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INATRO

Problemas que afectam
a produção de cartas
d

Fotos de Carlos Uqueio

Escolas entram em desespero, porque há instruendos que aguardam
o documento há quase dois anos
EDUARDO CHANGULE

R

ecentemente, o Instituto Nacional de
Transportes Rodoviários (INATRO) comunicou a suspensão da
produção da carta de condução biométrica alegando irregularidades administrativas
por parte da empresa contratada para o efeito. No entanto, a contratada, a Michcoma
Michcoma, reage à medida
indicando a acumulação de
dívidas pelo INATRO, o que
condicionou a renovação do
contrato.
Assim, segundo o comunicado da instituição pública,
enquanto decorre o processo
de contratação da empresa
que vai produzir a carta de
condução, os condutores vão
usar a carta temporária e, em
caso de esta caducar, devem
dirigir-se às delegações do
INATRO a fim de a prorrogarem.
Todavia, domingo soube
que o sistema de cadastro,
marcação de exames, emissão e renovação de cartas de
condução naquela instituição enfrenta problemas desde 2019 após sucessivas avarias que culminaram com um

Ensino de condução é feito sem estimativas de tempo de conclusão

apagão na base de dados que
comprometeu a informação
sobre os condutores.
Aliás, ouvidas pelo domin-

go, as escolas de condução
dizem que a instituição não
está a emitir cartas de condução há algum tempo. Ins-

truendos, sobretudo aqueles
que frequentam as aulas desde 2019, estão a ter dificuldades para ter a marcação de
exames ou obter os respectivos resultados.

O PROBLEMA

Orlando de Jesus, presidente da AECOMO
www.jornaldomingo.co.mz

A introdução da carta de
condução de características
biométricas no país aconteceu em Novembro de 2007,
através de uma plataforma
desenvolvida pela empresa
Moztis.
Naquele período, a instituição contratou pessoas
externas para digitarem os
dados das antigas cartas de
condução, o que permitiu a
criação de um banco de dados
paralelo ao da Moztis.
Até aí estava tudo bem,
mas, mais tarde, surgiram
novas funcionalidades no sistema, desenvolvidas por outros actores independentes
do sistema-mãe, o Moztis.
Esses subsistemas, criados

sem o consentimento do sistema principal, afectaram o
funcionamento de toda a plataforma digital do INATRO, o
que terá conduzido a um apagão da base de dados.
Assim, muitos processos
que estavam em andamento
já não podem avançar, pois a
instituição não dispõe de informação dos utentes ora cadastrada.
Deste modo, uma vez que
os problemas do sistema estavam a ficar insustentáveis,
a nova direcção do INATRO
abriu um processo de auscultação das empresas provedoras do sistema com vista a
encontrar uma solução.
Enquanto esse processo
decorria, a instituição pensou
em recorrer ao antigo modelo anunciando que a captação
de dados voltaria a ser realizada nas escolas de condução
como forma de aliviar parte
do sistema que estava cada
vez mais pressionado.
Esta medida fracassou,
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porque as escolas dizem não
terem sido avisadas sobre a
mesma. Para além disso, era
necessário que, primeiro,
se resolvessem os processos
pendentes, bem como criar
meios tecnológicos nas escolas para o efeito.

DÍVIDAS
domingo soube que o INATRO tem dívidas malparadas
com as empresas provedoras
dos diferentes serviços.
Primeiro foi no âmbito da
provisão dos sistemas de cadastro e avaliação dos instruendos.
De igual modo, a Brithol
Michcoma
Moçambique,
empresa que era responsável pela produção das cartas
com características biométricas, refutou recentemente
o argumento das “irregularidades administrativas” contratuais avançando que se viu
obrigada a suspender os serviços por dívidas e incumprimento por parte do INATRO.

CONFLITOS
NAS ESCOLAS
Sendo um dos principais
prejudicados pela inoperância do sistema do INATRO, as
escolas de condução estão a
enfrentar um drama de conflitos sucessivos com os seus
utentes, pois a obtenção da
carta caiu na incerteza.
Segundo algumas escolas
ouvidas pelo domingo, anteriormente a carta de condução era obtida em três a seis
meses, mas agora já não é
possível prever.

Escolas de condução com processos problemáticos

Assim, a maioria dos instruendos chega a aguardar
pela marcação de exames ou
obtenção dos resultados para
a emissão do documento final,
a carta, por mais de um ano.
Entre outros, Olímpio, de
39 anos de idade, inscreveu-se na Escola de Condução
da Machava em Novembro de
2020, tendo feito exame teórico no dia 26 de Março do
ano passado. No entanto, até
agora o sistema não mostra
nenhum resultado da referida
prova.
Aliás, quase todos os instruendos que realizaram exames na Matola nesta data
ressentem-se do mesmo problema.
Olímpio contou que desde
aquela época ele e outros instruendos já estiveram em várias reuniões com o delegado

Sem solução

Jaime Abdul Satar, director da Escola de Condução Expresso

O director da Escola de Condução Expresso e membro
da AECOMO, Jaime Abdul Satar, lamenta os prejuízos que
estão a ser causados à instituição.
“Neste momento tenho mais de 60 processos problemáticos, “pode imaginar que estou a ter problemas com esses
instruendos”, lamentou, tendo acrescentado que “já fizemos cartas para a direcção do INATRO porque temos taxas
de exame não assumidas”.

do INATRO a nível da província de Maputo, mas o problema mantém-se.
“Uma das soluções que nos
foram propostas foi de que
reiniciássemos o processo,
neste caso, pagarmos novamente as taxas de exame de
forma voluntária. Assim nem
posso avançar para as aulas
práticas sem o resultado daquele exame”, referiu.
Shelton, de 22 anos de idade, instruendo da Escola de
Condução Naina, sita na cidade de Maputo desde Janeiro do
ano passado, acabou desistindo de obter a carta de condução.
“Vou estudar nos Estados
Unidos e já não vou a tempo
de viajar com a carta”, lamentou.
Disse que pagou todas as
propinas, uma vez que espe-

rava concluir o processo em
três meses, mas até Dezembro
do ano passado continuava à
espera da marcação do exame
teórico. Com efeito, lamenta
o facto de ter de partir sem a
habilitação para conduzir no
seu próprio país.
São vários os casos de processos mal-parados no INATRO que são, aliás, a principal
razão de enchentes nos balcões da instituição em todo o
país.
O presidente da Associação das Escolas de Condução
de Moçambique (AECOMO),
Orlando de Jesus, disse à Reportagem do domingo que
o argumento de que as enchentes nos balcões do INATRO resultam das restrições
impostas pela covid-19 não é
verdadeiro.
“O problema é do sistema
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que está mal, aquilo não funciona”, disse, recordando que
as medidas restritivas, em algum momento, culminaram
com o encerramento das escolas de condução, mas nunca do INATRO, “então não faz
sentido esse argumento”.
Referiu ainda que não não
tem cabimento que os instruendos que pagaram a taxa
de exame em 2019 continuem
à espera até hoje. “É por isso
que os balcões andam cheios,
os processos estão atrasados,
muito dos quais em situações
problemáticas”, relatou.
Com isso, há instruendos
que realizaram exames em
2019 e 2020, mas que continuam à espera dos resultados,
enquanto outros cujos resultados foram positivos o sistema não reconhece.
A AECOMO é composta por
cerca de 150 escolas em todo o
território nacional e encaminha em média nove mil instruendos para a realização de
exames no INATRO por mês,
a razão de cerca de 60 alunos
por cada estabelecimento.
Assim, como em 2020 as
escolas estiveram abertas por
cinco meses intercalados e
no ano passado cerca de cinco, estima-se que, em média,
possam estar na situação de
incerteza cerca de 90 mil processos.
Entretanto, com a indicação de um novo presidente do
Conselho de Administração,
a AECOMO esperava que os
problemas fossem resolvidos.
O presidente da AECOMO
lamentou que, por causa destes problemas, três escolas da
cidade de Maputo já tenham
manifestado intenção de encerrar as actividades.

Tentam obter
a carta desde 2019
O director da Escola de
Condução Coimbra, Clementino Monjane, disse
que a sua escola está a
somar reclamações dos
instruendos e encarregados porque “há quem
está a tentar obter a carta de condução desde
2019”.
“As escolas acabam
sofrendo com a pressão
e, naturalmente, ameaças por parte de alguns
estudantes e encarregados, enquanto, na verdade, o problema é do INATRO”, acrescentou.
Entendendo a fúria
dos clientes, diz temer
pela credibilidade e o
bom-nome que as escolas vão perdendo devido

Clementino Monjane, Escola de Condução Coimbra

a essa morosidade do processo que já levou muitos à
desistência.
Aliás, quando os instruendos vão reclamar

junto do INATRO, a instituição atira a culpa às escolas, quando são as escolas a irem reclamar lançam
a mesma culpa ao sistema.
www.jornaldomingo.co.mz
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Comprometido com a paz

“C

ontinuaremos,
nem que isso nos
custe a vida, a defender e promover a paz”. Este
foi um dos compromissos
assumidos por Filipe Nyusi,
na Praça da Independência,
aquando da sua investidura para o segundo mandato
como Presidente da República. Ontem, 15 de Janeiro, passaram-se dois anos após este
pronunciamento.
Desde que tomou posse para o seu segundo mandato, em 2020, Filipe Nyusi
desencadeou uma série de
iniciativas para fazer jus às
suas palavras tendo em vista
a satisfação das necessidades
dos moçambicanos a todos os
níveis.
Nyusi deslocou-se ao Teatro Operacional Norte, na
província de Cabo Delgado, para amparar as vítimas
do terrorismo e encorajar as
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) a não vergarem perante
a agressão à soberania nacional.
Visitou inúmeras vezes as
posições das FDS nos distritos
de Mueda, Palma, Macomia,
entre outros, para demonstrar
o seu apoio incondicional aos
jovens que combatem os terroristas que desde 2017 atacam a população.
Aliás, o esforço hercúleo
das FDS está a ser determinante para o sucesso das operações contra o terrorismo na
província de Cabo Delgado.
Em 2021, por exemplo, com
o apoio militar da SADC e do
Ruanda, as FDS incestaram

profundos golpes aos terroristas, o que está a permitir o regresso da população às zonas
de origem, embora, de forma
paulatina, uma vez que as
operações de limpeza no terreno prosseguem.
Neste contexto, vale recordar que quando algumas correntes de opinião se mostravam contra a vinda de forças
estrangeiras ao país, sobretudo do Ruanda, Filipe Nyusi
mostrou, uma vez mais, que a
salvaguarda da vida dos moçambicanos constituirá sem-

pre sua prioridade.
O estadista clarificou, em
tempo útil, que o mandato
das forças estrangeiras nada
tem de obscuro. Frisou que
o desiderato era/é apenas de
ajudar as Forças de Defesa e
Segurança no terreno a restaurar a segurança, tranquilidade e permitir a retomada da
normalidade para consolidar a
paz definitiva.
Os ataques terroristas resultaram na morte de mais de
2 mil cidadãos e deslocamento de mais de 817.000 pessoas

das suas zonas de origem.

JUNTA MILITAR
DA RENAMO
A par do terrorismo em
Cabo Delgado, a autoproclamada Junta Militar da Renamo
causava ruído ao esforço da
paz, promovendo ataques a
civis no centro do país.
Actualmente, a população
vive num cenário menos tenebroso, levando a vida com
normalidade, depois que Mariano Nhongo, o líder da autoproclama junta militar da
Renamo perdeu a vida numa
confrontação com as FDS.
De lembrar que até ao último instante, o estadista moçambicano expressou
vontade de ver Nhongo e os
seus homens abandonarem
as armas e abraçarem o diálogo, mas o seu apelo não foi
acatado.
Aliás, Nyusi, quando falava
das prioridades do seu mandato, a 15 de Janeiro de 2020,
destacou que “estimularemos
o diálogo franco e aberto. A
nossa força vem da nossa diversidade e da nossa riqueza
social e cultural”.

DDR
Outro aspecto a se ter em
conta nestes dois anos de governação de Filipe Nyusi é o
avanço do DDR. O Presidente da República empenhou-se pessoalmente para que o
processo do Desarmamento,
Desmobilização e Reintegrawww.jornaldomingo.co.mz

ção (DDR) das forças residuais
da Renamo tivesse êxito.
O sucesso do DDR forçou a
desintegração da Junta Militar
da Renamo, com a maioria dos
seus mais influentes homens a
passarem para o lado certo da
história, ou seja, para a vida
civil.

COVID-19
Passavam cerca de três meses do novo ciclo de governação de Nyusi, quando Moçambique registou o primeiro
caso da covid-19. Para fazer
face à pandemia, o Presidente decidiu numa primeira fase
suspender as aulas nas escolas
públicas e privadas em todo
o território nacional, por um
período de 30 dias.
Anunciou igualmente a
suspensão da emissão de vistos de entrada no país e cancelamento dos já emitidos. As
medidas incluíram a proibição
da realização de eventos de
carácter social que juntassem
mais de 50 pessoas, a exemplo
de actividades desportivas e
culturais e cerimónias religiosas.
Estas acções permitiram
que Moçambique contivesse
a propagação do vírus e, por
via disso, ganhasse elogios por
parte da OMS pela sua gestão
da pandemia.
Em 2021, Nyusi continuou
com a gestão da pandemia da
covid-19 tendo se iniciado em
Março a vacinação da população. No contexto do reforço
da vigilância e diagnóstico da
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pandemia, o país também introduziu a utilização de testes
rápidos e expandiu-se a sua
utilização para todos os distritos.

SOBE
HERMENEGILDO
CHAPALA

CORRUPÇÃO
Um outro tema abordado
pelo Presidente da República
durante o seu discurso de tomada de posse prende-se com
o combate à corrupção. “Não
haverá pequenos e grandes
corruptos tocáveis e intocáveis”, disse, tendo acrescido
que “neste exercício nos distanciaremos dos que pretendem substituir a acção institucional da justiça por uma
operação de caça às bruxas”.
Um dos exemplos desta
aposta é a realização do julgamento do processo das dívidas não declaradas, desde o
segundo semestre de 2021, na
tenda da BO.

INFRA-ESTRUTURAS
Filipe Nyusi também prometeu que, para o novo ciclo governativo, continuaria
a colocar na agenda central
as áreas das infra-estruturas,
economia, energia, turismo
e pesca. Indicou que “todas
estas actividades contribuirão de forma significativa para
a criação de emprego para os
jovens”.
Olhando para os dois anos
do seu segundo mandato,
constata-se que as suas acções centraram-se também
na construção de importantes
infra-estruturas, com destaque para estradas e pontes,
bem como a supressão de taxas de ligação de energia eléctrica para os consumidores
domésticos no país, no quadro da iniciativa presidencial
“Energia para Todos”.
Em 2021, por exemplo, Filipe Nyusi, inaugurou a barragem de Gorongosa com capacidade de abastecer mais
de 45 mil pessoas. Trata-se de
uma infra-estrutura financiada pelo Governo de Moçam-
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bique em pouco mais de 327
milhões de Meticais.
Construída sobre o rio
Nhandar, na bacia hidrográfica do rio Púngoè, cujas
obras duraram cerca de qua-

sado, a inauguração da rede
eléctrica do posto administrativo de Macaloge, distrito
de Sanga, província do Niassa. A infra-estrutura contempla 54 km de rede de média

de iluminação pública.
O empreendimento permitiu igualmente mais de
800 novas ligações, incluindo
moageiras, edifícios governamentais, escolas e centro de

Hermenegildo Chapala, jovem
empreendedor do distrito de Marara, ofereceu recentemente uma
cadeira de rodas a Ricardo Alferes,
menor de 16 anos com deficiência física. Chapala está envolvido,
desde há quatro anos, em acções
filantrópicas prestando apoio multiforme a um grupo de crianças
órfãs e vulneráveis, com idades
compreendidas entre oito e 16 anos
naquele ponto da província de Tete.
O referido apoio compreende a disponibilização de material didáctico,
incluindo uniforme escolar, assistência médica e medicamentosa e
cesta básica alimentar.

MATEUS MUTEMBA

O antigo director geral da Administração Nacional das Áreas de
Conservação (ANAC), Mateus Mutemba, foi recentemente distinguido nos Estados Unidos da América
(EUA) com o prémio Capstick Hunting Heritage, destinado aos defensores da vida selvagem.

DESCE
JOVEM ASSASSINO
tro anos, a barragem em betão
armado tem uma altura máxima de 9,5 m.
Houve, ainda no ano pas-

tensão; 17 km de rede de baixa
tensão; seis postos de transformação (PT) de 33/0,4 kV
de 100 kVA e 104 candeeiros

saúde.
Em Dezembro último,
Nyusi também inaugurou a
estrada
Caniçado-Combomune/Mapai-Chicualacuale,
na província de Gaza.
O troço de mais de 300 Km
está inserido na visão governamental de prover vias alternativas à Estrada Nacional Número
Um (EN1), para além de incrementar a promoção das actividades agrícolas, faunísticas,
florestais e turísticas dos distrito de Guijá, Mabalane, Mapai,
Chicualacuala e Massangena,
atraindo mais investimentos
para a região norte de Gaza,
criando mais oportunidades de
negócio e de emprego para os
jovens e para a população em
geral destes distritos.
Esta estrada reveste-se ainda
de uma importância estratégica
na SADC, por servir de via alternativa para alguns países da
região com destaque para Zimbabwe, assegurando o rápido
acesso ao Porto de Maputo.

EM
JOV

NO
SSI
A
S
AS

Um jovem de 25 anos de idade
está detido desde a passada quinta-feira nas celas do Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Quelimane,
indiciado de decapitar a sua tia de
51 anos de idade por alegamente ser
a responsável pelo seu infortúnio na
vida. O visado tinha regressado de
Maputo à procura de emprego.

FORNECEDORES
DE DROGAS

Dois fornecedores de droga na
Zona Militar, vulgarmente chamada por “Colômbia”, foram detidos,
há dias, no bairro da Sommerschield, na cidade de Maputo, após
uma operação da Polícia da República de Moçambique (PRM).
www.jornaldomingo.co.mz
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Prorrogação da SAMIM
e consolidação dos ganhos

A

prorrogação
por
mais três meses da
permanência das
forças militares da
Comunidade
de
Desenvolvimento da África
Austral (SAMIM), em Moçambique, anunciada semana passada no final de uma cimeira
extraordinária da organização
regional visa a consolidação
das vitórias alcançadas sobre
os terroristas em Cabo Delgado, bem como a contenção do
alastramento deste fenómeno
a outras zonas do país. A opinião é defendida por académicos ouvidos pelo domingo.
Chefes de Estado e de Governo da organização regional
aprovaram, por unanimidade,
em Lilongwe, Malawi, não só
a prorrogação do mandato da
SAMIM, terminada ontem,
bem como um orçamento de
29,5 milhões de dólares para
suportar as depesas decorrentes da sua operacionalização.
O bloco regional também
encorajou o Governo moçambicano a implementar o “Plano de Reconstrução de Cabo
Delgado” visando assegurar a
prestação de serviços essenciais básicos às populações,
tendo os estadistas da SADC

SAMIM em Moçambique por mais três meses

se comprometido a promover
uma conferência internacional
com vista a apoiar a recons-

trução económica e social da
província.
A cimeira destinava-se a

avaliar os progressos feitos
pela SAMIM e recomendar os
passos subsequentes para in-

tensificar as operações visando
erradicar da região o terrorismo.

