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Nyusi convida empresários
malawianos à FACIM

O 
Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, 
convidou os empre-
sários moçambicanos 
e malawianos a par-

ticiparem massivamente na 
edição da Feira Internacional 
de Maputo (FACIM), que vai 
decorrer em Agosto próximo, 
para explorarem as oportuni-
dades de negócios, de modo a 
impulsionar as economias dos 
dois países. 

O Chefe de Estado fez este 
pronunciamento ontem em 
Ricatla, no distrito de Marra-
cuene, província de Maputo, 
por ocasião do Fórum de Ne-
gócios Moçambique-Malawi, 
que contou com a participação 
de cerca de 300 empresários 
de ambos os países e represen-
tantes de algumas instituições 
públicas.

O estadista moçambicano 
afirmou que as oportunidades 
são numerosas nos dois paí-
ses, daí a necessidade de maior 
aproveitamento para que não 
sejam engolidas por outros in-
vestidores.

Sabe-se que o Malawi usa o 
Porto da Beira para a entrada 
e saída das suas mercadorias, 

utilizando as estradas nacio-
nais números 6 e 7, passando 
até às fronteiras de Zobue e 
Calomue, na província de Tete.

Nos próximos dias preten-

de-se que seja explorado o Por-
to de Nacala, na província de 
Nampula, que foi visitado pelo 
Chefe do Estado moçambicano 
e Lazarus Chakwera, Presiden-
te do Malawi.

Por seu turno, Chakwera, 
que foi convidado a intervir no 
âmbito do fórum de negócios 
com empresários dos dois paí-
ses, disse que há necessidade de 
se criar um ambiente favorável 
de negócios entre Moçambique 
e Malawi para fortificar ainda 
mais as relações bilaterais. 

Para o efeito, os dois paí-
ses têm de criar e implemen-
tar políticas fiscais atractivas 
para apoiar o empresariado, 
de modo a desenvolver as duas 
economias, sobretudo levando 
em conta as adversidades cau-
sadas pelos efeitos negativos da 
covid-19 e a conjuntura inter-
nacional, resultante da guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia. 

“Os sectores privados de-
vem harmonizar a forma de 
trabalhar para criar um bom 
clima de negócios para recu-
perar as economias. No nosso 
caso, há necessidade de se tra-
balhar mais para reduzir as im-
portações porque anualmente 
gastamos cerca de 300 milhões 
de dólares de produtos diversos 
que entram através dos portos 
de Nacala e Beira”, aludiu.

No seu entender, Moçambi-
que e Malawi devem trabalhar 
para atingir os objectivos tra-

çados pelos seus governos com 
vista a desenvolver as suas eco-
nomias. 

“Não há melhor altura para 
estreitar as relações económi-
cas do que agora. Por isso, nos 
juntámos para ver se isso acon-
tece. Eu e o Presidente Nyusi 
temos conduzido os dois paí-
ses e estamos preocupados em 
torná-los independentes das 
importações. A bola está do lado 
do sector privado que tem a res-
ponsabilidade de investir mais na 
agricultura, energia, infra-estru-
turas, entre outros”, disse. 

RAZÕES PARA 
INVESTIR EM 
MOÇAMBIQUE

A Agência para a Promoção de 
Investimentos e Exportações em 
Moçambique (APIEX) enumerou 
diversas razões para os empre-
sários malawianos investirem no 
nosso país. Entre outros, desta-
que vai para o ambiente de ne-
gócios que é dos melhores ofe-
recidos tanto para estrangeiros 
como para nacionais.

Também tem a questão de 
acesso aos mercados preferen-
ciais para a exportação, além 
do facto de ser um país seguro, 
ter três portos que têm estado 
a ajudar os países do “hinter-
land” e fazer parte da Comuni-
dade dos Países da África Aus-
tral (SADC), o que abre espaço 

para um grande mercado que 
interessa aos investidores.

“Neste momento, temos 
como maior investidor a Chi-
na, seguida da África do Sul. 
Malawi ainda não faz parte dos 
dez maiores investidores, mas 
acreditamos que com o mo-
vimento que está a acontecer 
poderá entrar na lista”, disse 
Gil Bires, director da APIEX 
que apresentou o Quadro Legal 
de Moçambique para Inves-
timentos e Oportunidades de 
Negócios. 

Além destas razões, foram 
apresentadas garantias ao in-
vestimento que vão desde a 
protecção dos direitos de pro-
priedade, possibilidade de re-
patriar os dividendos e juros 
de empréstimos contraídos 
no âmbito de investimento e 
ainda a isenção no pagamento 
do Imposto Sobre Valor Acres-
centado (IVA) na exportação de 
equipamentos.

Em relação às áreas para in-
vestir, Bires destacou os sec-
tores de agricultura, energia, 
infra-estruturas, indústria 
transformadora, extractiva e 
minas, petróleo e turismo.

Por seu turno, Eduardo 
Sengo, director-executivo da 
Confederação Económica dos 
Empresários, referiu que a CTA 
tem estado a trabalhar com o 
Governo há anos para melhorar 
o ambiente de trabalho e, como 
resultado disso, foram aprova-Filipe Nyusi e Lazarus Chakwera
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dos diversos instrumentos e 
várias iniciativas que melho-
raram o ambiente de negócios. 

