anos de implantação
do Standard Bank.
A meia maratona vai
movimentar quatro categorias, nomeadamente
21, 15, 12 e 4 quilómetros,
sendo a última para cadeirantes.
A corrida vai incorporar
as
componentes de caminhada e
ginástica aeróbica, concretamente a dança zumba.
Com um prémio global de
260 mil Meticais, a meia
maratona, que é promovida pelo Satandar Bank
e conta com a assistência
técnica da Associação de
Atletismo da Cidade de
Maputo, tem como finalidade incentivar a adoção

de hábitos de vida saudáveis e o abandono do sedentarismo.
Durante a conferência
de imprensa de lançamento da iniciativa havida na passada quinta-feira, em Maputo, o director
de Marketing e Comunicação do Standard Bank,
Alfredo Mucavel, disse que a corrida contará
com um novo formato
de premiação, que consistirá na distribuição de
valores monetários ao
primeiro e segundo classificados de cada categoria em ambos os sexos.
O vice-presidente da associação de atletismo,
Gilberto Gomes, afirmou que tudo será feito para garantir maior
qualidade
ao
evento.
Na ocasião, foi apresentada a camiseta oficial da
corrida.
www.jornaldomingo.co.mz
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Solta de Jerónimo Muianga

Roubar Direito dá cadeia!

B

ula-bula
acredita piamente que as
gerações vindouras
irão acusar-nos de
sermos
demasiado
ficcionistas. Que metade das
histórias que hoje grafamos
são balelas. Infelizmente, será
assim que seremos vistos. Infelizmente...
A história que se segue é tão
real que beira a insanidade;
parece uma “inventona” saída de uma cabeça tão criativa,
mas tão criativa que fica difícil engolir... mas é verdadeira
– como todas as histórias que
Bula-bula partilha aqui... Moçambique, palavra de honra,
precisa de ser estudado.
Então esta semana que passou, um jovem lá pelas bandas
de Socimol (Maputo) entrou a
socapa numa casa e, sem pejo
nenhum, juntou alguns bens
alheios num enorme lençol
(também surripiado). Pratos,
talheres, uma cueca, uma batedeira e uns quantos livros...
encheram o bucho do patife.
Depois, como quem vai
a uma feira de gastronomia,
meteu-se estrada fora com um
sorriso maroto. Os que o viram
caminhar dizem que quase não
pisava o chão. Estava tão leve
saboreando por antecipação o
dinheiro que iria amealhar com
o produto do roubo.
www.jornaldomingo.co.mz

Entretanto, como se sabe,
o crime não compensa e a justiça, por mais lenta que seja,
acaba mordendo os calos dos
salafrários. E foi o que aconteceu com o larápio de meia tigela: foi apanhado com a mão na
massa... tentando vender alguns livros numa paragem então cheia de jovens estudantes.
Faro de bandido... percebeu
que entre aqueles que lutavam
para apanhar “chapa-100” havia estudantes...
Ora, foi aí onde a porca torceu a pata. Os donos da casa
assaltada já haviam dado o

alarme... e o patife foi apanhado. O interessante nisto tudo é
que o larápio havia fanado alguns livros de Direito, incluindo o Código Penal actualizado,
entre outra literatura ligada às
leis.
O que Bula-bula não sabe é
se o juiz que vai tomar conta do
assunto usará o mesmo código
(o Código Penal actualizado) ou
irá usar um bem mais antigo...
Azar dos azares, o patife
nunca mais voltará a entrar em
casa alheia... muito menos a de
um estudante de Direito (como
foi o caso)!

Encher celeiros
e chorar
Há coisas difíceis de entender. Bula-bula já está com
o cérebro amarelo de tanto tentar perceber alguns fenómenos nacionais. Há poucas semanas, o semanário
domingo publicou uma reportagem dando conta de que
toneladas de produtos alimentares estavam a deteriorar-se nos armazéns das Alfândegas na cidade e província de Maputo. Trata-se de bens apreendidos por suspeitas de fuga aos trâmites legais para a importação de
produtos...
São toneladas de produtos que poderiam ajudar milhares de pessoas que por razões várias enfrentam graves limitações na aquisição de produtos alimentares.
Certamente que muitos dirão que há constrangimentos
legais para o uso daqueles produtos... Bula-bula concorda, mas onde está o direito de deixar apodrecer comida.
Mas tudo bem... leis são leis.
De repente algo inesperado ... mais de 150 toneladas
de arroz – vejam bem 150 toneladas – produzidas na actual campanha agrícola no distrito de Bilene, província de Gaza, podem deteriorar-se a ponto de não serem
vendáveis, devido à falta de oportunidades de comercialização.
Segundo foi noticiado, o grito de aflição vem dos
produtores familiares (pequenos agricultores) que ainda têm o arroz em casa e estão tentando vendê-lo em
pequenas quantidades, o que claramente não é rentável.
O que é certo é que os agricultores fizeram a sua parte: produziram e bem. Agora, estão com arroz por todos
os lados e sem saber o que fazer. Que se encontrem soluções para este problema.