País precisa de estratégia de longo prazo
- Manuel Guilherme, académico
Para o académico e analista
Manuel Guilherme não há dúvidas de que a permanência das
forças da SADC em Moçambique tem em vista a consolidação dos ganhos obtidos sobre
os terroristas, nos últimos meses, em Cabo Delgado.
Aliás, “basta apenas perceber rapidamente que com a
acção conjunta entre as FDS e
as tropas da SADC e também do
Ruanda baixou grandemente
a frequência de ataques que se
vinha observando em alguns
distritos daquela província”,
destacou.
Manuel Guilherme disse
ainda que, além de consolidar
os ganhos alcançados, na primeira fase, neste período as
tropas têm o desafio de finalmente tentar clarificar as novas zonas, onde, sobretudo, o
inimigo está a actuar ou tende a
actuar, que é, portanto, a província do Niassa.
www.jornaldomingo.co.mz

“De tal forma que penso, definitivamente, que se calhar a missão da
SADC só não se prolongou por mais
de três meses, talvez por questões
financeiras. Como vê o orçamento
para três meses, cerca de 30 milhões
de dólares, é alto... mas esta necessidade de ficar por mais três meses
mostra quão firme a organização

está relativamente à necessidade
de manter a paz e segurança no seu
território: um dos seus principais
objectivos consagrado no artigo 5
do seu tratado”.
No entanto, Manuel Guilherme
frisou a importância de Moçambique estar a tomar medidas com vista
a garantir que, mesmo após a saída

das tropas estrangeiras, os
ganhos até aqui alcançadas não se desvaneçam.
“Os outros podem
apoiar mas a defesa da soberania é da nossa responsabilidade. Por conta disto, destaco aqui as forças
especiais que foram treinadas para serem alocadas
em distritos estratégicos.
O treinamento que está a
acontecer com o apoio da
União Europeia, do Zimbabwe e agora do Ruanda,
que têm experiência nisso.
Isto é muito bom para o
nosso país”, frisou.
Também destacou a estratégia interna da aprovação de instrumentos
que asseguram a punição
efectiva e responsabilização dos autores como
a criação do Gabinete de
Combate à Corrupção e a
Criminalidade Transna-

cional, aprovado recentemente pela Assembleia
da República, além da necessidade da profissionalização e equipamento do
Exército.
Manuel Guilherme defende ainda que Moçambique tem de criar todas
estas estruturas, mas, acima de tudo, é preciso criar
uma estratégia de longo
prazo que assegure efectivamente o combate ao
terrorismo.
“Uma estratégia onde
todos os sectores e cada
um é chamado à sua responsabilidade. Portanto,
não só sob ponto de vista
de combate, mas também
de políticas para o controlo das potencialidades que
existem de suscitar tendências de pessoas aderirem aos movimentos terroristas”, frisou.

Nacional

16 de Janeiro de 2022

7

Potencial do conflito continua
- Patrício José, académico
“A libertação das zonas
que vinham sofrendo ataques dos terroristas não
significa necessariamente
a sua pacificação. O potencial do conflito continua a
existir”.
Assim afirmou o académico e analista Patrício José
para quem ainda há desafios para que a consolidação
das conquistas alcançadas
nos primeiros três meses da
cooperação entre Moçambique e as tropas da SADC,
e também do Ruanda, não
se percam.
Patrício José sublinhou
igualmente que a permanência das tropas da SADC
por mais três meses tem
em vista evitar que os actos
terroristas se alarguem para
toda a SADC.
“É por isso que penso
que colectivamente a SADC
assumiu o desafio de continuar a presença por mais
três meses para ver se esses
ganhos se consolidam e se
alastram para outras zonas

onde ainda existe a manifestação terrorista no nosso
território nacional”.
Prosseguiu dizendo que,
com vista à manutenção da
paz, mesmo com a retirada das tropas estrangeiras,
Moçambique terá de garantir a contínua formação das
FDS, o seu equipamento,
que compõe a aquisição,
formação, utilização, manutenção, e seu o armazenamento como forma de
assegurar a prontidão combativa.
Patrício José destacou
também os grandes ganhos
alcançados com o apoio das
tropas estrangeiras. Trata-se, segundo afirmou, da
libertação das zonas que
eram afectadas pelo terrorismo, sobretudo de grande valor estratégico, como
Mocímboa da Praia e Palma, esta última ligada aos
projectos de exploração de
gás natural.
Sublinhou ainda a chegada da plataforma flutuante

que irá permitir o início de actividade
de exploração de gás. “Isto mostra que,
neste momento, a nível do mar, há segurança bastante para que as operações de

exploração de gás comecem a acontecer,
e consigo há todo um conjunto de serviços que terão de ser prestados... haverá
mais desenvolvimento”, afirmou.

Preparar-se para manter a paz
- Jamisse Taimo, académico

Jamisse Taimo afirma que a prorrogação da missão da SADC é um reconhecimento da organização de que
o problema do terrorismo não é só de
Moçambique e sim da região.
“A SADC bem como o Ruanda permanecem no país precisamente em

cumprimento do objectivo que determinou a sua vinda ao país. E se nós
olharmos, veremos que os primeiros
meses foram de conhecimento mútuo
entre os contingentes de Moçambique e da SADC, incluindo a questão
do comando conjunto, nomeada-

mente quem deve coordenar as
operações”.
Assim, prosseguiu, o grande
desafio que se colocou no primeiro momento era de conseguir reconhecer melhor o inimigo para poder combatê-lo.
“E isto aconteceu de forma positiva porque os resultados estão à vista. Hoje se está a falar
de clarear as zonas, da possibilidade de a população voltar às
suas zonas de origem, da necessidade de produção, das escolas... enfim, já se fala de coisas concretas que implicam o
regresso da população à casa”,
afirmou.
E sublinhou: “ao mesmo
tempo não devemos esquecer
que este terrorismo fez com
que houvesse a suspensão dos
trabalhos de implementação do
projecto de exploração do gás,
precisamente em Cabo Delgado, na região de Afungi. Actualmente, já se está a falar da
retoma. Isto significa um ganho
muito importante, que precisa
de ser consolidado”.
Jamisse Taimo afirmou igualmente que Moçambique tem de
se preparar para que a qualquer
momento que as forças da SADC

bem como do Ruanda saírem do
país tenha capacidade de poder
continuar a manter a paz nestas
zonas e não só.
Por conta disto, “considero
que este é o momento importante para melhor treinamento, equipamento, e para melhor formação de consciência
patriótica que não vai somente
para as FDS mas também à população para que saibam que há
uma pertença colectiva do país,
dos destinos do país, deste bem
comum que é Moçambique”.
Quanto às tropas estrangeiras, disse terem o desafio
de dar o melhor de si para que
Moçambique possa sentir a sua
falta quando se forem embora.
“Um aspecto que eu acho
importante também é que este
é um exercício ímpar porque
nunca antes esta organização
chegou a enviar tropas para estarem na frente de combate em
nenhum outro país da SADC.
É uma nova experiência. Com
isto, é fundamental que ela assuma esta missão com brio para
que o mundo, a região da África
possam perceber que, de facto,
a SADC tem consolidado o seu
bloco regional”.

www.jornaldomingo.co.mz

8

Opinião

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

16 Janeiro 2022

Propriedade da Sociedade
do Notícias, S A
Direcção, redacção e Oficinas
Rua Joe Slovo, 55. Cx.Postal 327
Jornal Online:www.jornaldomingo.co.mz

SOLTAPerreira
SOLTA de Inácio

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Júlio Manjate
(Presidente)
Cezerilo Matuce
(Administrador)
Director Editorial
André Matola
e-mail: andré.matola@snoticias.co.mz
Chefe da Redacção
António Mondlhane
e-mail: antonio.mondlhane@snoticias.co.mz
Redactor Principal
Belmiro Adamugy
Nacional
Bento Venancio (Chefe), Abibo
Selemane, Pretilério Matsinhe
e Hercília Marrengule
Economia
Jorge Rungo (Editor), Angelina
Mahumane, Idnórcio Muchanga e
Eduardo Changule
Política
Domingos Nhaúle (Editor) e Maria
de Lurdes Cossa
Sociedade
Carol Banze (Editora), Benjamim
Wilson e Luísa Jorge

Desafios da época chuvosa
Moçambique apenas está no início da época
chuvosa, contudo já é evidente o impacto negativo que a chuva está a causar, sobretudo, na
agricultura e na durabilidade de equipamentos
sociais.
Trata-se de um quadro avassalador que
nos inquieta todos os anos. É um quadro que,
como sempre defendemos neste espaço, exige
medidas preventivas enérgicas, desafiadoras.
Exige, em dó maior, seriedade e comprometimento conjunto de toda uma sociedade na
busca de soluções.
Sofremos não por falta de políticas públicas,
mas devido à clara e incompreensível vontade
de nos opormos às políticas.
Vamos destacar alguns exemplos: o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres
(INGD) colocou tabuletas em diferentes locais
de risco mapeados no país a desencorajar todo
o tipo de construções. Contudo, observamos
que esses locais têm sido ocupados para construção de habitações.
Outro exemplo vem do interior dos municípios, onde as autoridades até retiram as pessoas de locais de risco e atribuem-lhes talhões
em zonas seguras. Sem se perceber muito bem
por que razão, os beneficiários vendem os talhões e regressam ao ponto crítico.
Autoridades governamentais ligadas ao
ambiente publicaram um manual de recomendações para a redução da vulnerabilidade
em zonas de ocupação informal susceptíveis a
inundações intitulado “Aprender a Viver com
as Cheias - 2004”, no qual enfatizam a necessidade de se ter um sistema de aviso prévio,
um comité de emergência com funções bem
definidas e claras para os membros, um plano
de contingência e também identifica acções
a serem consideradas para mitigar as cheias,
sendo de destacar a requalificação dos bairros,
saneamento do meio, construções aconselháwww.jornaldomingo.co.mz

veis para as zonas susceptíveis a inundações,
etc.
Contudo, o que observamos no dia-a-dia
é que as pessoas, mesmo quando são retiradas das zonas de risco, teimam em regressar,
expondo-se a todo o tipo de vulnerabilidades,
sobretudo nas zonas ribeirinhas.
Repetimos: o desafio que temos é evitar que
tais cenários se repitam.
É por todos sabido que a localização geográfica é um dos principais factores que contribui para a vulnerabilidade de Moçambique
aos eventos extremos, na medida em que alguns dos ciclones tropicais e depressões são
formados no Oceano Índico, atravessam o Canal de Moçambique e afectam a parte costeira.
Mais: as cheias no país são causadas não só
pela precipitação que ocorre dentro do território nacional, mas também pelo escoamento
das águas provenientes das descargas das barragens dos países vizinhos situados a montante das bacias hidrográficas partilhadas.
Considerando que o país tem nove bacias
hidrográficas internacionais e outras tantas
pequenas bacias, pode concluir-se que com
maior ou menor intensidade todo o país é vulnerável a cheias.
De salientar que em todas as nove bacias
hidrográficas partilhadas com outros países
vizinhos membros da SADC, Moçambique
situa-se a jusante das mesmas. De acordo com
dados disponíveis, o escoamento total é de
cerca de 216 km3/ano, destes 100 km3/ano,
correspondendo a 46%, são gerados no país e
os restantes 116 km3/ano nos países vizinhos.
Portanto, a maior quantidade de água é superficialmente escoada através dos rios de fora de
Moçambique.
Sublinhamos que isso exige maior esforço
no estreitamento de normas ou regulamentos
de gestão partilhada dos recursos hídricos com

os países vizinhos, sem esquecer a importante componente de reforço do sistema de aviso
prévio.
Queremos, uma vez mais, saudar o INGC, a
Direcção Nacional de Águas e o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) pelo prestimoso trabalho que fazem na monitoria do sistema
de alerta/aviso de cheias e ciclones tropicais
em Moçambique.
O seu empenho contribui claramente na
definição de acções a serem realizadas pelos
diferentes actores, e a todos os níveis, com
vista a prevenir impactos ainda mais devastadores de desastres no país.
Basta referir que nos últimos anos as calamidades naturais não matam tanta gente no
país.
Avanços significativos têm sido registados
no campo de aviso prévio. Com efeito, foram
instalados sistemas de aviso de cheias junto
aos caudais dos rios de Umbeluzi, Inkomati,
Limpopo, Buzi, Púngoè, Zambeze e Licungo,
por se considerarem as bacias propensas às
cheias.
Mesmo a terminar, vamos citar o filósofo
Jean Paul Sartre: “o pior mal é aquele ao qual
nos acostumamos”.
Lutemos vigorosamente contra ele, porque
o conhecemos.
A par das medidas atrás mencionadas, busquemos as estruturais que assentam no melhor
controlo hidrológico das bacias hidrográficas,
sobressaindo a necessidade de construir mais
barragens e açudes. As comportas e os diques
a jusante podem ter o mesmo efeito de retenção, para além de impedirem a propagação do
efeito das marés para montante.
Sabemos que as medidas estruturais envolvem obras de engenharia que custam dinheiro,
mas representam um investimento superado
pelas perdas que registamos todos os anos.
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PONTUANDO

André Matola

andre.matola@snoticias.co.mz

O outro lado da SARS-CoV-2
Hão-de ter alegadamente razão as
vozes que dizem que se a comunidade global quisesse há muito se teria
achado a terapêutica definitiva para a
SIDA, apesar de todos os avanços alcançados no tratamento desta doença.
Do meu poleiro consigo balbuciar
um poeirento nim porque tenho vaga
noção do esforço financeiro que é
feito desde a pesquisa até à produção
de um fármaco (molécula), sumariamente falando. Assim, não me vou
alongar nestes aspectos porque podem supostamente não interessar o
suficiente ao amigo leitor.
Lamúrias e mau olhado à parte, o
que importa mesmo é arrolar os aspectos positivos que a SARS-Cov-2
trouxe no que concerne à tomada de
posição e atitude dos governos, indústria farmacêutica e entidades filantrópicas.
Porque a SARS-CoV-2 não atropelou apenas a periferia desta imensa
aldeia global, diz-se, res(surgiu) o
espírito solidário entre países, governos, cientistas, laboratórios, que,

quiçá, pode ser a sã semente de que o
mundo precisava para os muitos desafios a nível de saúde pública.
Com efeito, ficará para a história
como neste pleno século XXI o mundo se organizou e se mobilizou para
conseguir respostas rápidas para fazer face à pandemia e, verdade seja
dita, os governos e a indústria farmacêutica tiveram de estabelecer pontes despidos de arrogância para que
tudo fluísse.
Os distintos tipos de vacinas
que os laboratórios farmacêuticos
disponibiliza(ra)m são o iceberg desta nova maneira de olhar o mundo,
não obstante a Teoria do Realismo
mostrar e explicar claramente como
o mundo ainda é ou, como diria Hobbes, o “homem é lobo do próprio
homem”.
Com efeito, só assim se pode perceber que se em outras latitudes do
globo, países há que vão já na terceira e quarta doses, sobretudo no
continente europeu, África ainda não
tenha vacinado 30 por cento da sua
população.

Ainda assim, como afirmei acima, houve avanços significativos.
Neste contexto importa registar os
resultados da cooperação bi e mul-

Porque a SARS-CoV-2 não
atropelou apenas a periferia
desta imensa aldeia global,
diz-se, res(surgiu) o espírito
solidário entre países, governos, cientistas, laboratórios,
que, quiçá, pode ser a sã semente de que o mundo precisava para os muitos desafios a
nível de saúde pública
tilateral entre estados e não só que
possibilit(ou)a aos países com menos
recursos financeiros ter vacinas para
inocular as respectivas populações.
Porém, é constrangedor saber que
algumas vacinas são doadas quando o
prazo de validade está quase, quase
a expirar não restando aos países re-

ceptores senão incinerá-las uma vez
que a logística de transporte, conservação e distribuição é terminada quando já é demasiado arriscado
avançar para a inoculação.
Aliás, a OMS já acusou em várias
ocasiões alguns países ricos de tirarem do lote de vacinas que compraram doses com prazo de validade
muito curto e enviarem para países
pobres.
Por exemplo, no final de Dezembro, a Nigéria queimou mais de um
milhão de doses de vacina, cujo prazo
de validade se aproximava ou tinha
mesmo expirado.
Felizmente, no nosso país não há
registo deste tipo de casos. A adesão
à vacinação continua em crescendo
e melhor ainda. Apesar do número
crescente de pessoas infectdas pela
variante Ómicron, o número de óbitos é muito menor quando comparado aos meses após o surgimento
e alastramento da SARS-CoV-2 em
2020 que forçou a adopção de medidas apertadas pelo Governo para travar o alastramento desta pandemia.

MAPUTANDO
Benjamim Wilson

benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

Suspensão do recolher obrigatório
A variante Ómicron está a deixar
todo o mundo à beira de um ataque de
nervos.
Em situação normal, o drama provocado pelo Sars-Cov-2 deixaria
qualquer pessoa preocupada sempre
que se falasse em restrições, sobretudo
no que diz respeito às medidas de prevenção. No nosso caso, a quadra festiva deixou a nu algumas curiosidades.
Devemos ter em consideração que
o recolher obrigatório está em vigor
por força de um decreto presidencial.
Contudo, foram abertas excepções
para a transição do dia 24 para 25 e
de 31 de Dezembroa 1 de Janeiro. Foi
exactamente por via dessa abertura
que a confusão tomou conta das pessoas.
Uns defendiam que o Presidente da
República deu luz verde para não se
“pregar” o olho. Outros diziam que se
podia beber até amanhecer. Enfim, foram surpreendentes as interpretações.
Abriram-se brechas à imaginação.
Não se sentindo obrigadas a recolher,
as pessoas acabaram por ser, no côm-

puto geral, por passar duas noites desgastantes, com muito álcool à mistura.
Quem tentasse chamar a razão no
sentido de explicar que se tratava apenas de uma suspensão momentânea,

O recolher obrigatório deve
ser entendido como uma medida que visa travar os excessos.
Em tempo de pandemia serve,
sobretudo, para chamar a
atenção de que prevenir é mesmo o melhor remédio
corria o risco de ser entendido como
hipócrita. Dois anos terão passados
com as festas do Natal e de Fim do Ano
a decorrer no meio de restrições, justificando-se, por conseguinte, toda a
euforia que se registou.
Bem entendida a matéria, a suspensão do recolher obrigatório vigorou
num tempo específico, tal como estipula o próprio decreto.

Até o argumento apresentado pelo
Chefe de Estado acabaria por ser mal
interpretado. De nada terá valido a advertência segundo a qual não deixaria
de configurar uma violação se alguém
fosse interpelado na via pública com
garrafa ou copo contendo bebida alcoólica.
A questão da euforia por causa da
suspensão levou-nos a testemunhar
comportamentos algo estranhos na
última quadra-festiva.
Testemunhámos, inequivocamente, algum atrevimento por parte das
pessoas, ingerindo álcool de certo
modo descuidado. Foi como uma espécie de estado livre, que olha com
desdém para as restrições de mobilidade.
De muitos lugares houve relatos
de diversas pessoas que terão passado
duas noites e igual número de dias sem
pregar o olho, bebendo copiosamente
durante o tempo todo. Da região dos
palmares da Zambézia chegou-nos,
inclusive, o drama de um genro que
matou a família da esposa, através da

contaminação das bebidas.
Em algum momento pareceu que a
esmagadora maioria não estava a fim
das restrições em toda a quadra-festiva. A questão da responsabilidade
invocada no recolher obrigatório foi
praticamente colocada de parte.
O recolher obrigatório deve ser entendido como uma medida que visa
travar os excessos. Em tempo de pandemia serve, sobretudo, para chamar
a atenção de que prevenir é mesmo o
melhor remédio.
Neste ano que acabou de começar
somos chamados a ter atenção redobrada dado que foram duas as variantes que eclodiram na nossa região.
Ninguém gostaria que entre este e o
próximo ano estivéssemos ainda a falar de pandemia.
Violando o recolher obrigatório não
estaríamos a ser honestos para com os
propósitos das medidas tomadas pelo
Estado ao querer evitar sobretudo que
disparem o número de contaminações. Não perdemos nada cumprindo
com as normas.
www.jornaldomingo.co.mz
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Este país promete!
- afirma Pedro Cossa, presidente da Associação Moçambicana de Economistas (AMECON)

Pedro Cossa, AMECON

d

C

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

ontrolar as vagas da pandemia da covid-19, levar a
bom porto o processo de
Desmobilização, Desarmamento e Reintegração
(DDR), manter-se na dianteira na
luta contra o terrorismo e gerir as
expectativas em torno do início
da exploração de gás na bacia do
Rovuma. Estes são os pressupostos que o presidente da Associação Moçambicana de Economistas
(AMECON), Pedro Cossa, entende
como sendo cruciais para que o país
possa dar um salto espectacular
económico.
Convidámos Pedro Cossa a desenhar possíveis cenários económicos que poderão caracterizar o ano
de 2022 que ainda está a começar,
sabendo que persistem incertezas
causadas pela pandemia da covid-19 à escala mundial.
O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) simpatizaram com a ténue recuperação
da economia global registada no
ano passado, mas sorriem mais ao
antever um crescimento mais consistente neste 2022 à escala planetária.
O FMI, por exemplo, acredita que o desempenho económico
seja de 4,9 por cento, depois de ter
registado um aumento de 5,9 por
www.jornaldomingo.co.mz

cento no já moribundo 2021. Por
sua vez, o Banco Mundial prevê
uma subida de 4,3 por cento neste
ano.
Para o nosso país, estas instituições também apresentam números

ligeiramente diferentes, sendo que
o FMI diz que o crescimento poderá
ser de 5,3, e de 4,0 por cento para
o Banco Mundial, dados estes que
contrastam com a recessão de menos 1,3 por cento que se viveu em

O sector da agricultura teve financiamentos avultados

2020, e de um tímido crescimento
de 2,1 por cento registado no ano
passado.
Foi neste contexto que interpelámos Pedro Cossa para, em entrevista exclusiva ao nosso jornal, esmiuçar a sua visão sobre o ano que
agora começa no plano económico
interno, externo e ainda no papel
que a AMECON pretende desempenhar na sua qualidade de voz da
sociedade civil que lida de forma
profissional e busca a isenção nas
suas abordagens. Eis os principais
excertos.
Depois de um ano de recessão
económica (2020) e de um crescimento assim-assim, como olha
para este país?
Este país promete. Acredito que
a economia pode ser mais robusta,
mas as nossas expectativas não podem ser exageradas. Temos de ter
sempre os pés no chão. Mesmo em
relação à produção de gás. A economia vai crescer.
Que pressupostos concorrerão
para que esse crescimento aconteça?
Os grandes factores que poderão
ser determinantes para a melhoria
da economia são a produção interna, o controlo da pandemia, o frear
do avanço dos terroristas em Cabo
Delgado e Niassa e garantirmos que
o processo de DDR flua permitindo
que haja o calar das armas que já
perturbava a circulação de pessoas
e bens e o normal funcionamento
das instituições.
Há questões de políticas económica por atender…
Exactamente. Para além dos as-

pectos que enumerei se deve associar uma política monetária e fiscal
bem equilibrada capaz de garantir
que as taxas de juro e de câmbio não
tenham alterações que ponham em
causa a previsibilidade do futuro
porque quanto mais vulneráveis
forem as taxas mais vulnerável será
a nossa economia porque não permitem fazer previsões com maior
clareza.
Como se pode traduzir este crescimento?
Não vai ser na dimensão que todos desejaríamos porque estamos a
sair de uma situação em que tivemos um crescimento negativo. Mas
vai nos animar.
Não dependemos exclusivamente de nós. Há também variáveis
exógenas…
Há vários fenómenos, não somos
uma ilha, vivemos numa economia
global e os eventos internacionais
impactam na nossa economia. O
importante é que, como moçambicanos, continuemos a dar o melhor
de nós e as instituições continuem
a funcionar para que possamos ter
um crescimento económico maior
do que o do ano passado. Dessa forma poderemos recolocar o país na
rota do crescimento como aconteceu nas últimas décadas em que o
país cresceu entre 6 e 8 por cento.

MAIS CONSCIENTES
SOBRE A COVID-19

Ao contrário do que tem
acontecido há décadas, na última quadra festiva houve uma
certa estabilidade de preços nos
mercados de Maputo, por sinal,
o maior centro de consumo do país.
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Turismo depende da abertura de fronteiras

Como é que se pode olhar para este
fenómeno raro?
Foi um aspecto bastante positivo resultante do trabalho realizado pelo Governo e pelo Banco de
Moçambique. Mas também não se
pode ignorar o facto de se estar a viver um cenário de maior consciencialização dos moçambicanos em
relação à pandemia que fez reduzir
a apetência geral de fazer gastos
para além da medida.
Leis de procura e oferta…
O facto de ter havido uma acção
comedida dos moçambicanos para
que não tivéssemos uma procura
desenfreada fez com que não assistíssemos a grandes instabilidades
dos preços. Foi uma conjugação de
factores.
Mas o que pesou mais?
É preciso sublinhar que a consciencialização em 2021 foi muito
maior do que a que o país vivia em
2020. Mesmo com alguma vontade
de fazer ajuntamentos, todos sabíamos que não deveríamos dar passos
que colocassem a saúde colectiva
em risco.
Mas o sector de turismo continua a navegar em águas turvas…
O mais importante para este

sector é que o país seja capaz de
controlar a pandemia porque o sector do turismo depende da abertura
das fronteiras. Não podemos olhar
apenas para o turismo doméstico.
O país também depende dos turistas que vêm do estrangeiro.
Controlando a pandemia?!
Se o índice de contaminações
for baixo, por via do controlo da
covid-19, e as fronteiras estiverem
abertas, teremos o sector de turismo a fluir e poderemos ter maiores
encaixes não só da moeda nacional
como também de divisas. Aliás, no
ano passado tivemos um cenário
em que o Governo decidiu relaxar
as medidas e houve um aumento do nível de contaminações que
não permitiu que continuássemos
com as praias abertas. Este ano, se
a quarta vaga não for bastante longa
e for possível controlar os índices de
contaminação…

BANCO DE
MOÇAMBIQUE
AGIU BEM

Um dos acontecimentos
económicos que marcou o ano
passado foi o papel actuante do
Banco de Moçambique (BM) em

relação à banca comercial. Que
leitura faz daquelas intervenções?
Uma das coisas com que o BM
tem estado a nos habituar é esta
capacidade de garantir que haja
uma certa protecção do dinheiro
dos depositantes através de uma
maior fiscalização da banca, as
sanções que tem estado a aplicar,
entre outras formas.
Há quem defende que foram
pesadas…
Naturalmente que houve uma
e outra situação em que as penalizações poderiam ter sido um pouco mais leves. Mas não haja dúvidas de que a acção do BM está em
linha com o padrão da actuação
deste tipo de instituições à escala
global. No geral, o BM esteve bem.
Enquanto o BM intervinha na
banca, a justiça, que é um dos pilares de um Estado de Direito, levava a julgamento o processo atinente às dívidas não declaradas.
Que lições se podem extrair deste
evento?
Vou enumerar pelo menos
três. Primeiro, que devemos gerir
o bem público com lisura e rectidão; segundo, enquanto gestores
públicos, a forma como gerimos

o bem público deve ser a mais
transparente possível para que o
povo seja capaz de saber como está
a ser usado; terceiro, que a justiça
seja feita de forma justa para que o
resultado do julgamento não seja
apenas em função dos interesses
de cada um de nós, mas, sim, em
função da produção de prova em
tribunal.
Como é que se alcança este terceiro ponto?
Sei que o jornal domingo está a
fazer um bom trabalho na cobertura do julgamento e isso poderá
contribuir para que todos os intervenientes processuais possam
tomar as decisões mais correctas
e sem qualquer tipo de pressão.
Se assim for, poderemos passar
a olhar para os recursos do país
como de todos e não de um pequeno grupo.
No reverso desta mesma
moeda, foi notório o movimento
de missões de altos funcionários
do Banco Mundial e FMI para
ajudarem o Governo a bloquear
os espaços que permitiram a
contratação daquelas dívidas.
Como olha para estas missões e
as relações com estas instituições hoje?
Foram importantes e tornam-se mais importantes porque
sabemos que já há uma abertura destas instituições em relação
a Moçambique que nos permite
voltar para os mercados internacionais de peito mais levantado,
de forma mais respeitada e podemos mostrar que o país é regido
por normas e permite que haja
transparência e boa gestão de
fundos.
Precisamos de ir novamente
às praças internacionais pedir dinheiro?
Precisamos, sim, porque não é
possível financiar o Orçamento do
Estado apenas com as nossas receitas. É preciso ir buscar doações,
empréstimos e outros.
Numa altura em que a dívida
interna é bem rechonchuda…
Houve um grande crescimento
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da dívida interna porque tínhamos restrições no mercado externo e isso conferiu alguma dinâmica às despesas do Governo, mas
o cenário que se avizinha vai nos
colocar numa situação em que se
pode optar entre o mercado interno e o externo.
Outra questão que é bastante
debatida nos fóruns empresariais
é a concorrência que o Governo
faz ao sector privado na busca do
financiamento interno…
Uma das posições que temos
de ter em conta é que devemos
estar preparados para dinâmicas
maiores no mercado de capitais
que é gerido pela Bolsa de Valores
de Moçambique (BVM). À medida
que este mercado for mais usado,
será possível garantir que as taxas
de juro sejam relativamente mais
baixas porque a banca comercial
e o mercado de capitais estarão a
concorrer para que haja financiamento à economia e ela é que vai
sair a ganhar.
Um dos pilares da economia é o
sector agrário. Como economista, o
que acha do programa “Sustenta”?
O sector da agricultura conheceu financiamentos avultados
inclusive do Orçamento do Estado. Aliás, se nos recordarmos do
discurso inaugural do Chefe de
Estado, aquando da sua tomada
de posse para este segundo mandato, ele fez questão de vincar que
haveria um investimento substancial na agricultura e já se previa um orçamento de cerca de 10
por cento direccionado para este
sector. Temos estado a verificar
um crescimento do investimento
neste sector. Isto poderá trazer resultados maiores com o decorrer
do tempo.
Quais são os potenciais benefícios?
Isto vai permitir que possamos
ter alguma capacidade de auto-suficiência no que diz respeito à
produção de alimentos e gerar-se
um ambiente de sustentabilidade
capaz de gerir o surgimento de
bolsas de fome.

Jornadas científicas, debates
e o futuro da AMECON
Que AMECON teremos a partir deste novo
ano?
A AMECON tem estado a ter um papel bastante relevante na sociedade debatendo temas
de interesse e permitindo que os moçambicanos
tenham uma outra visão sobre o desenvolvimento do país, tendo em conta que existe uma
mensagem que é transmitida pelo parlamento,
Governo e pela sociedade civil, através da AMECON. Continuaremos a trabalhar no sentido de
permitir que os moçambicanos tenham uma
outra versão e visão dos acontecimentos e garantir que o debate sobre os assuntos seja cada
vez mais isento que é isso que se pretende numa
democracia.
No concreto, como é que isso se vai traduzir?
Este ano teremos jornadas científicas e iremos continuar com os nossos debates e reforçar

a capacidade interna e de resposta da AMECON
em relação às expectativas dos moçambicanos.
Também iremos continuar a estudar a possibilidade de transformar esta associação em ordem.
Porquê transformar em ordem?
Já desempenhamos um papel próximo ao de
uma ordem, excepto em algumas abordagens.
Mas é importante que os membros da organização possam decidir sobre o caminho a seguir.
Há uma franja que concorda que a AMECON
seja transformada em ordem para garantir que
estejamos mais presentes na sociedade. Mas há
outros que têm algumas reservas e temos de
respeitar e permitir que este debate nos possa
levar a uma posição definitiva. Vamos analisar
as realidades de Portugal, Brasil e Angola para
vermos como podemos organizar a associação,
melhorar a nossa abordagem e ver como podemos estar presentes.
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"CASO DÍVIDAS NÃO DECLARADAS"

Julgamento retoma
amanhã
d

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

O

recinto do Estabelecimento Penitenciário de
Máxima Segurança da
Machava, BO, volta a
acolher, a partir de amanhã, as audiências de julgamento
dos autos de querela do processo
número 18/2019 C, conhecido por
“Caso das Dívidas não Declaradas”, com 19 réus.
Esta é a derradeira fase de produção de prova na qual os diferentes intervenientes processuais
vão esgrimir os seus argumentos,
sendo que o colectivo de advogados de defesa terá a missão de
demonstrar que os seus constituintes são inocentes e a acusação
irá procurar fazer prevalecer a sua
tese, segundo a qual estes 19 são os
verdadeiros promotores da desgraça social e económica na qual o
país mergulhou nos últimos anos.
Amanhã, por volta das 8.00
horas, viaturas celulares e de escolta da Polícia Penitenciária irão
recolher os réus que se encontram
em prisão preventiva nos estabelecimentos prisionais de Língamo, na Matola, e Civil, no centro
da cidade de Maputo, para transportá-los até a BO.
Trata-se dos réus Teófilo
Nhangumele, Cipriano Mutota,
Gregório Leão, Ndambi Guebuza,
Bruno Langa, António do Rosário
e Fabião Mabunda, que vão à BO a
partir do Lingamo, e Ângela Leão,
esposa de Gregório, que se encontra na Cadeia Civil enquanto o julgamento decorre.
Os réus em prisão preventiva
é que envergam o uniforme pri-

sional por imposição da Direcção
Nacional de Prisões que arguiu
que no sistema prisional nacional
não pode haver presos com tratamento diferenciado.
É que no primeiro dia deste
julgamento, este grupo de réus,
incluindo Ângela Leão, compareceu no tribunal não trajado de
uniforme prisional e num invul-

gar à vontade para quem está em
tribunal.
Vários analistas e comentaristas entenderam que aquela apresentação configurava uma afronta
à sociedade que aspirava por respostas sobre a origem e a causa das
dívidas não declaradas. Não tardou que fossem tomadas medidas
para colocar este grupo de réus a

vestir o uniforme “laranja” típico
da cadeia.
Foram longas e intensas as discussões promovidas pela equipa
de defesa a requerer que o juiz da
causa, Efigénio Baptista, decidisse
a favor da regressão da decisão da
Direcção das Cadeias, debalde. Foi
por esta e outras discussões afins
que a sociedade tomou conhecimento da existência do termo “res
judicata”, que equivale a dizer que
“o que já foi objecto de julgamento definitivo não deve ser julgado
novamente”.
Com o desenrolar das audiências, aqueles estilos, ar de estrelas
e outros quitais exibidos por parte
dos réus, com particular destaque
para António do Rosário, que de
forma reiterada gesticulava em sinal de vitória e tinha uma precisão
no horário para rezas com direito
a fotografias e filmagens, foram
substituídos por uma crescente
humildade e, quiçá, conformismo.

VIGILÂNCIA APERTADA
Arranca a derradeira fase de produção de prova
www.jornaldomingo.co.mz

Os réus, nomeadamente, Maria Inês Moiane e o filho, Elias

Moiane, Sidónio Sitóe, Crimildo
Manjate, Mbanda Henning (irmã
de Ângela Leão), Khessaujee
Pulchand, Simione Mahumane,
Naimo Quimbine, Sérgio Namburete, Renato Matusse e Zulficar
Ahmad vão à BO a partir das suas
casas, pelos seus próprios meios,
vestidos como bem entendem
e não estão sujeitos às apertadas
medidas de segurança impostas
aos outros.
Só para se ter uma ideia, o grupo que está no Lingamo e a ré Ângela Leão, para além de estarem a
responder em prisão preventiva
e de terem de vestir aquele uniforme alaranjado, está obrigado a
se movimentar no recinto da BO
com um guarda prisional à ilharga, até mesmo para a casa de banho, tomar café ou trocar dedos
de conversa com os respectivos
advogados. É vigilância apertada.
No caso da ré Ângela Leão, que
responde ao processo junto com
a irmã, o marido e o amigo (Fabião Mabunda), qualquer esboço
de conversa com estes, ainda que
seja numa caminhada rumo aos
lavabos, é acompanhado por seguranças prisionais.
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Gestos de carinho entre Gregório e Ângela têm sido raríssimos
pelo que se podem destacar dois
instantes principais, designadamente, quando Gregório disse
ao tribunal que não se importava
com a eventualidade de a esposa
aparentemente o ter enganado no
assunto da compra das casas. “Ela
é a minha mulher e eu amo a ela”,
disse ele.
O segundo momento destacável foi quando Ângela deu a
entender que estava muito doente. Gregório aproximou-se com
manifesta preocupação e levou-a
quase ao colo até ao carro celular que a transportou ao hospital.
De resto, Gregório mantém-se
quieto no seu canto e, à semelhança de Cipriano Mutota e Teófilo Nhangumele, que se limitam
a esboçar feições de espanto ou
contentamento à medida que os
outros réus ou declarantes depõem.

NOVO CALENDÁRIO
As audiências que amanhã vão
reiniciar terão momentos marcantes, pois deverão ser ouvidos
30 declarantes e a expectativa do
juiz, pelo calendário que foi recentemente divulgado, as sessões
não deverão ir para além de Fevereiro.
Pela experiência dos primeiros quatro meses de julgamento e
observando o calendário pode-se
depreender que o limite previsto

pelo tribunal é, de certa forma,
utópico, uma vez que alguns declarantes são de peso, como são
os casos do antigo Presidente da
República Armando Guebuza, o
actual ministro da Economia e
Finanças, Adriano Maleiane, o
antigo ministro do Interior Alberto Mondlane, Nuno Mucavel,
que é um dos amigos de Ndambi
Guebuza, entre outros, que têm
muito por explicar.
Fonte ligada ao processo fez
saber que, apesar de o nome do
declarante Zófimo Muiane, ex-marido da falecida Valentina
Guebuza, filha do Presidente
Armando Guebuza, não constar
do novo calendário distribuído à
imprensa, este poderá ser ouvido
porque se acredita que a sua exclusão pode ter sido resultado de
um lapso de redacção. Se Zófimo
for chamado, há também a possibilidade de a sua audição consumir longas horas.
Nuno Mucavel, amigo de
Ndambi Guebuza, até sentou na
cadeira reservada aos declarantes, mas não foi ouvido porque
naquele mesmo dia a audiência foi suspensa por cerca de um
mês porque um dos advogados da
causa testou positivo para a covid-19. Na sequência, o tribunal
anuiu à ideia de se testar a todos
os que directa ou indirectamente
lidam com o julgamento.
Como consequência dessa testagem rápida, cujos resultados
agora se sabe que não são conclusivos, apurou-se que outras cinco

pessoas estavam infectadas e o
julgamento foi interrompido no
dia 14 de Dezembro passado. Mas
esse episódio foi apenas um mote.
Os advogados de defesa já tinham requerido a suspensão dos
trabalhos para atenderem à quadra festiva e o juiz avisou que essa
desculpa era muito miúda para
ser atendida pelo tribunal. Outros
juntaram a sua voz para dizer que
pretendiam consultar o volumoso
processo e, aí sim, o juiz até piscou o olho em sinal de concordância. Todavia, o que pesou para
a paragem foram os casos positivos de covid-19.

GRANDES DEBATES
À VISTA
Ao que tudo indica, e se não
houver questões prévias de vulto, como requerimentos capazes
de obrigar a novos adiamentos, o
tribunal deverá dar ouvidos novamente ao réu Zulficar Ahmad,
que foi citado pelo declarante
Imran Issa como um indivíduo
“que apenas” intermediou a venda de uma casa ao réu António do
Rosário e que terá recebido 100
mil dólares por esse “esforço”.
A situação de Zulficar no processo até poderia ter sido atenuada por ele mesmo aquando da sua
audição inicial, mas este optou
por “morder a língua” a cada pergunta do juiz, da representante
do Ministério Público, Ana Sheila
Marrengula, e até da defesa.

Na estratégia que ele e seu advogado adoptaram, Zulficar deveria dizer que os 100 mil dólares
não lhe pertenciam. “Eram de um
amigo”, conforme palavras suas.
Entretanto, o declarante Imran
Issa, que diz ser familiar de Zulficar, disse que aquele dinheiro era
mesmo deste e que resultava da
referida intermediação.
Na data em que Zulficar foi
ouvido, o juiz Efigénio percebeu
que algo não batia certo naquele
depoimento e disse que ofereceria uma oportunidade a cada um
dos réus para que, querendo, e à
margem das alegações finais que
serão feitas pelos respectivos advogados, apresentar um depoimento diverso do já prestado em
sua própria defesa.
É que o réu Zulficar foi tão inconsistente nas suas respostas
que deixou meio mundo atónito.
Por exemplo, disse que o dinheiro foi parar à sua conta a pedido
do tal amigo. Quando o juiz quis
saber onde o tal amigo vivia, de
que cor era o carro que este usava,
onde se hospedava quando estivesse em Maputo, uma vez que
vivia na África do Sul, entre outras perguntas similares, Zulficar
engasgou.
Perante a abertura que o juiz
prometeu oferecer a cada réu lá
para o final das sessões de julgamento, acredita-se que alguns
réus poderão levantar a mão a pedir a palavra para contarem outras
versões que poderão ser férteis
em elementos novos.
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A título de exemplo, o réu Sidónio Sitoe tem estado a afirmar
pelos corredores que pretende
requerer uma acareação com os
réus Fabião Mabunda e Ângela
Leão por entender que estes é que
o prejudicaram por falsas declarações prestadas durante a instrução preparatória e contraditória
do processo.
Recorde-se que Sidónio é o réu
que teve desinteligências com a
ré Ângela no início da instrução
deste processo que culminaram
com ameaças proferidas pela ré
que, como se sabe, é esposa do
antigo director geral dos Serviços
de Informação e Segurança do
Estado (SISE). Sidónio confessou ao tribunal que, por saber de
quem vinham as ameaças, ficou
abalado.
Ainda nos instantes primários
das audiências que amanhã retomam, o juiz deverá convocar
Imram Issa para declarar o que
sabe e viu sobre a ré Ângela Leão,
uma vez que na sua primeira audição aquela não se encontrava na
tenda do julgamento e, por isso,
parte do seu depoimento foi tomado como improcedente.
Mas é possível antever que a
audição de Imran não será nada
fácil, uma vez que a Ordem dos
Advogados de Moçambique
(OAM) desta vez lhe obriga a preservar o sigilo sobre parte dos factos depois de na primeira audiência a mesma OAM ter constatado
que o declarante falou mais do
que devia.

Declarantes de peso
Outra “batata quente” que
repousa nas mãos da OAM está
relacionada com a audição ao
declarante Alexandre Chivale
que actuou neste julgamento como representante legal
de alguns réus, mas que viu a
sua situação deteriorar devido
à sua ligação com as empresas
acusadas de branquear capitais
das dívidas não declaradas.
Mais uma vez, por lapso,
emoção ou distracção, os representantes da OAM, que se
constituiu assistente no processo, pediram a palavra para
requerer que Chivale fosse ouvido como declarante. O Ministério Público, que já vinha
apertando os calcanhares do
causídico, anuiu e o tribunal
autenticou.
O juiz Efigénio Baptista fez
questão de mandar notificar
Chivale e deixar vários recados, como por exemplo que
se ele não comparecesse ao
tribunal de livre e espontânea
vontade seria diligenciada a
sua busca e captura, e que caberia à OAM fazer as primeiras
perguntas, uma vez que foi ela
que requereu a audição deste
advogado.

Alexandre Chivale

Ainda no leque de declarantes que
vão ser ouvidos destaca-se a figura
de Italma Pereira, sócia da empresa
Arktek, que foi contratada por Ângela Leão para projectar, fiscalizar e
garantir o capricho em várias obras,
com destaque para uma residência
desta localizada na zona de Jonasse,
no posto administrativo da Matola-Rio.
Nesta obra em particular, a Arktek
deveria assegurar que o empreiteiro
Fabião Mabunda, dono da empresa M.

Moçambique Construções, erguesse
um museu, ginásio e uma discoteca
com três pisos e uma casa com pavimento flutuante, entre outras comodidades comumente vistas em novelas e filmes.
Só que a forma de pagamento destas obras é que terá perturbado a
Arktek porque tudo era feito em numerário e, para agravar, o pagador era
Fabião Mabunda que representava a
empresa que deveria ser fiscalizada
pela Aktek. Tudo invertido.

Outro momento que deverá ser determinante será a audição da declarante Caice Salé, esposa de António do
Rosário, que actuou como funcionária
da empresa Txopela para gerir vários
bens pertencentes ao réu, seu marido.
Muitos aspectos jurídico-legais poderão ser esgrimidos nessa data para se
saber se Caice pode declarar contra o
seu marido.
Depois deverá ser ouvido o antigo
ministro das Pescas Victor Borges, que
foi citado pelo réu Teófilo Nhangumele
e também por Cipriano Mutota como
tendo afirmado que não se deveria criar
a EMATUM porque seria inviável.
Victor Borges deverá explicar um
manancial de aspectos relacionados
com a aquisição e uso das embarcações
desta empresa que, como já se sabe, tinham imperfeições monumentais que
as tornavam inadequadas para a pesca
de atum ou de qualquer outra espécie
marinha ou lacustre.
O declarante Alberto Mondlane, que
foi ministro do Interior e, nessa condição, esteve ligado aos comandos Operativo e Conjunto das Forças de Defesa
e Segurança (FDS), também deverá ser
chamado e pouco depois será a vez do
actual ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane. O antigo Presidente da República Armando Emílio
Guebuza será o último a ser ouvido.
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“Do outro lado”
de Mudungaze...
d

PRETILÉRIO MATSINHE
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

Q

uando a pandemia do
novo coronavírus deu
a “cara” houve uma
e única ordem: ficar
confinado. Com o
artista plástico Mudungaze
não podia ser diferente. Desabou o sentimento de solidão,
de susto, e começou a sentir-se entupido pelas mensagens
sobre o quão perigosa a doença era, que chegavam através
da televisão.
Introspectivo e reflexivo,
deu início à produção de obras
que resultaram no “Do outro
lado”, uma exposição individual patente no Centro Cultural Moçambicano-Alemão
(CCMA) e que reúne 19 obras
produzidas e trabalhadas a
partir de material reciclado.
A amostra de Hélder Manhique, de nome artístico
Mudungaze, está dividida
www.jornaldomingo.co.mz

em três secções, sendo que
a primeira leva o nome de
“Sociedade”, com um total
de quatro obras. A segunda é
intitulada “Sobreviventes”,
com 10 trabalhos. A terceira e
última, os “Sonhadores”, tem
oito obras. Há também um
auto-retrato do artista.
Percorramos a exposição.
Em “Do outro lado”, Mudungaze faz uma reflexão sobre
a pandemia do novo coronavírus e seus impactos nas
diferentes áreas, tendo como
ponto de partida a cidade de
Maputo, local onde o artista
permaneceu e viveu a realidade de muitos concidadãos durante os últimos dois anos em
que o mundo está mergulhado
numa crise sanitária.
“Trancado” e isolado do
resto do mundo, começou a
questionar-se sobre o que a
SARS-CoV-2 realmente significava, sobre como ela é encarada e sobre a comunicação

à volta da mesma.
A título ilustrativo, em “Os
sobreviventes”, um conjunto
de obras que também podem
ser chamadas de “My Love”,
questiona o uso da máscara e o
distanciamento físico colocadas como uma das condições
indispensáveis para combater
a pandemia.
Mudungaze sugere que o
distanciamento é uma utopia ou ilusão, num contexto
em que as famílias são sobejamente alargadas, convivendo num espaço diminuto.
Também toca na questão dos
transportes públicos de passageiros, que nos dois anos
nunca pararam de registar
enchentes.
No diapasão “Sobreviventes”, convida o público a reconhecer que o povo moçambicano é resiliente, tanto que
continua a resistir às investidas maléficas da doença. “O
pior é que a gente nem sabe

quando é que isto acaba, mas
é factual que não temos como
seguir à risca o que nos pedem
para combater este mal”, diz
o artista plástico.
Na secção “Sociedade”,
as obras “Espiritualidade”
e “Religião” são um convite à reflexão sobre o papel da
igreja no combate à doença
quando, como se sabe, realizaram-se cultos de forma
clandestina. Neste sentido,
coloca o público em diálogo
sobre a real intenção das igrejas, pois algumas chegaram a
desacreditar a existência do
novo coronavírus.
“Houve situações em que
teve de se recorrer à coerção
para impedir a realização de
cultos. E perguntámo-nos sobre o papel destas instituições
na luta pelo bem comum”.
O seu dom de transformar
objectos simpels em obras de
arte faz o público indagar-se
sobre a forma como a infor-

mação sobre a doença foi sendo partilhada e como ela foi
recebida, sobretudo nas zonas
rurais. Para o artista, houve
uma negação, no sentido de
“explicaram a covid-19 como
se fosse problema dos outros.
Acredito que se tivessem dito
que é um espírito mau que nos
está a sondar muita gente teria acatado a mensagem. É por
isso que até o uso da máscara
só é cumprido enquanto norma e não consciência”.

DESIGUALDADES
Mudungaze
comprou
uma máquina do tempo que
leva o público apreciador
da sua arte para os dias em
que muitas famílias passaram necessidades por conta
da covid-19. Perderam-se
empregos, negócios faliram,
vidas em desespero. Na obra
“Capitalismo”, o artista toca
no impacto global e na cri-
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se económica que se assistiu
após a eclosão da pandemia e
as desigualdades sociais que
se acentuaram.
“Temos alguém a tomar o
pequeno-almoço e, do outro
lado, uma pessoa que nem
sabe o que vai comer. Há
quem já vai na terceira vacina, e outros nem uma tiveram
ainda. Há os que produzem a
vacina e são menos questionados, porque supostamente
bem avançados, e há os que as
suas nunca são aprovadas. Há
interesses financeiros nisto
tudo”.
Ainda neste “Do outro
lado”, Mudungaze convida, na obra “O outro lado”, a
pensar sobre as consequências do confinamento, sendo
que a única solução é ver a
vida passar pela janela ou pela
tela de televisor. “De repente, a maior barreira para o ser
humano é a porta. Ele tem de
ficar dentro de casa e ver os
seus sonhos a se esfumarem
no tempo”.
Mudungaze toca na questão do uso da tecnologia durante o tempo pandémico.

Para ele a humanidade está
cada vez mais dependente dos
recursos tecnológicos, tanto
que um dia precisará de máquinas para respirar, tornando-se dependente.
De resto, é uma mostra que
faz homenagem às mulheres
pelas lutas diárias, pelo empreendedorismo e apalpa o
julgamento das “dívidas não
declaradas”, no quadro “Comeu ou não comeu”, para depois lançar um convite à obra
“Big Brother”, um alerta sobre os Homens viverem vigiados pelas câmaras num futuro
próximo.

PANDEMIA COMO
PROBLEMA GLOBAL
Para o artista plástico, a
pandemia do novo coronavírus é um problema global e
não se pode pensar em soluções locais. “Esta doença fez-nos questionar os nossos sistemas de saúde, se estávamos
em condições de responder
às adversidades. Vimos quem
tinha o hábito de buscar tratamento longe de casa a valo-

rizar mais o que é nosso. Estas
e outras coisas busco reflectí-las neste trabalho para chamar a atenção sobre a necessidade de criarmos as nossas
bases”.
É neste contexto que acredita que a doença tem sido um
momento para a humanidade se reencontrar e repensar
os seus valores. Ainda assim,
não acredita na mudança da
humanidade, depois da pandemia. “Sinto que estamos a
atravessar um momento, mas
tenho a sensação que quando isto acabar voltaremos ao
mesmo caos. Nada se vai alterar”.
Mugungaze nasceu na cidade de Maputo. Tem diversas
exposições individuais e colectivas dentro e fora do país,
com destaque para Portugal,
Itália, Zimbabwe, Egipto e
Emirados Árabes. Já participou em muitas residências artísticas a nível nacional e internacional. A sua maior arte
é reciclar objectos tidos como
lixo em obras de arte, daí a sua
permanente abordagem sobre
os problemas ambientais.

Mudungaze inicia o ano com o "Do outro lado"

Os "Sobreviventes" de Mudungaze
www.jornaldomingo.co.mz
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A vivência dos jovens
e adolescentes com o HIV
(TARV) e 95 por cento devem ter
carga viral suprimida.

SÓ DÁ LIÇÕES QUEM
COABITA COM O HIV

d

E

BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz

m Nhamatanda, “coração” do famoso Corredor
da Beira, em Sofala, encontrámos jovens e adolescentes que desde tenra
idade vivem com o Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV). Adquiriram-no dos seus pais. Vivem
com isto sorridentes, de forma
positiva.
Declararam que não estão neste mundo para julgar a seja quem
for, na busca de culpados, mas
sim para conviver da melhor forma possível, buscando soluções
para eles mesmos e para quem
com eles partilha o destino, sobretudo retendo adolescentes
para a conduta positiva visando
vencer o vírus.
domingo conta a história de
Moisés, Djisse e da menina Belinha que se juntaram a várias turmas de adolescentes e jovens infectados com o HIV, entrelaçando
ideias, partilhando experiências
de vida em torno do projecto
Muanassana (criança saudável,
em português) que abrange crianwww.jornaldomingo.co.mz

ças seropositivas de 0 a 17 anos de
idade, projecto que funciona com
fundos da Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID).
Os três jovens e adolescentes
têm em comum a vida com o ví-

Moisés Horácio

rus na perspectiva de sobrevivência de ambos. Ou seja: se um deles
morre o vírus no seu corpo também morre, mas se se mantiverem
vivos o vírus simplesmente adormece no quadro da toma diária de
medicamentos.

Moisés, Djisse e Belinha têm
histórias diferentes de perda de
progenitores na narrativa do HIV:
há quem perdeu todos e há quem
ficou com o consolo de conviver
com pelo menos um deles.
As suas histórias de vida gravitam em torno de um projecto que
desde Abril de 2020 é implementado pela organização Comusanas
(palavra em ndau que significa
reerguer-se).
Como veremos adiante, a organização trabalha com jovens
e adolescentes numa condição:
devem demonstrar que tomam
medicamentos anti-SIDA e que já
alcançaram a supressão viral, fase
em que o vírus está adormecido e
não se revela no sangue dos infectados.
Estamos a falar de gestores de
casos, facilitadores de ligação e
mentores de prevenção primária.
Até finais do ano passado, 6142
jovens e adolescentes beneficiaram do projecto, em duas componentes, designadamente preventiva (4545 crianças negativas)
e compreensiva (1597 crianças
positivas).

Segundo Jaime Manhate Gimo,
oficial distrital do projecto Muanasana para Nhamatanda, o prin-

Turmas que vão até 15 adolescentes que vivem com o
HIV, com idades compreendidas entre 15 e 17 anos, recebem aulas ministradas por
um mentor que já passou pelas
sequelas do vírus, lutou contra
ele e conseguiu vencê-lo até
chegar à fase de carga viral indetectável.
A função deste mentor é justamente contar a sua história
aos membros do grupo, ensinando-os a viver com o HIV e
a adquirir imunidade suficiente
para adormecê-lo.
Comecemos pela história
de Moisés Horácio. Com 21
anos de idade, soube que tinha o HIV quando aos 17.
“Não sabia de nada. Soube
na unidade sanitária que era
seropositivo e tinha carga viral elevada”.
Moisés explica que os seus
progenitores viviam com o
HIV. “O meu pai, infelizmente, faleceu e a minha mãe está
a fazer tratamento anti-retroviral até hoje”, conta.
Disse à nossa reportagem
que desde os 17 anos começou
a lutar contra o HIV. “Aderi ao tratamento, sem falhas,
ao mesmo tempo que seguia
uma nutrição e um modo de
vida saudáveis”, sublinha.

Belinha Marques

rias, e com larga experiência
no seguimento dos doentes
crónicos, acabou entrando no
projecto Muanassana.
A principal condição para
entrar no projecto é ter carga
viral indetectável e Horácio
há quatro anos que não revela
sinais do vírus no sangue.
Com a décima segunda
classe concluída, há seis meses que é mentor de grupo de
apoio à adesão e retenção de
adolescentes que vivem com o
HIV no distrito de Nhamatanda, em Sofala.
“Trabalho com adolescentes de 15 a 17 anos. Um grupo de
15 elementos. Trata-se de pessoas que aderiram ao TARV sem
vergonha e vivem com o HIV
positivamente. Tomam medicamentos na hora certa. Os jovens
estão a aderir”, festeja.
Ele trabalha também com
cuidadores de menores, pre-

Jaime Manhate Gimo

parando-os para revelarem aos
filhos o estado positivo num
clima que evita reacções agressivas, trabalho que é feito envolvendo psicólogos.
História semelhante teve
Djisse Edenamo, igualmente mentor do grupo de adesão
e retenção de adolescentes há
seis meses.
Hoje, com 26 anos de idade, soube que era seropositivo
quando tinha 6. “Os meus pais
tinham HIV. Morreram vítimas
da SIDA ainda miúdos”, lembra.
Acrescentou que soube do
seu estado quando ficou gravemente doente. “Foi no hospital
que me contaram tudo”, narra.
Ele trabalha também na organização Comussanas. “Um
dos critérios para trabalhar na
instituição é ter a supressão viral para dar testemunho aos outros”, disse, acrescentando que

antes de dar testemunho aos
adolescentes foi à unidade sanitária obter o NID, número de
identificação do doente, para
obter a informação sobre se é
aderente ou não.
Constatou-se que tinha carga viral indetectável e desde
logo foi admitido como mentor.
“Vivo positivamente. A experiência está a ajudar-me.
Partilho experiências com adolescentes dos 15 a 17 anos. Trabalho com um grupo de 15. Eles
estão a se comportar bem”,
avalia.
Belinha Marques João, 16
anos, é uma das adolescentes
que beneficia do trabalho dos
mentores.
Ela disse que a mãe foi quem
lhe transmitiu o HIV, contudo,
frisa que “nunca me escondeu
nada. Somos grandes amigas
e fazemos juntas o tratamento
anti-retroviral”.

Recorda-se que o seu pior
momento foi quando em 2016
ficou doente. “Aprendi que não
posso falhar a medicação. Agora estou indetectável. A minha
mãe é uma das beneficiárias,
faz parte do grupo de poupança. Apoia-me muito“, diz.
A mãe de Belinha faz parte
dos grupos de poupança, constituídos, sobretudo, por cuidadores de crianças positivas,
visando empoderamento das
famílias.
No grupo de poupança, mulheres positivas trocam experiências sobre como poupar,
contando com o apoio de um
facilitador que é activista da
organização Comussanas.
Deste modo, cuidadores que
vivem com o HIV podem abrir
negócios e com os lucros compram material escolar para os
filhos e melhoram a dieta alimentar em casa.

Estamos satisfeitos
com o trabalho das ONG
- Rita Macamo, secretária executiva do Conselho Provincial de
Combate ao HIV/SIDA em Sofala

Djisse Edenamo

cipal objectivo é que 95 por cento
dos beneficiários devem conhecer
o seu sero-estado, 95 devem estar em tratamento anti-retroviral

Com a ajuda do projecto
Echo, com forte componente
clínica nas unidades sanitá-

Rita Macamo classificou de positivo o trabalho feito pelas diversas Organizações não-Governamentais (ONG) que lutam contra a SIDA
em Sofala. “No total temos 173 ONG e, no cômputo geral, estão a realizar um bom trabalho”,
elucidou.
Destacou o empenho de diferentes activistas
e saudou, em particular, progressos que estão a
ser registados no trabalho dos mentores de programas que oferecem testemunho e ajudam os
adolescentes que vivem com o HIV.
“Não há preço para o que fazem, porque contribuem para que mais cidadãos adiram ao tratamento anti-retroviral e mais cidadãos tenham
HIV indetectável”, sublinhou.
A nossa entrevistada disse que Sofala tem registado um número considerável de novas infecções, porque tem o Corredor da Beira. “Estamos no corredor. Todo o mundo passa daqui.
Temos um grande porto aqui. São cerca de três
mil camiões que passam por dia”, apontou.

www.jornaldomingo.co.mz
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“Nkulungwani” à Paulinha
(Paulina) Chiziane!
d

Por Moisés Mabunda*

M

ana Paulinha Chiziane, como carinhosamente te tratávamos
na turma, Paulina Chiziane!
Cogitamos que devas estar indignada pelo facto de os teus colegas de turma (ou pelo menos parte
deles) de Linguística de 1989 na Faculdade de Letras da Universidade
Eduardo Mondlane não te terem,
colectivamente, até aqui, congratulado pelo inusitado feito, só conseguido por poucos pelo mundo
fora - tu o arrecadaste e o trouxeste
pela primeira vez na história para
o teu/nosso bairro Albasine! A tua
única turma numa universidade,
a única que frequentaste em toda
a tua vida: a Universidade Eduardo Mondlane! Sucedeste, assim,
ao nosso Santo José Craveirinha e à
nossa Vida Mia Couto!
Turma que, mal soou o apito
inicial da caminhada de cinco anos
que se punha à frente de todos nós,
se tornou automaticamente quase uma família e foi-se fortificando mês após mês e ano após ano.
Depois do primeiro dia, o dia das
apresentações de praxe, a nossa coleguice solidificava-se ainda mais
na picada que cortava transversalmente o campus universitário até à
então Rua dos Presidentes, depois
até Kim Il Sung. E tu, depois de
nos desfazermos do alcatrão, tiravas as sapatilhas e calçavas os teus
chinelos. Juntos sofremos nas aulas
de Educação Física e de Matemática que constavam do primeiro
currículo e juntos lutámos energicamente para que fossem retiradas
e vencemos, mas para as gerações
vindouras. Juntos também plantámos aquelas acácias, agora madodas, por trás do edifício principal. E
juntos… fizemos ene coisas!
Certamente que, inteligente de
sobra como és (o mundo inteiro já se

rendeu), hás-de ter compreendido
que, depois daquele 14 de Agosto de
1989 de pontapé de saída, cerca das
nove horas, data em que iniciámos
formalmente as aulas, naquilo que
foi a primeira turma do primeiro
curso de Linguística da história da
UEM, cada um de nós começou a
pensar seriamente no seu próprio
caminho. Tu própria. Aquela foi a
data do esmiuçamento do ainda
enigma que tínhamos pela frente. Foi o dia e momento em que
as expectativas de cada um dos 34
estudantes inscritos presentes se
confrontaram com a essência do
curso de Linguística que a Faculdade de Letras da Universidade
Eduardo Mondlane nos oferecia.
E, como reparaste, acabámos começando efectivamente o curso
29 estudantes e fomos andando até
que tu própria, logo no segundo
semestre da caminhada, tomaste
uma decisão que, tendo-nos chocado bastante a nós, teus colegas de
curso, foi a melhor para ti e para a

Humanidade: desistir do curso de
Linguística e ir abraçar a tempo inteiro a escrita literária! Só perceberíamos mais tarde!.
Depois que obtivemos as nossas licenciaturas e, até hoje, quando lemos ou relemos as tuas obras,
não temos a certeza de que se tivesses ido até ao fim do curso de
Linguística, que nós outros fizemos
com entusiasmo, teríamos, hoje,
o Prémio Camões Paulina Chiziane. Muito obrigado pela arrojada
decisão que tomaste e que muito
provavelmente contribuiu para te
tornares a grande escritora mundial que hoje és e que Moçambique
canta e jubila. Penitencia-nos por
não te termos compreendido logo.
Aos engenhosos, só se compreende
muito depois!
Começaste por ser apelidada de
a primeira romancista moçambicana; depois, passaste a ser tida como
efectivamente a primeira grande
escritora moçambicana; seguidamente, veio o epíteto de uma das
grandes escritoras africanas de língua portuguesa, sucedendo depois
o título de uma das grandes escritoras africanas… apagando-se o reducionismo de “língua portuguesa”.
Até hoje que a temos como uma das
grandes escritoras da humanidade!
Para nós, tu és uma das grandes
escritoras que o Mundo produziu,
simplesmente isso!
Não que com a linguística nos
ombros não pudesses alcançar os
feitos que conseguiste. Mas também não temos a absoluta certeza
de que, com a linguística encapuzada em ti, poderias ter alcançado
todas estas maravilhas que celebramos com pompa e circunstância.
Linguística e literatura são ciências
distintas. E mais: literatura e a arte e

o dom de escrever, de criar e narrar
histórias e estórias, são modalidades igualmente bem mais distintas. Enquanto a literatura cuida de
conferir cunho teórico-científico
à produção literária, busca conferir a essência, interpretação e luz
ao acto literário; o dom e a arte de
escrever, criar e contar estórias cuidam de produzir a própria literatura, o “corpus” objecto de estudo da
ciência literária.
O nosso curso tinha duas saídas
finais, a linguística e a literatura.
Ainda que tivesses ido até ao fim
e optado pela literatura, nada nos
garante, como dissemos, que hoje
teríamos a Paulina Chiziane produtora de literatura, criadora das obras
literárias de que o mundo hoje desfruta, admira e homenageia! Muito provavelmente, teríamos uma
Paulina Chiziane especializada em
análise literária, muito conhecedora da ciência literária! E, talvez menos, aquela narradora de culturas
dos nossos povos. Talvez sim, talvez
não. Fiquemos por aqui, jamais o
saberemos.
Mas teríamos ganho na mesma
- uma exímia cientista literária. No
entanto, entre estas duas opções
na mesa, nós, teus colegas, hoje,
em circunstância de “post factum”
(facto consumado), preferimos,
obviamente, a que assistimos estes
dias: uma Paulina Chiziane uma das
grandes escritoras da humanidade!
A nossa colega de turma, moçambicaníssima, tornada autora mundial!
Como dizemos no início, deves
estar indignada que os teus colegas
universitários, os únicos que tiveste em toda a tua vida, não terem
emitido, sequer, uma mensagem
a felicitar-te directamente. Cada

um de nós sussurrou alguma coisa a partir do seu ponto, nas redes
sociais, ou em depoimentos dispersos e não registados. Como também
ficou grafado mais acima, desde o
primeiro dia das aulas, quando o
fabuloso Professor Doutor Armando Jorge Lopes mobilizou todo o
seu saber, toda a sua sapiência, eloquência e colossal artilharia retórica
para nos vir formatar como futuros
linguistas, cada um seguiu… o seu
percurso, fez a sua escolha, depois
de ter uma ideia mais ou menos
clara sobre a essência da linguística! Como dissemos igualmente,
estávamos inscritos 34, mas cinco
jamais deram a cara; ficaram imaginários para todo o sempre. Efectivamente, começámos e andámos
29. Dentro deste número, muitos
ficaram na componente linguística
e apenas o Nataniel Ngomane é que
optou pela literatura.
E, como dizíamos mais acima, os
diplomas dos cursos amarram-nos
automaticamente às metodologias
científicas dessas disciplinas. Uma
mensagem congratulando a Escritora da Humanidade Paulina Chiziane deve reflectir alguma apreciação profunda e algo científica
da obra de Paulina Chiziane… o que
nós, linguistas, podemos fazer com
imenso sacrifício.
Mana Paulinha,
Estamos orgulhosos de te ter
conhecido naquele Agosto de
1989. Estamos orgulhosos de
termos feito parte da tua turma.
Estamos orgulhosos de termos
privado contigo. Ficámos mais
orgulhosos quando, de tempos a
tempos, íamos aos lançamentos
dos teus livros, comprávamo-los
e devorávamo-los feitos leões famintos. Ficámos orgulhosos com
o teu crescimento e, forçando a
boleia, sentimo-nos parte de ti.
Cremos que tu também nos tens
no teu coração, tamanha foi a
familiaridade e irmandade que
criámos em tão pouco tempo na
nossa turma de linguística da Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane.
O texto do Mano Nataniel há-de
vir a seu tempo; mas, por enquanto, vai recebendo estas extasiadas
linhas, o “nkulungwani” de alguns
dos teus colegas (mas acreditamos
que de todos eles) da turma de Linguística da Faculdade de Letras da
Universidade Eduardo Mondlane
(1989-1994)! O primeiro curso do
género em Moçambique.
Le-le-le-le-le-lêêêééé!…
*Com: Carlos Manuel
Nataniel Ngomane
Samaria Tovela e
Victor Miguel
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JOAQUIM MANJATE

General que escreve e cultiva flores
d

T

Eduardo Changule

em a história codificada no Emblema da República de Moçambique: uma arma, uma enxada e um
livro. Sim, falamos do General,
agricultor e académico Joaquim
Manjate.
Nasceu em 1963 no distrito de Chókwè,
localidade de Lionde, na província de
Gaza, onde, como outros meninos da sua
época, apascentava ovelhas e cabritos antes de ir à escola.
Quando atingiu a quarta classe, aos 14
anos, partiu para Chibuto a fim de fazer o
curso de artes e ofícios em serralharia mecânica, à semelhança do seu pai.
No entanto, antes de iniciar o curso foi
transferido para Xai-Xai e logo escolhido
para fazer parte do grupo de estudantes
de Gaza que tinham de representar o país
numa missão académica em Cuba.
Chegado à terra do tabaco, frequentou
o ensino secundário durante três anos e
depois engrenou para a academia militar onde ele e outros moçambicanos do
mesmo grupo deviam frequentar cursos
militares para responder aos desafios da
época.
Foi aí então que entre artilharia terrestre, infantaria e inteligência, Manjate escolheu o último. Na academia destacou-se como um dos cinco melhores alunos
tendo regressado a Moçambique em 1982
e integrar-se no Estado-maior General.
Em 1986 partiu para Moscovo, na
ex- União soviética, para fazer formação
superior na mesma área e escolheu especializar-se em reconhecimento. Dois anos
depois, volta a Moçambique para servir a
bandeira e ficou durante três anos como
chefe de reconhecimento provincial na
Zambézia.
Depois disso, foi à Academia Militar
Samora Machel em Nampula, onde serviu
como instrutor e, mais tarde, em 1991 veio
a Maputo para trabalhar como chefe de reconhecimento da guarda fronteira.
Em 1992, com o fim da guerra, arrumou a mala e partiu para os Estados Unidos da América (EUA) para fazer o curso
superior inter-arma na Academia Superior de Guerra.
Quando voltou a Moçambique, em
1995, serviu como chefe da inteligência
das Forças Armadas de onde passou para
a parte académica como vice-reitor do
Instituto Superior de Estudos de Defesa
(ISEDEF), entidade de que é membro-fundador.
Além disso, fez o curso de licenciatura
em Relações Internacionais no Instituto
Superior de Relações Internacionais (ISRI)
até 2001 e depois um mestrado em Negociação até 2004 antes de iniciar o doutoramento feito até 2008, ano em que começou a dar aulas em universidades civis
como ISRI e UEM.
Trata-se, na verdade, de alguém que
se considera um eterno soldado, suas
aventuras pelos meandros da academia
valeram-lhe a honra de palestrar no pódio
do pentágono, em Washington, nos EUA,
na divisão do Centro de Estudos Africanos
sobre liderança e ética em África.

Além disso, também foi orador em representação da região da SADC na primeira
Reunião Internacional Contra o Terrorismo
no Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque.
Hoje, com 59 anos de idade, é Brigadeiro General na reserva e professor-visitante
na Commonwealth, mas engana-se quem
pensa que a coisa parou por aí, pois agora a
energia é investida nas flores.
O general pratica agro-flora produzindo rosas e quase todo o tipo de flores: planta e decorra jardins, actividade que lhe tornou um empresário de sucesso neste ramo.
Além disso, dedica o seu tempo à investigação científica e escreve, actividade que
pariu três obras científicas que são usadas
nas universidades, nomeadamente, “Saber
Negociar” (2010), “A Guerra na Zambézia”
(2013) e “O Sequestro do Vega 5” (2018).
O dia começa mais cedo, às três ou
quatro horas da madrugada, hora em que
geralmente se levanta da cama e a primeira coisa que faz é dar a volta para ver
como estão as rosas e as plantas. À noite, a
atenção é voltada ao noticiário nacional e
internacional com o particular objectivo de
se inteirar em volta da segurança e depois
uma sessão de estudo, assim, no fim de
cada 24 horas fica envolvido nas três áreas,
em que se sente confortável.
É casado desde 1991 e mora com quatro
mulheres, “a minha esposa e minhas três
filhas” que, aliás, trabalham consigo nos
negócios da família. Diz que é aplicando a
teoria da unidade de esforço, que aprendeu
de Marcelino dos Santos, que o negócio das
plantas e flores está a crescer.
Das quatro mulheres, uma é especial,
sua esposa, que conheceu em Maputo enquanto visitava a esposa de um amigo com
quem esteve em Cuba.
Por ser muito viajante algo lhe atrapalha
a alma, pois sabe que não é fácil para a família: “acredito que acaba havendo marcas
que eles não perdoam, mas havia uma causa, a defesa da pátria”, disse.
Aliás, considera a sua dedicação pela
defesa da Pátria e soberania do Estado moçambicano o seu maior legado nesta vida.
“Tenho uma dívida de honra com este país,
pois foi graças ao Estado moçambicano que
cheguei a todos os lugares e fiz todas as coisas a que fiz menção”.

QUESTÕES CORRIDAS
Dizem que sempre que viaja volta com
uma planta...
Sim (risos)… ainda que seja enrolada na
toalha ou furtada de alguém, pode ser uma
muda, ramo ou semente (risos...).
Actividade de lazer?
Faço caminhadas de maratona, 10 quilómetros; ver filmes principalmente de investigação, ler.
Pelos vistos não gosta de cozinhar.
Não é isso, o facto é que sou proibido.
Prato preferido?
Mariscos.
Cor preferida?
Verde.
O que faria se o tempo voltasse?
Passar mais tempo com a minha família,
minha esposa e filhas.
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O que espera de 2022?
O início de um ano abre espaço para novos planos e projectos de vida, configurando alguns ajustes em função das cirEXPANDIR MEU
NEGÓCIO

QUERO LIBERDADE
FINANCEIRA
- Miguel Chaúque, engenheiro informático
Este ano gostaria de conquistar a minha liberdade financeira
para poder implementar os meus
projectos.
Além disso, oro para que a minha família tenha auto-suficiência espiritual. Estamos a passar
por um momento em que julgo
importante nos reconciliarmos
com Deus.
Viajei muito pelo país no ano
passado e percebi que o país precisa de mais solidariedade. É meu
desejo que este ano todos os moçambicanos sejam mais solidários.

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

INICIAR MINHA OBRA
- Elder Magazana, promotor de vendas
Este ano espero saber gerir
os meus negócios com inteligência e iniciar obras de construção da minha própria casa.
Além disso, gostaria que
a nossa empresa nos aumentasse salários, afinal os preços
dos produtos estão a subir, o
transporte também está a seguir a mesma onda.
Por outro lado, seria melhor se aumentasse a frota de
transportes públicos porque
do jeito que está caro o "chapa" o salário já não está a bater
com as contas.

numa dessas televisões em que o convidado
(um artista se a memória não me trai) estava
de chinelos, razão pela qual foi humilhado em
directo pelo apresentador, acabando mesmo
por abandonar o programa perante tamanho
ultraje. Na verdade, também faria o mesmo,
no caso em concreto.
O apresentador? Continuou a falar como
se nada tivesse acontecido, convencido de
que estava cheio de razão. Será que a produção não se apercebeu, antes do início do programa, que o convidado estava de chinelos
ou a ideia era mesmo humilhá-lo? E qual é o
problema de estar de chinelos?
De novo, há dias, vimos mais um episódio
triste. Uma apresentadora numa discussão
feia com um convidado apenas porque não
concorda com a letra da música deste que, na
sua humilde cabeça, apenas critica as mulheres.
Felizmente, o músico convidado não entrou na onda e acabou dando uma aula de
boas maneiras e de língua portuguesa à apresentadora convencida.
Moral da história, ser bonito nem sempre
é sinónimo de bom apresentador.
Verónica Maria

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

- Maria Sitoe, técnica de relações internacionais
Quero dinheiro este ano, para
isso vou procurar oportunidades
de trabalho.
Acredito que há várias formas
de ganhar dinheiro. Nós, jovens,
é que não estamos informados.
Eu particularmente vou fazer
muitos cursos, desde culinária,
informática até conseguir oportunidade.
Do outro modo, espero que
este ano seja o do fim da pandemia porque está a fechar as portas para muitas oportunidades.
Por exemplo, as áreas nas
quais eu queria investir no ano
passado acabaram fechadas por
causa da covid-19.

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

Apresentadores de televisão
Ao que parece, os gestores de algumas televisões nacionais contratam apresentadores
baseando-se não no conhecimento e talento
para o efeito, mas em outros itens subjectivos.
Tem sido evidente o esforço para nos
mostrarem caras bonitas e não muito acima
disso. Tentam nos vender a ideia de que uma
apresentadora tem de ter um determinado
padrão de beleza. Não pode, portanto, ser
uma pessoa comum a aparecer na televisão.
É ridículo.
E o resultado destas escolhas é o que temos vindo a assistir todos os dias, sobretudo
quando se trata de programas de entretenimento. Vemos pessoas sem o mínimo de preparação sob ponto de vista não só das técnicas
de apresentação, como também em termos
de conhecimento geral para levar o programa
a bom porto.
Agora vamos aos factos: com alguma tristeza têm aparecido apresentadores que não
dignificam o posto que ocupam, que não
ensinam os valores básicos, sobretudo às
crianças, gritam, acusam sem fundamento e
humilham os convidados, apenas porque não
comungam a mesma opinião.
Recordo-me de um triste episódio que vi

ARRANJAR EMPREGO
MELHOR

MAIS DINHEIRO

- Adérito Zita, empreendedor
Este ano espero conseguir
um bom emprego e expandir o
meu negócio.
No ano passado, logo após
a minha graduação, quando
devia ir atrás de oportunidades de trabalho tive de ficar em
casa a cuidar do meu irmão que
sofreu um Acidente Vascular
Cerebral (AVC).
Mesmo assim, consegui
comprar uma máquina de sorvetes. Neste momento, está
posicionada numa boa esquina
onde me rende bem. Até o mês
de Agosto espero comprar mais
uma máquina com os lucros da
primeira.

cunstâncias e lições tiradas. Neste âmbito, domingo saiu à rua
para ouvir as expectativas dos cidadãos face a 2022.

TER CASA PRÓPRIA
- Clara Sitoe, comerciante
Este ano queria ter sucesso
no negócio para poder construir a minha própria habitação, mas para isso seria bom
que os agentes da Polícia Municipal parassem de nos arrancar as mercadorias.
Assim, gostaria mesmo que
o nosso negócio aqui na baixa
voltasse ao normal. Queria poder ter liberdade de vender os
meus produtos sem medo.
Agora sair para o mercado até parece crime. Vivemos
com medo de que nos venham
arrancar as mercadorias.

- Tholiwa Nhandlale, agente
de serviço
Gostaria de ter um emprego
melhor porque onde trabalho
estamos a sofrer. Os atrasos no
pagamento de salário são constantes e os colaboradores não são
respeitados. Se tivesse outro sítio
para trabalhar eu abandonava o
actual posto agora mesmo.
Espero que este ano haja mais
oportunidades de emprego para
ver se os patrões nos respeitam
porque acredito que os abusos
são resultantes da consciência
da dependência. Eles sabem que
não temos para onde ir.
Além disso, o "chapa" está
a nos matar, a tarifa subiu, mas
ainda temos de fazer ligações e
há encurtamento de rotas .

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

Quem olha para o povo?
É com muita indignação que escrevo para este espaço do leitor,
na esperança de que esta carta seja
vista por quem de direito e que faça
qualquer coisa porque, como povo
moçambicano, estamos a sofrer e
a olhos vistos. O que acontece nas
nossas cidades é muito triste.
É assim, o preço do transporte semicolectivo de passageiros foi
agravado com efeitos desde 2 de
Janeiro deste ano. Aceitamos e continuamos a viver como se nada tivesse acontecido. A pergunta que
se segue é: qual é a justificação para
que mesmo depois do agravamento
os "chapas" continuem a encurtar a
rota e a fazer entrevistas aos passageiros?
A questão de entrevistas para se
saber o destino do passageiro como
condição para embarcar é gravíssima. A não ser que este faça ligações
vai ter de passar pelas entrevistas
feitas pelos cobradores. A ideia é
saber onde ele desce e se o destino
não for conveniente por ser distante
o passageiro é preterido a favor dos
que vão desembarcar perto. A coisa

só piora em dias chuvosos. Aí é só
esquecer.
É uma situação triste porque, no
mínimo, se a pessoa for ao Zimpeto, Malhazine ou Matola, por exemplo, precisa de 27 Meticais só de ida,
por causa das ligações, e outros 27
para regressar à casa. Ao todo são 52
Meticais num único dia e para uma
pessoa. Existem famílias com dois
ou mais membros que têm de apanhar "chapa" todos os dias. Conseguem imaginar quanto gastam só
em transporte?
Que qualidade de vida esperamos
que os moçambicanos tenham se
antes de mais são humilhados para
apanhar o "chapa" e depois devem
pagar dinheiros que não têm só
para conseguirem estudar ou trabalhar? Onde é que podemos queixar?
Quem nos socorre? Quem zela por
nós?
Espero sinceramente que se faça
alguma coisa, sobretudo em relação
às entrevistas. Todos nós merecemos chegar ao destino para os nossos afazeres.

Mulher
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Ajudo mulheres a
tornarem-se gigantes
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SAÚDE

MUTHIYANA
DE FIBRA

ria

Nome: Ethel Tandiwe Phiri
Idade: 32 anos
Naturalidade: Maputo
Residência: Cidade de Maputo
Ocupação: Activista social e empresá-

Conquistas: Está no último ano de licenciatura em Sociologia. Não fossem os
problemas de saúde, já teria concluído
o curso. Aliás, quem a vê sorrindo hoje
não imagina os golpes que Ethel Tandiwe
Phiri levou da vida. Mas a "muthiyana"
de fibra do domingo deu a volta por cima
e literalmente transformou os limões em
limonada.
Aos 27 anos foi diagnosticada miomas,

depois se seguiu o cancro no útero e
quistos nos ovários que levaram à
remoção destes órgãos. Por causa disso, ela juntou-se a outras
mulheres com história de vida
semelhante ou que se identificam com a causa da infertilidade e fundou o grupo Fala
Mulher.
Segundo ela, abordar este assunto abertamente foi também
“um exercício para ultrapassar a
minha depressão”.
Hoje, o grupo conta com mais
de 80 mulheres inférteis. Com
efeito, esta causa tornou-se um comprometimento de vida para
Ethel, pois “partilhar a minha história
ajudou mulheres a
tornarem-se gigantes dentro de si. Elas
aprenderam a não parar os seus projectos
por causa de um contexto de vida que se
desviou”.
A sua paixão por tudo o que envolve a
mulher levou a "muthiyana" desta edição
do domingo a criar um SPA de beleza, mas,
antes disso, ela criou uma agência de protocolos denominada Wansati.
Sonhos: “Gostaria que a infertilidade
fosse mais discutida e que mostrassem às
mulheres que convivem com este drama
alternativas para amenizar esta dor. Quero
também me tornar uma grande empresária nas áreas em que actuo”.

Alguns sinais de que
o imóvel está com problemas
Veja alguns sinais que indicam que
o seu imóvel está com problemas e
previna incidentes:
Falhas no enchimento
As falhas podem ocorrer em pilares, paredes, vigas ou lajes. Existe a
possibilidade de ocorrência de deformações na estrutura, e, no pior dos
casos, o colapso.
Rachaduras
Se você já reparou qualquer tipo de
pequena abertura, seja nas paredes,
no tecto, no piso, entre outros locais da sua edificação, é preciso ficar
atento. Essas aberturas podem representar um problema no seu imóvel.
Mofo e bolores
A presença de mofo nas paredes
ou no tecto do seu imóvel tende a ser
um factor muito desagradável, podendo gerar mau cheiro e prejudicar
a estética do ambiente. A razão para o
surgimento de mofo pode ser a ocorrência de infiltrações ou vazamentos
vindos da tubulação, que indicam um
problema no seu imóvel que merece a
sua atenção.

Paredes descascadas e com bolhas
O descascamento de paredes e a
presença de bolhas, muitas vezes, estão associados à idade da edificação.
Porém, existem alguns factores que
provocam esses problemas mesmo
em imóveis novos. Portanto, é preciso verificar os motivos do descascamento e do surgimento das bolhas.
Descolamento do revestimento
Os casos em que o descolamento ocorre na parte externa do seu
imóvel, onde há o risco de queda do
revestimento, o problema pode se
tornar ainda mais grave. Nessas situações, pode colocar em risco a segurança daqueles que circulam pelo
local. Sendo necessária uma análise
do problema para solucioná-lo.
Notou algum desses problemas na
sua residência? O que na engenharia
civil são considerados como patologias da construção? Procure a ajuda
de um profissional.
Fonte: adaptado de https://projunior.com.br/

Arroz de forno
INGREDIENTES
2 colheres de (sopa) de margarina
com sal
300 gramas de queijo parmesão
ralado
1 vidro de palmito picadinho
1 peito de frango cozido e desfiado

1 lata de molho de tomate
1 lata de creme de leite
4 xícaras de arroz
1 lata de ervilha
1/2 copo de leite
2 gemas

MODO DE PREPARAR

RECEITA

Cozinhe o arroz e reserve. Unte um
recipiente de vidro, que possa ir ao forno, com margarina e polvilhe farinha de
rosca.
Coloque um pouco do arroz cozido e
reserve. Faça um cozido com o palmito
picadinho, a ervilha e 1 colher de margarina. Deixe por 5 minutos e desligue.
Coloque o cozido sobre o arroz.
Cubra com mais um pouco de arroz.
Faça um molho com o peito de frango
cozido e desfiado.
Acrescente o molho de tomate e um
pouco de azeitonas picadas (opcional).

Coloque esse molho por cima do arroz
que está no refratário. Coloque mais uma
camada de arroz e reserve. Por último,
faça um molho frio com as 2 colheres de
margarina, a gema, o queijo parmesão
ralado e o leite.
Mexa bem e acrescente o creme de
leite. Coloque por cima do arroz que está
no refratário. Polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno para gratinar por cerca
de 20 minutos. Sirva com salada e carne
assada.
Fonte: petitchef

www.jornaldomingo.co.mz
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CINEMA

Quinto “Pânico” é assustador
brutal, inteligente
A Paramount Pictures adquiriu os direitos de ‘Pânico‘ e decidiu acertadamente seguir dar
seguimento ao filme. O novo
terror é um “requel” (reboot
and sequel). Intitulado apenas
‘Pânico‘, o filme traz de volta
seu elenco sobrevivente original
para passar o bastão para uma
nova geração e entrega tudo o
que promete.
Logo na cena inicial percebe-se que o tom da franquia será
o mesmo da obra original, muito
mais assustador e realista e com
menos humor. A metalinguagem continua presente, de uma
maneira mais séria e bem escrita
que das sequências anteriores.
‘Pânico‘ continua reconhecendo seu legado, mas entende que
o cinema mudou nos últimos
anos e sabe brincar com isso
de maneira genial. As piadas
envolvendo o chamado “terror
pós-moderno” de filmes como
‘Babadook‘ e ‘Hereditário‘ são
engraçadas e certeiras.
As cenas de morte são muito
mais brutais e gore, agora com
um Ghostface ainda mais sanguinário que deixará um rastro

de tripas e desespero pelo seu
caminho de uma maneira muito
mais aterrorizante que os seus antecessores. Esse filme é uma carta
de amor para a franquia, para Wes
Craven e para os fãs dos longas e
do género terror.
Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin trazem a sagacidade, o
suspense e o humor de maneira

1
6:00
Hino Nacional
6:05
Replay
Repetição
7:00
Bom Dia Moçambique
Directo 		
9:00
TV Surdo
9:30
Desenhos Animados: Código
do Puzzle Episódio 14 à 18
10:30
Programa “Stop Violência
Doméstica”		
Repetição		
11:30
Antena do Soldado
12:00
Análise Global Directo 		
13:00
Jornal da Tarde
14:00
Canal Zero
14:30
Moçambique Digital		
15:00
O Mágico
15:15
Espectáculo Arte no Quintal:
Arnaldo Manhice 			
16:15
Espectáculo Arte no Quintal:
Rodália			
17:00
Convívio Ao Domingo		
Directo 		
19:00
Passadeira Vermelha
19:25
Conquistas Programa Nº 10
20:00
Telejornal
21:30
Grande Entrevista:
Agostinho Francisco Langa Júnior Secretário de Estado do Ensino TécnicoProfissional		
Gravado
22:30
Espectaculo Musical: The
Black Eyed Peas - Live from Staples
Center			
0:00
Convívio Ao Domingo		
Repetição		
2:00
Agora Nós: “Madodas e
Repetição		
Massungucates”
3:00
Conquistas Repetição		
3:30
Canal Zero Repetição
4:00
Antena do Soldado Repetição
4:30		
O Mágico		
Repetição		
4:50
Análise Global Repetição
5:40
Hino Nacional Repetição
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RM 92.3MHz
1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/EMISSORES PROVINCIAIS
04:57- HINO NACIONAL
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JUNTOS AO DOMINGO
08:00-TU AÍ, TU AQUÍ
11:10- TUDO VAI FICAR BEM
12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLENTIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONA
VÍRUS
14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
15:00- DOMINGO DESPORTIVO

mais rebuscado para nos lembrar
como a saga ainda tem fôlego para
nos assustar e conseguiram convencer Neve Campbell, Courteney
Cox e David Arquette a retornarem mais uma vez. Sidney está
mais bad-ass do que nunca, Gale
está contida em uma jornada para
ser uma pessoa melhor e Dewey
entrega uma das cenas mais incrí-

ÁRIES

LIBRA

Suas emoções estarão mais intensas nesta
semana. Haverá uma tendência a se apaixonar, seja por uma pessoa ou por algo que você
queira realizar. Aproveite esta energia com
consciência da realidade.

Será uma fase intensa em relação a sua busca por identidade e singularidade no mundo.
Aproveite para iluminar o que for preciso,
ter clareza sobre medos que possam estar te
atrapalhando a ver a beleza de ser quem é.

TOURO

ESCORPIÃO

A necessidade de estar na companhia de seus
entes queridos e no ambiente do seu lar estará mais evidente. Porém, conflitos com
irmãos ou primos podem ocorrer. Cuide das
suas emoções para amenizar.

A tendência é que você se sinta bem ao estar no seu lar e na companhia de seus entes
queridos. Se nutrirá emocionalmente de suas
raízes e de tudo que você recebeu de seus ancestrais.

GÉMEOS

SAGITÁRIO

Você sentirá acolhimento ao sair de casa,
conhecer novas pessoas e interagir em ambientes diferentes. Será uma semana de muito movimento social, mas com tendência a
exageros.

Você também sentirá maior necessidade de
sair da rotina, conhecer novas pessoas e lugares, mas tenha o cuidado que o momento
pede. Haverá mais desejo de aprender algo
novo.

CÂNCER

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

Questões inconscientes podem vir à tona.

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

que já não está te trazendo crescimento. É um

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

momento propício também para se organizar

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO
22:00- IZI JAZZ
NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11,
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
.../anm

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:30- JORNAL DA NOITE

veis de toda a franquia.
O roteiro desse novo capítulo
traz um desenvolvimento de personagens muito mais aprofundado e afiado que o filme anterior,
fazendo com que a gente se importe com eles. E o grande sucesso de um filme de terror é fazer
você ter empatia com os personagens para que você sofra quando

algum deles é brutalmente assassinado. E acredite, você vai
sofrer bastante.
Tem ainda o brilhante jovem
elenco, que conta com a super
competente Melissa Barrera e a
maravilhosa Jenna Ortega roubando a cena. Jack Quaid, Dylan
Minnette, Marley Shelton e Jasmin Savoy Brown também merecem os devidos louros por
suas actuações.
‘Pânico‘, de 2022, é o segundo melhor filme da franquia,
logo atrás do primeiro. Ele entrega tudo que promete e mais
um pouco, recheado de acção,
mortes chocantes, um humor
peculiar e reviravoltas de cair o
queixo.
A revelação final poderia ter
sido melhor trabalhada e com
um ritmo mais compreensível, mas isso não afecta o resultado da produção. É o filme
que a franquia precisava para
ressuscitar, acertando no tom
e trazendo um novo grupo de
jovens astros que com certeza
serão muito apetitosos para o
Ghostface retornar nos próximos filmes.

Você terá a oportunidade de jogar fora tudo o

financeiramente.

LEÃO
Poderão ocorrer boas parcerias, sejam elas
afectivas ou profissionais. Nesta semana,
você estará em um período de cuidar de si,
do seu bem-estar e da sua aparência.

VIRGEM
Ficará mais sensível aos barulhos externos e
poderá se afectar pela energia das pessoas e
ambientes. Além disso, alguns medos e fantasmas do passado podem afetar suas emoções.

CAPRICÓRNIO
Pode ser que situações inesperadas envolvendo perdas ou ganhos aconteçam. É preciso que você tenha cuidado com os investimentos. Procure sempre agir ouvindo sua
razão e acolha suas emoções para evitar agir
por impulso.

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

AQUÁRIO
Você precisará também lidar com maturidade
com o fato de que pode ser que as coisas não
aconteçam na velocidade que você deseja.
Você se envolverá mais emocionalmente com
suas relações afectivas.

PEIXES
Procure se acolher e cuidar do seu lado emocional para amenizar isso. Você também entrará em um período de mergulho em seu interior e de encerramento de ciclo.

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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Capturado raptor de empresária em Gondola

A

Polícia da República de
Moçambique (PRM) deteve há dias, na cidade
de Chimoio, província
de Manica, um cidadão
que supostamente esteve envolvido no sequestro, em Dezembro, de uma empresária na vila
municipal de Gondola.
O detido é primo da empresária que fora raptada. Na altura da
sua detenção, o indiciado estava
na posse de uma arma de fogo
que tinha cinco munições. Acredita-se que estava a preparar-se
para mais uma incursão criminal.
O porta-voz do Comando
Provincial da PRM, em Manica, Mateus Mindú, sem revelar
o conteúdo, diz que durante as
investigações foram encontradas

no telemóvel do detido conversas
que mantinha com três cidadãos
que neste momento se encontram, igualmente, encarcerados,
sendo dois na cidade da Beira e
um em Chimoio, indiciados de
estarem envolvidos no caso.
As autoridades policiais dizem estar a trabalhar por forma
a descobrir onde é que o cidadão
adquiriu a arma de fogo com as
respectivas munições, uma vez
que diz não lhe pertencerem.
De referir que a empresária foi
liberta depois de quatro dias em
cativeiro, na província de Manica.
Os raptores foram abordados
pela PRM na via pública quando
tentavam sair daquela província
com a vítima.

Detidos
burladores
em Inhambane
Três indivíduos indiciados de prática de roubo e burla
na via pública e nas agências bancárias foram detidos
na quinta-feira, no distrito de Homoine, província de
Inhambane.
Os indiciados actuavam nas províncias de Gaza,
Inhambane e cidade de Maputo e nas suas incursões
arrancavam os telemóveis e valores monetários às vítimas.
A última actuação criminal dos supostos meliantes
foi registada no distrito de Homoine, onde assaltaram
uma cidadã que acabava de levantar 2000 Meticais na
ATM. Para além do dinheiro, arrancaram o seu cartão
do banco e exigiram que lhes disponibilizasse o código.
Segundo Juma Dauto, porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM)
em Inhambane, depois de levarem o cartão, os indiciados dirigiram-se novamente ao banco e levantaram
5000 Meticais na conta da cidadã.
Juma Dauto disse ainda que na altura da sua detenção foram apreendidos 24 telemóveis, 48 mil Meticais
e alguns amuletos.

Publicidade

ANÚNCIO DE VAGA
MOTORISTAS
Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo pretende admitir para o seu quadro de pessoal
quatro (04) motoristas.
REQUISITOS EXIGIDOS:

Mínimo 10.ª classe de escolaridade;



Mínimo de dois (2) anos de experiência;
Habilitado com carta de condução para viaturas pesadas, profissional e serviços públicos;



Nacionalidade moçambicana;



Idade compreendida entre 18 e 30 anos;



Domínio da língua portuguesa;



Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES


Conduzir viaturas de transporte de pessoas e bens;



Garantir boa utilização das viaturas;



Proceder à limpeza e manutenção das viaturas;



Auxiliar as equipas transportadas em casos de necessidade;



Conduzir respeitando o Código da Estrada e demais dispositivos atinentes à circulação na via
pública:



Conduzir observando a condução defensiva.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com inscrição VAGA DE MOTORISTA,
e entregues no balcão de Vendas do Jornal notícias até às 15.30 horas do dia 21 de Janeiro 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, Curriculum Vitae, Carteira de Condução; Exame de Aptidão Física e Registo
Criminal com menos de 3 meses.
AVALIAÇÃO
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a entrevistas, provas e outros procedimentos
internos para recrutamento.
www.jornaldomingo.co.mz
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Alerta nas bacias
de Maputo e Umbeluzi

A

Direcção Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (DNGRH) apela à
retirada da população que
desenvolve as suas actividades nas zonas baixas ou
ao longo das bacias de Maputo, Umbelúzi e Incomáti
devido à subida de caudais
para níveis de alerta.
O mesmo apelo vai para
cidadãos que vivem em zonas ribeirinhas nas bacias
de Búzi, Púngoè e Zambeze
que recebem grande volume de água a montante.
Isac Filimone, técnico da DNGRH, sublinhou
que neste momento apenas duas bacias, nomeadamente Umbeluzi e Maputo,
atingiram o nível de alerta.
O rio Maputo atingiu
o nível de alerta devido à
chuva que está a cair no
país, bem como de considerável volume de água que
vem dos países vizinhos,
África do Sul e Eswatine.
Quanto a Umbeluzi, o
caudal aumentou consideravelmente devido às
descargas efectuadas pela
Barragem dos Pequenos
Libombos desde o dia 5 de
Janeiro.
Actualmente, o escoamento das águas na barragem dos Pequenos Libombos é de 120 metros cúbicos
por segundo. O nível de armazenamento da barragem
fixou-se em 89 por cento e
a meta é de atingir pelo menos 80 por cento até próxima quinta-feira.
O nosso entrevistado
referiu que as bacias de Maputo e Umbeluzi vão manter nos próximos dias os níveis de escoamentos muito
altos.

SITUAÇÃO NO
RESTO DO PAÍS

Isac Filimone disse que outros pontos
do país mantêm níveis
fora do alerta até esta
segunda-feira.
Com efeito, prevêem-se em quase todas
as bacias hidrográficas níveis oscilatórios com tendência a baixar, exceptando a bacia do Licungo que
apresenta níveis próximos
de alerta.
Detalhando sobre o
comportamento dos rios
distribuídos pelo país diswww.jornaldomingo.co.mz

chuvosa caso não sejam bloqueados os rombos existentes nos diques ao longo do
rio Limpopo.

TRÊS MORTOS
DEVIDO
À DESCARGA
ATMOSFÉRICA

Mais de mil pessoas atravessam de barco o rio Umbeluzi diariamente

se que na região centro as
bacias dos rios Púngoè, em
Púngoè Sul, Mafambisse,
Zambeze (sub-bacia do rio
Revúbuè) e Licungo, em
Mocuba, registam oscilação
do nível hidrométrico com
tendência a subir.
Na região norte do país as
bacias hidrográficas dos rios
Megaruma, Messalo e Montepuez, na província de Cabo
Delgado, que até semana
passada encontravam-se
secas, começaram a receber
água. Ainda na regiao norte,
as bacias de Ligonha, Meluli
e Rovuma registam nível hidrométrico oscilatório com
tendência a subir, devido
ao escoamento gerado por
chuvas locais, mantendo-se
abaixo do nível de alerta.

RESTABELECIDA
CIRCULAÇÃO
EM MAGUDE
E MATUTUÍNE

O delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres(
INGD), Amir Abdula, disse
que a circulação terrestre
voltou à normalidade nos
distritos de Magude e Matutuíne.
Entretanto, neste momento a situação continua
crítica na zona de Mazambanine, distrito de Boane,
onde a travessia continua a
ser feita a partir de barcos a

motor e a remo.
O INGD alocou duas
embarcações que operam
das 5.30 às 18.00 horas. As
embarcações têm a capacidade de transportar 10
pessoas de cada viagem,
sem carga.
Os barcos são muito
concorridos pelos utentes
porque não há cobrança
pela travessia. Estes meios
somente interrompem a
actividade quando chega
a hora determinada pelas
autoridades (18.00 h).
Em conversa com uma
equipa do Serviço Nacional de Salvação Pública ficámos a saber que atravessam naquele ponto mais
de 1000 pessoas por dia,
entre funcionários, agricultores, assim como cidadãos que procuram unidades sanitárias na vila de
Boane. No local foi alocada
uma ambulância equipada
para prestar pequenos socorros.
Para além do INGD, a
travessia é garantida por
pescadores através de barcos a remo. Estes cobram
10 Meticais cada pessoa.
Os utentes entendem que
a iniciativa está a aliviar o
sofrimento dos cidadãos,
por um lado, por outro
está a ajudar o INGD, visto que a procura é maior,
sobretudo nas primeiras
horas e no fim do dia.

MIL FAMÍLIAS
AFECTADAS
EM GAZA

Cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas
devido à chuva, acompanhada de trovoada e
vento forte entre os meses
de Outubro e Dezembro do
ano passado.
Um total de duas mil famílias foi afectado, das quais
1325 residentes do distrito de
Chókwè. Cerca de cinco mil
casas ficaram inundadas,
1800 ficaram parcialmente
destruídas e 80 totalmente
destruídas.
A província conta ain-

da com 52 salas de aula e 6
unidades sanitárias parcialmente destruídas.
A província de Gaza continua sob alerta, pois há risco
moderado a alto de ocorrência de cheias na bacia do
Limpopo do presente mês
até Março.
A informação foi facultada, há dias, durante a visita
da presidente do Instituto
Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres,
Luísa Meque, àquela província.
Durante a visita, Meque alertou que o distrito de Chókwè poderá ficar
inundado durante a época

Cidadãos enfrentam dificuldades para transportar as suas mercadorias

As chuvas que têm
vindo a cair na província
de Tete, desde o mês de
Outubro do ano passado,
provocaram vários estragos em diferentes comunidades. Actualmente,
contam-se 353 famílias
afectadas e há registo
ainda de destruição de 98
salas de aula e seis blocos
administrativos.
Seis pessoas perderam
a vida, das quais três por
descarga
atmosférica,
um por afogamento, um
por ataque de crocodilo,
e outro foi arrastado pela
corrente água de chuva.
A situação está a
preocupar as autoridades locais porque a chuva continua a cair. Para
inverter o cenário, os
governos distritais, em
coordenação com a delegação do INGD, estão a
levar a cabo trabalhos de
sensibilização nas comunidades que vivem em
zonas baixas no sentido
de se retirarem para zonas altas e seguras.
Alex Ângelo, porta-voz da delegação do
INGD em Tete, disse que
foram disponibilizadas
20 tendas, mais um número não especificado
de lonas às famílias afectadas.
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Centro de Saúde de Santos
“engolido” pela água da chuva

O

Centro de Saúde
do Santos, no
município
da
Matola, província de Maputo,
encontra-se encerrado devido à invasão da
água de chuva. O problema verifica-se desde
o passado dia 30 de Dezembro e ainda não há
sinal sobre uma possível
intervenção.
A unidade sanitária
atende cerca de 58 mil e
572 habitantes e funciona desde o mês de Novembro do ano passado.
Neste momento, os
acessos ao centro estão
bloqueados e os blo-

cos onde funcionam os
serviços
hospitalares
encontram-se cercados
pela água. Uma parte do
equipamento e fármacos foi retirada para a
sede do círculo do posto
administrativo da Matola.
Os moradores do
bairro Santos contaram
que o centro foi construído num local onde
no passado tinha uma
bacia de retenção de
água da chuva.
A directora dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social da Matola, Amélia
Tembe, confirmou que

antes de se erguer a infra-estrutura as autoridades sabiam que o local é baixo e tinha uma
bacia.
Amélia Tembe disse
que os serviços prestados naquele centro foram transferidos para a
sede do círculo do posto
administrativo da Matola.
A direcção de Saúde
adquiriu, através dos
seus parceiros, duas clínicas móveis, onde são
prestados serviços de
saúde materno-infantil,
aconselhamento, saúde
mental e atendimento a
doenças crónicas.

Os restantes serviços, incluindo farmácia,
funcionam nas instalações, bem como no pátio da sede do posto administrativo.
Alguns técnicos afectos ao centro foram distribuídos para diferentes
unidades hospitalares
que funcionam na Matola, outros ainda estão
a trabalhar no centro
provisório.
Amélia Tembe disse
ainda que o município
da Matola e o Governo
provincial estão a trabalhar com vista a encontrar a solução do problema. “Tentámos retirar a
água através de motobombas. Constatámos
que a operação não era
viável. Tentámos desentupir outros canais, mas
descobrimos que a água
estava contaminada e
isso podia trazer pro-

Amélia Tembe, directora dos Serviços Distritais de Saúde

blemas no seio dos moradores. Não estamos
descansados. Estamos a
procurar outras formas
para resolver este problema”, referiu.

Acrescentou
que,
para evitar a propagação
de doenças, a direcção
de saúde tem colocado
cloro nas águas semanalmente.

Concurso no 3 de 16 - 01 - 2022
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CÂNDIDO JOÃO
MILISSE
FALECEU

Sua esposa, Sara Mafuiane
Milisse, seus filhos, Nelson,
Milton, Ermelinda, Cândido,
Sara, Mauro e Limie, genros,noras e netos
comunicam o falecimento do seu ente querido
CÂNDIDO JOÃO MILISSE, ocorrido no dia
13/01/2022 no HCM, cujo funeral se realiza
hoje (domingo), 16/01/22, às 11.00 h, no cemitério da Texlom, antecedido de missa de
corpo presente na capela do cemitério às 9.30
h. Paz à sua alma.
www.jornaldomingo.co.mz
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Melhoria nos indicadores
da covid-19

A

análise
semanal dos boletins
diários emitidos
pelo Ministério
da Saúde (MISAU) indica que houve
melhoria nos indicadores
da covid-19 no país, sobretudo no que diz respeito aos recuperados.
De segunda-feira à sexta-feira, os dados do MISAU apontaram para uma
tendência crescente deste
indicador, situando-se até
então em 179.680 pessoas
dadas como clinicamente recuperadas da doença,
sendo que 10.590 foram
notificados no período em
análise, contrariamente a
8512 registados no mesmo
período da semana anterior.
Com efeito, houve um
incremento de 2078 casos
recuperados.
Não foi só o número de
recuperados que registou
melhoria. O número de
óbitos, novos casos e internamentos também decresceu.
No período em análise, as novas infecções não

ultrapassaram a barreira
dos três mil casos, sendo
que o maior número foi de
2072 casos anunciados na
sexta-feira e o menor, 592
novas infecções registadas
na segunda.
Com estes dados, nesta
semana, foram notificados

7422 novas infecções pelo
Sars-Cov-2, quase a metade do que foi registado
na semana anterior.
O cumulativo de casos
activos saiu de 38.733 na
sexta-feira do dia 7 de Janeiro para 36.020 no dia
14.

Refira-se que a maior
parte dos novos casos foi
registada na faixa etária
dos 25 a 34 anos de idade
com 1950, seguida de indivíduos de 15 a 24 anos
com 1477 casos. Crianças de 0 a 14 anos foram
responsáveis por 1136 in-

fecções e indivíduos acima de 50 anos com 1071
casos. O MISAU reportou
igualmente 66 casos em
pessoas cuja idade não foi
apurada.
Se entre os dias 3 e 7 do
mês corrente 56 pessoas
perderam a batalha contra

a covid-19 no país, nesta
semana, as vítimas foram
32. Dos óbitos reportados,
a maioria (18) ocorre na
cidade de Maputo, quatro
em
Maputo-província,
as províncias de Gaza e
Zambézia registaram três
óbitos cada, duas mortes
foram registadas em Sofala e as províncias de Tete e
Inhambane com um caso.
Assim, actualmente, o
país conta com 2117 óbitos
que tiveram como causa a
covid-19.
Mais 156 pessoas deram
entrada, de segunda-feira
para sexta, nos centros de
internamento e tratamento da covid-19 no país,
uma redução de 147 casos comparativamente ao
mesmo período da semana
anterior.
Ainda neste período,
o MISAU reportou mais
584.529 pessoas vacinadas com a 1ª e 2ª doses.
O que perfaz um total de
10.122.713 pessoas imunizadas desde o início deste
processo no país. Deste
número, 8.144.789 estão
completamente vacinadas.

Criações culturais do país
ganham espaço televisivo
“Maningue Magic” é como se
denomina o canal de televisão virado para a promoção, divulgação
e projecção de criações culturais
moçambicanos que será lançado
pela Multichoice na próxima segunda-feira, dia 17 de Janeiro, em
Maputo.
Disponível na DStv e GOtv,
Maningue Magic, que funcionará
durante 24 horas/dia, vai passar
programas como: Txunado; Maida-Telenovela; Música; A influencer, Reality Shows e Lifestyle.
“Um canal de televisão dedicado aos telespectadores moçambicanos que traz conteúdos
compostos maioritariamente por
telenovelas, séries de ficção, ‘reality shows’, programas musicais,
magazine de lifestyle e de sociedade; todos produzidos em Moçambique. A iniciativa visa entreter
os clientes, há muito sedentos de
mais conteúdo local na programação”, explica João Ribeiro, director
do canal.
www.jornaldomingo.co.mz

O evento de lançamento do
novo canal decorrerá na Fortaleza de Maputo e contará com a
presença de artistas, produtores,
realizadores moçambicanos que
integram as diferentes produções
e representantes da MultiChoice
Moçambique.
Além de oferecer entretenimento, o canal contribuirá para
o crescimento das indústrias culturais e criativas moçambicanas
impactando na cadeia de valor baseada no talento e nas habilidades
artísticas dos produtores, com a
capacidade de geração de empregos e mais receitas para o Estado.
“Preocupamo-nos em levar o
melhor do conteúdo televisivo de
entretenimento para as famílias
nacionais. O lançamento do canal
Maningue Magic representa um
inquestionável salto qualitativo na
oferta de conteúdos televisivos localmente produzidos”, afirma Agnelo Laice, director geral da MultiChoice Moçambique.

Os artistas nas suas mais variadas formas de manifestação e
produção (cinema, teatro, música,
promoção de espectáculos e eventos de entretenimento) terão neste
canal os seus direitos salvaguardados e a sua imagem promovida na
diáspora.
“Continuaremos a trabalhar
com os produtores nacionais estabelecidos e apoiar os novos produtores nacionais que encontram
agora no canal Maningue Magic,
através da qual podem veicular
os seus conteúdos em alta qualidade (HD) para Moçambique e
além-fronteiras. Este novo canal responde também ao nosso
compromisso de promover o desenvolvimento da indústria e da
economia de entretenimento em
Moçambique e no continente africano”, concluiu Laice.
João Ribeiro, director do canal, destaca que “o Maningue
Magic vai melhorar a experiência
do telespectador e agregar valor

“Maida”, telenovela moçambicana que retrata amor, sonhos e traições

aos clientes. Estamos orgulhosos do nosso papel no
sector do entretenimento. Este lançamento reforça
a visão estratégica de sermos o principal contador
de histórias do continente africano e abre uma nova
etapa no relacionamento com a indústria no país.
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Jair Bolsonaro – Beneficiário
de um “feitiço” que agora
procura antecipar-se ao “feiticeiro”

C

om as sondagens
de opinião a favorecerem Lula da
Silva nas eleições do próximo mês de Outubro,
o ainda presidente do
Brasil, Jair Bolsonaro,
já está em campanha
para descredibilizar o
potencial
adversário
eleitoral. Numa entrevista recentemente
publicada, Bolsonaro
não só atacou Lula da
Silva, como também
virou o “cano” contra
membros do sistema
de justiça que considera estarem a trabalhar
para reconduzir Lula da
Silva à presidência do
país. Tendo em conta

As reacções de
Bolsonaro denunciam o desespero
de um beneficiário
de um “feitiço” que
agora parece estar
a virar-se contra ele. Bolsonaro
ataca as instituições de justiça, ou
seus membros à
frente de processos contra si, de
estarem ao serviço da recondução
de Lula da Silva
à presidência,
isso vários meses
antes do início da
campanha eleitoral ou mesmo da
oficialização da
candidatura do seu
adversário
que foi graças às instituições de justiça que
Lula foi descredibilizado, condenado e preso, deduzindo-se que
daí se abriu a “brecha”
para a eleição de Bolsonaro, é caso para dizer
que o beneficiado pelo
“feitiço” procura antecipar-se ao “feiticeiro”
– instituições de justiça
– antes que este se vire
contra si.

Edson Muirazeque *

edson.muirazeque@gmail.com

OLHANDO O MUNDO
* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

Uma sondagem de
opinião publicada na
passada
quarta-feira
(12/01), da autoria do
Instituto Quaest, indica que o ex-presidente
Lula da Silva lidera as
intenções de voto, para
as eleições de Outubro,
com 45% contra 23%
de votos do actual presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com a pesquisa, Lula venceria os
seus adversários tanto
na primeira como na
segunda volta das eleições com uma folgada
vantagem. O resultado
desta primeira pesquisa
do ano 2022 mantém a
tendência das sondagens de opinião realizadas em 2021, especialmente desde que Lula
da Silva foi ilibado, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), das condenações a que havia sido
alvo no âmbito da Operação Lava-Jato.
No mesmo dia em que
a sondagem de opinião

foi publicada, o presidente Jair Bolsonaro
veio a público tecer duras críticas ao anterior
presidente Lula da Silva. Bolsonaro afirmou
que reconduzir Lula da
Silva à presidência é o
mesmo que “reconduzir um criminoso à
cena do crime” pois,
segundo ele, Lula pretende “roubar a liberdade” aos brasileiros.
Apesar de atacar o seu
potencial adversário, o
maior alvo das críticas
de Bolsonaro eram dois
membros do STF, Luís
Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que
acusa de pretenderem
reconduzir o seu potencial adversário eleitoral
à presidência. Moraes
é relator de quatro dos
cinco inquéritos contra
Bolsonaro que estão a
ser analisados pelo STF.
Barroso é presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), instituição
onde o presidente Bol-

sonaro está também a
ser investigado.
As reacções de Bolsonaro denunciam o
desespero de um beneficiário de um “feitiço”
que agora parece estar
a virar-se contra ele.
Bolsonaro ataca as instituições de justiça, ou
seus membros à frente
de processos contra si,
de estarem ao serviço
da recondução de Lula
da Silva à presidência,
isso vários meses antes
do início da campanha
eleitoral ou mesmo da
oficialização da candidatura do seu adversário. No entanto, um
recuo ao passado mostra que foi graças às
instituições de justiça,
por meio da Operação
Lava-Jato, que Lula da
Silva e o Partido Trabalhista ficaram descredibilizados que Bolsonaro
ascendeu à presidência.
Aliás, graças à Lava-Jato e outras acções das
instituições de justiça,

o “feiticeiro”, Dilma
Roussef, do Partido Trabalhista, foi destituída,
Lula da Silva foi impedido de concorrer à presidência e o candidato do
Partido Trabalhista foi
derrotado por Bolsonaro nas eleições de 2018.
Ou seja, Bolsonaro foi
o beneficiário directo
das acções do “feiticeiro”. Curiosamente, as
sondagens de opinião
anteriores às eleições
daquele ano, ainda que
Lula da Silva estivesse
preso, davam vantagem
ao antigo presidente.
Em 2022, um ano
eleitoral no Brasil, Bolsonaro continua a não
encontrar sossego na
sua intenção de manter
a presidência por mais
um mandato. As pesquisas mostram, pelo
menos por enquanto já
que ainda falta muito
tempo até as eleições,
que Bolsonaro não tem
chances de se reeleger.
Para além dos vários
escândalos em que esteve envolvido ao longo da sua presidência,
o presidente continua
a ser acusado de propalar fake news e parece
haver vontade do “feiticeiro” controlar e responsabilizar essa prática. Aliás, a dura reacção
de Bolsonaro contra o
“feiticeiro” deveu-se,
em parte, a um artigo de
Barroso que denuncia o
surgimento de “terroristas verbais” que supostamente põem em
causa o processo eleitoral e a democracia.
Para Barroso, deve haver regulação das redes
sociais para impedir
a divulgação de fake
news em eleições ou
a propagação de conteúdos ilícitos noutros
contextos. Sendo Bolsonaro um dos maiores
acusados de divulgar
notícias falsas, o presidente juntou isso aos
processos contra si para
acusar Barroso e Moraes
de pretenderem reconduzir Lula da Silva à
presidência.
Ao que tudo indica,
Bolsonaro está ciente de

que foi graças ao “feiticeiro” que ascendeu à
presidência. No entanto, o presidente parece
igualmente convencido que o “feiticeiro”
pode ser responsável,
ou contribuir, para a
sua não reeleição. Aliás,
Bolsonaro foi um dos
maiores críticos às decisões do “feiticeiro”
que ilibaram o seu potencial adversário eleitoral das condenações
e das acusações de corrupção. Qualquer evidência que favorecesse
a absolvição de Lula
era, e é, motivo de denúncia de uma suposta
cabala política por parte

As reacções de
Bolsonaro denunciam o desespero
de um beneficiário
de um “feitiço” que
agora parece estar
a virar-se contra ele. Bolsonaro
ataca as instituições de justiça, ou
seus membros à
frente de processos contra si, de
estarem ao serviço
da recondução
de Lula da Silva
à presidência,
isso vários meses
antes do início da
campanha eleitoral ou mesmo da
oficialização da
candidatura do seu
adversário
do presidente. Portanto, diante da aparente
inevitabilidade de ir
ao jogo eleitoral contra
Lula, Bolsonaro procura
antecipar-se acusando o Supremo Tribunal
Federal de estar a preparar a recondução do
seu adversário à presidência, talvez para
condicionar o processo eleitoral deste ano
e encontrar culpados
numa eventual derrota.
www.jornaldomingo.co.mz
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MEMÓRIA - HOTEL KILIMANJARO

Pepe tramou almoço da selecção
prometendo reembolsar o valor quando chegasse a Moçambique. Os tanzanianos estavam
irredutíveis e já falavam alto: se
ele não pagar, não sai do hotel.
Os dirigentes federativos
promoveram, de imediato, um

À hora do jantar, os
técnicos, jogadores
e pessoal de apoio
tiveram instruções
expressas para não se
excederem, tendo em
conta que os preparativos para a viagem
de regresso iniciariam
logo após o pequeno-almoço no dia seguinte. Fez-se saber
que o único dinheiro
disponível, em posse
do chefe da delegação, era destinado ao
pagamento da hospedagem, alimentação e
despesas normais do
embarque
Alguns destes jogadores estiveram no jogo das Maurícias e passaram pela Tanzânia
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caminho do CAN-1986, no
regresso das Maurícias, a
selecção nacional de futebol de Moçambique fez
escala em Dar-Es-Salaam,
na Tanzânia, vindo a hospedar-se
no luxuoso Hotel Kilimanjaro, com
a distinção de “cinco estrelas”.
A noite quente convidava para
actividades de lazer. Para os dirigentes, sobretudo, seria uma oportunidade para desfrutar de uma boa
bebida, ou o prazer de dar gosto ao
pé em algum local aberto naquele
dia.
À hora do jantar, os técnicos,
jogadores e pessoal de apoio tiveram instruções expressas para
não se excederem, tendo em conta
que os preparativos para a viagem
de regresso iniciariam logo após o
pequeno-almoço no dia seguinte.
Fez-se saber que o único dinheiro
disponível, em posse do chefe da
delegação, era destinado ao pagamento da hospedagem, alimentação e despesas normais do embarque.
Para uns, as instruções entraram por um ouvido e saíram pelo
outro. Um certo grupo, com algum
dinheiro no bolso, logo após a refeição deixou o hotel para visitar
alguns locais aprazíveis de Dar-Es-Salaam, naquela altura, mas sempre com a hora da concentração, na
manhã seguinte, em mente.
Nessa deslocação, a Federação
www.jornaldomingo.co.mz

Moçambicana de Futebol (FMF)
designara o massagista afecto ao
Textáfrica do Chimoio, com o nome
Pedro Francisco Pereira, conhecido
por Pepe, já falecido, que viu naquela oportunidade uma possibilidade de saciar as suas vontades de
grande farrista.
Ao contrário dos outros, preferiu ficar no seu aposento temporário, o quarto do hotel, dando-se ao
luxo de convidar algumas pessoas
com quem se simpatizava. As bebidas, desde cerveja, vinho, whisky,
solicitadas àquele quarto, eram todas de “primeira água”, fazendo
esquecer os tempos de crise que se
viviam em Moçambique, naquele
tempo.
Enquanto o quarto de Pepe estava no auge do desfrute, a maior
parte dos membros da delegação
precipitava-se para os quartos. Entendia-se que os jogadores, sobretudo, tinham a pretensão de recuperar do esforço despendido no jogo
e do pouco tempo de repouso. Os
mais regrados tinham seguido para
os quartos após o jantar, cansados
de tudo, com o único desejo de ver
o avião a aterrar em Maputo e seguirem para os seus aposentos.

BEBER E COMER
ALÉM DA CONTA

A farra liderada por Pepe
foi noite adentro. Todos os que
tinham estado com ele esqueceram-se das limitações financeiras. Sempre que as garrafas

ficassem vazias, solicitavam
outras. Em curto espaço de
tempo o hotel, que estava a
gostar do novo cliente de luxo,
disponibilizava os produtos solicitados.
No dia seguinte, como programado, os membros da delegação deixaram os seus quartos
e concentraram-se numa sala
localizada ao lado da recepção,
bem perto da porta de saída do
hotel.
A meio do pequeno-almoço, notou-se a ausência de
Pepe. Os responsáveis pela selecção acabaram sabendo, por
alguém que bem o conhecia,
que era habitual o massagista ser o último a chegar às refeições. Um dos que estava na
mesa tentou abrir o jogo, mas
um outro membro da delegação deu-lhe um toque no ombro, alertando que essa confidência poderia “custar caro”
ao também massagista do Textáfrica.
O pequeno-almoço chegou
ao fim. O espanto cresceu, até
porque era necessário juntarem os pertences de cada um
para, depois do almoço, iniciarem a viagem ao aeroporto
para o regresso a Maputo. Foi
aí que os membros seniores
da FMF decidiram seguir para
o quarto de Pepe, que afinal já
estava acordado, e com a porta do quarto aberta. Pepe, com
a cara de ressaca, estava com

funcionários do hotel à conversa, que não parecia simpática. Ao aproximarem-se, os
dirigentes perceberam que se
tratava de cobrança aos gastos
da noite anterior.
O massagista não assumia a
factura apresentada, não obstante os vasilhames de cerveja,
vinho e whisky ali espalhados,
além da desordem a olhos vistos, provocada pela farra.
Reparando a presença dos
responsáveis da FMF, Pepe
ajustou um pouco a sua postura ainda ébria. Os tanzanianos,
por sua vez, apressaram-se a
mostrar as facturas das despesas do boémio moçambicano
aos dirigentes moçambicanos.
O valor que constava no fim
da folha era excessivo, 60 por
cento superior ao que Pepe
trazia nos seus bolsos. Os responsáveis pela FMF abanaram
a cabeça.
Como anteriormente referimos, o valor que estava na
posse do chefe da delegação,
que já tinha efectuado o pagamento da hospedagem, era
apenas destinado ao almoço
daquele dia e das despesas de
embarque.
Pepe era, naquele momento, um indivíduo inconsolável. Solicitou um encontro
com o responsável da comitiva moçambicana para pedir,
encarecidamente, que o ajudasse a saldar aquela dívida,

encontro de emergência com
os restantes membros da delegação para informar sobre a
situação e propuseram que o
almoço fosse cancelado para se
poder pagar as despesas criadas pelo massagista.
Na altura da proposta, uns
e outros murmuram. Os mais
ousados intervieram com comentários ríspidos, em condenação clara ao mau comportamento de Pepe.
No fim do encontro, ficou
acordado que o dinheiro que
era destinado ao almoço serviria para pagar a farra promovida por Pepe, considerando
que, entre deixar um membro
da delegação em território tanzaniano, ainda que prevaricador, e não almoçar, era melhor
“salvar a pele” do compatriota.
Um pouco antes de abandonar o hotel com destino ao
aeroporto, consumiu-se fruta
e algumas sandes. Ao longo da
viagem Pepe não conseguia,
sequer, ingerir água. Ficou de
cabeça para baixo para não
encarar o olhar condenatório
dos outros membros da delegação que, de forma indirecta,
dirigiam-lhe palavras menos
simpáticas.
Em Maputo, Pepe tratou
de accionar mecanismos para
pagar a sua dívida, mas, como
penalização, acabou por ficar
de fora das viagens subsequentes da selecção nacional.
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VOLEIBOL-ZONA VI

Académica é campeã africana

As “estudantes” conquistaram o título africano da zona VI pela primeira vez

d

A

zona VI com uma vitória convincente sobre a ex-detentora do título,
a UP de Maputo, por 3-0.
Numa final entre duas formações moçambicanas, as “estudantes” voltaram a ser superiores, à semelhança do que tinha acontecido

IVO TAVARES

equipa sénior feminina
da Académica sagrou-se
na tarde de ontem pela
primeira vez campeã africana de voleibol a nível da

na fase de grupos quando também
venceram por 3-0. Entraram muito
bem no jogo. Mais móveis na troca de posições quer no ataque e em
situações defensivas, bem como no
remate e bloqueio junto à rede. Foram sempre muito fortes. Ana Paula

Sinaportar e Ângela foram as mais
certeiras no remate, enquanto Assiat
ia se notabilizando com passes certeiros. As “estudantes” venceram o
primeiro por 25-15.
No regresso para o segundo set
e após um curto intervalo, tendo as

jogadoras aproveitado para se refrescarem, até porque no interior do
pavilhão da UEM o calor era intenso,
a UP apareceu disposta a mudar o
rumo dos acontecimentos. Esteve a
vencer, mas foi “sol de pouca dura”,
visto que não tardou a ceder à maior
experiência e qualidade da Académica que com muita calma e inteligência colocou-se na frente do marcador e nunca mais largou-o, tendo
vencido por 25-21. Do lado da UP,
Liocadia Manhiça procurava remar
contra a maré, mas era insuficiente
para colmatar a falta de concentração de quase todo o colectivo. Falhas
no posicionamento e muita pouca
mobilidade no ataque fizeram com
que as “pedagogas” fossem presas
fáceis para a turma liderada por Abdurremane Cassimo.
A vencer por 2-0, as “estudantes” tinham tudo para decidir
o encontro no terceiro set e, apesar
de a UP ter dado uma boa luta, não
deixam o pássaro fugir, venceram
pelo parcial de 25-21, erguendo pela
primeira vez o título de campeãs da
zona VI.
Académica, que não perdeu
nenhum dos oito jogos disputados
nesta competição (seis na fase de
grupos e nas meias-finais e final),
será o representante da Zona VI no
Campeonato Africano que irá decorrer este ano em local ainda por
anunciar.

ZIMBABWE E COMORES DE MALAS AVIADAS

Malawi a um passo dos oitavos-de-final
Texto de Raimundo
Zandamela em Yaoundé

A selecção do Malawi, do conhecido Jhon Banda (jogador da
União Desportiva do Songo), deu
um passo importante rumo aos
oitavos-de-final da 33.ª edição
do Campeonato Africano das Nações
(CAN). Os malawianos venceram
(2-1), com um “bis” de Gabadinho
Mhango (atacante do Orlando Pirates), a sua congénere do Zimbabwe
no duelo da região austral no CAN,
que entra hoje no seu sétimo dia de
competição.
Com este resultado, os “Flames”
(nome de guerra dos malawianos)
assumem a terceira posição do Grupo “D” com três pontos na tabela
classificativa, atrás do Senegal e
Guiné, ambas com quatro pontos.
Ainda que o Malawi não termine nos
dois primeiros lugares que dão acesso à fase seguinte, a equipa de Jhon
Banda e Richard Mbulu, este último que teve passagem pelo Costa
do Sol, pode avançar como terceiro
classificado.
O mesmo não se pode dizer do
Zimbabwe que teoricamente deverá
arrumar cedo as malas de regresso
à casa à semelhança das Comores,
que na sexta-feira perderam (2-

Fotos CAF.COM
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0) frente a Marrocos, sendo esta a
segunda derrota. Lembre-se que,
nesta prova continental, o Malawi
como Zimbabwe tiveram estreias
infelizes, depois de terem visto os
seus plantéis desfalcados por conta
de casos de covid-19. Os represen-

tantes do Malawi perderam (1-0)
frente à Guiné, enquanto o Zimbabwe caía aos pés do Senegal pelo
mesmo resultado.
Na terceira e última jornada da
fase de grupos, o Malawi bate-se,
nesta terça-feira, pelas 19.00 ho-

ras, com o Senegal e Zimbabwe irá
medir forças com a turma da Guiné.
Já as Comores terão de se aplicar a
fundo para vencer a aflita selecção
do Gana, que na passada sexta-feira
cedeu um empate frente ao Gabão
(1-1).  

“TUBARÕES AZUIS”
REFÉNS DE TERCEIROS
Cabo Verde, que representa a
lusofonia juntamente com a Guiné-Bissau, continua esperançosa em
conseguir uma vaga nos oitavos-de-final da maior prova futebolística ao nível de África.
Apesar de terem consentido
uma derrota diante da sua congénere do Burkina Faso (1-0), no desfecho da segunda jornada do Grupo
“A”, os “Tubarões Azuis” mantêm
ainda acalentada a esperança de
transitarem à fase seguinte, uma
vez que o conjunto conta com três
pontos.
Contudo, não dependem exclusivamente de si para materializar
este desejo. Primeiro, os insulares
são obrigados a vencerem, amanhã,
a já qualificada selecção dos Camarões e esperar que os burquinabes
escorreguem diante da resiliente
formação da Etiópia. Caso esse cenário não se concretize os ilhéus
podem avançar como um dos quatro terceiros melhores classificados
de todos os grupos.
No histórico de confrontos directos entre as duas nações, os insulares perderam em todos com um
saldo de sete golos sofridos.
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Solta de Inácio Pereira

África merece o melhor

A

festa do futebol
africano
está
ao rubro. Pena
que os nossos
“Mambas” não
estejam presentes nos
Camarões. Por cá ainda
estamos “busy” com a
novela Luís Gonçalves e
Federação Moçambicana
de Futebol (FMF). É isso,
a Bula-bula nada escapa.
Faz parte do seu ADN.
O argumento da novela Gonçalves e FMF é

de tirar o chapéu. Nem
Quentin Tarantino (realizador,
argumentista,
produtor, actor, director
de fotografia e crítico de
cinema norte-americano
e vencedor de dois óscares de melhor roteiro original e eleito o 19.° maior
diretor de cinema dos últimos 25 anos) seria capaz
de uma longa metragem
com estes pergaminhos.
“Ora nada deve”, “ora
não recorre da decisão da

FIFA”, “ora vamos negociar”, etc., etc.
Mas nem por isso o
mundo desabou como
teme Obelix, o grande
amigo de Astérix, conhecido pela sua gordura, os
menires que carrega nas
costas e sua força sobre-humana daquela aldeia
gaulesa.
Se estivéssemos em
Yaounde ou Bafoussan,
as nossas danças, nomeadamente ngalanga,

xiparatwana,
mapiko
soariam mais alto que
qualquer vuvuzela.
Mas agora falemos
mais terra a terra sobre o
CAN 2021, apesar de estarmos em 2022.
Todos nós conhecemos a magia do futebol
africano. Aliás, as principais ligas europeias
estão a chorar devido à
ausência de craques que
estão a disputar o CAN
nos Camarões.
O futebol africano,
embora esteja a flutuar
em outras águas, mais
táctico que técnico, contrariando o antigamente, é, sem dúvida, uma
montra a ter em conta.
Aliás, muitos olheiros
estão neste momento
nos Camarões à caça de
talentos que ali abundam.
Os relvados onde as
partidas são disputadas
são um mimo, tudo bem
regado, bem verdinho.
Como não há bela
sem senão, chocou-nos
o facto de na partida
Gâmbia-Mauritânia
a

organização ter por três
(3) vezes falhado o hino
da Mauritânia, com as
equipas bem alinhadas
no campo.
Para evitar o quarto
erro, os próprios jogadores da Mauritânia tiveram de entoar o hino
nacional do seu país.
Isso tem tremendo
impacto negativo do
ponto de vista protocolar e foi uma mancha ao
espectáculo. Uma vez já
era demais. Agora, três
vezes, é de bradar os
céus.
África merece o melhor.
PS: Aos “Mambas”
votos de sucessos e pros-

peridades quando voltarem às competições
agora sob o comando do
nosso eterno capitão,
Chiquinho Conde.
O céu é o limite. Viver
também é sonhar.
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