Aos empresários malawia-
nos, Sengo referiu que na úl-
tima Conferência Anual do 
Sector Privado (CASP) foram 
mapeados cerca de 990 mi-
lhões de dólares em opor-
tunidades de negócios, com 
enfoque para a produção de 
macadâmia na zona Norte. 

Na área da água e sanea-
mento, existem oportunidades 
avaliadas em mais de 195 mi-
lhões de dólares.

MALAWIANOS 
INTERESSADOS 

Depois da apresentação das 
diversas oportunidades de negó-
cios existentes em Moçambique, 
empresários malawianos mos-
traram interesse em diversos as-
pectos ligados à possibilidade de 
investir no nosso país. 

O empresário malawiano re-
sidente em Moçambique Franco 
Fazenda disse que os empresá-
rios daquele país têm tido difi-
culdades de ter acesso ao finan-
ciamento bancário. 

Por seu turno, o ministro da 
Indústria e Comércio do Malawi, 
Mark Phiri, procurou saber de 
todas as taxas praticadas no país, 
referentes à importação, expor-
tação e as impostas pelo Gover-
no. Também procurou entender 
como era feito o processo de 
registo de negócio por parte dos 
estrangeiros.

Phiri quis ainda entender qual 
é o capital mínimo directo ne-

cessário para o estrangeiro, uma 
vez que no Malawi é de 50 mil 
dólares.  

A contraparte moçambicana 
respondeu prontamente às dú-
vidas colocadas por Mark Phiri. 
Em relação às taxas, a APIEX dis-
se que no nosso país existem ta-
xas aduaneiras específicas, como 
a de equipamento, que é de cin-
co por cento; matérias-primas, 
2,5 por cento; bens intermédios, 
7,5 por cento; Imposto sobre 
Rendimento de Pessoas Colecti-
vas, 32 por cento; Imposto So-
bre Valor Acrescentado, 17 por 
cento; e a taxa descontada ao 
Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS), 4 por cento para o 
empregador e três para o empre-
gado.

Sobre o registo de empresas, 
a APIEX explicou que existem 
balcões únicos, em todo o país, 
que é onde o investidor ou em-
presa pode fazer o registo até o 
início da sua actividade, depen-
dendo do tamanho da empresa. 
Nestes balcões está o pessoal 
da entidade de registos legais, 
a Imprensa para publicação no 
Boletim da República e Finan-
ças para a atribuição do Número 
Único de Identificação Tributá-
ria (NUIT). 

Para o caso de Moçambique, o 
capital mínimo necessário para 
ser considerado investidor di-
recto estrangeiro é de cerca de 
100 mil dólares americanos. E é 
permitido às empresas ter conta 
em moeda estrangeira, para que 
possa fazer transacções sem pro-
blemas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) prevê para hoje, domingo, a continuação da ocor-
rência de chuvas fortes, localmente muito fortes, nas províncias de Sofala, Zambézia, Nampula e Cabo 
Delgado. Prevê-se ainda a ocorrência de trovoadas e ventos com rajadas.

O mau tempo resulta da depressão tropical que se verifica na costa moçambicana desde sexta-feira. 
A mesma poderá sair do Canal de Moçambique esta segunda-feira.  

Em Cabo Delgado, os efeitos da depressão tropical poderão fazer-se sentir com maior incidência nos 
distritos de Mecufi, Chiúre, Metuge, Ancuabe, Quissanga, bem como na cidade de Pemba.

Em Nampula, serão atingidos os distritos de Moma, Larde, Angoche, Mogovolas, Liúpo, Meconta, 
Murrupula, Mogincual, Mossuril, Monapo, Muecate, Ilha de Mocambique, Nacala, Nacarôa, Memba, 
Eráti e cidade de Nampula.

Segundo o comunicado do INAM, na província da Zambézia poderão ser afectados os distritos de 
Luabo, Chinde, Inhassunge, Mopeia, Nicoadala, Maquival, Namacurra, Maganja da Costa, Mocubela, 
Pebane, Mocuba, Mulevala, Gilé e cidade de Quelimane, enquanto em Sofala o fenómeno poderá al-
cancar os distritos de Cheringoma e Marromeu.

Face à previsão, o INAM apela à tomada de medidas de segurança e precaução, por forma a evitar 
perdas de vidas humanas.

Depressão tropical fustiga 
centro e norte do país

O lançamento semana finda 
pelos Presidentes de Moçambi-
que, Filipe Nyusi, e do Malawi, 
Lazarus Chakwera, da construção 
da linha de transmissão eléctrica 
entre os dois países realça a posi-
ção do país como potencial for-
necedor de energia aos países da 
Comunidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC). 

Com este gesto, Moçambi-
que consolidou a sua posição de 
potência no fornecimento de 
energia eléctrica produzida na 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB) e outras fontes, nomea-
damente, centrais solares e a gás. 
Dados numéricos indicam para o 
aumento da capacidade de gera-
ção de energia em 600 Megawatts 
até 2024.

Na quinta-feira, os Presiden-
tes de Moçambique e Malawi pro-
cederam ao lançamento da cons-
trução da linha de transmissão, 
do lado moçambicano, a partir da 
subestação de Matambo, distrito 
de Changara, província de Tete. 

No ano passado, o projecto foi 
lançado do lado malawiano, na 

Moçambique agiganta-se como
potência energética da SADC   

subestação de Pombeya, no dis-
trito de Balaka, durante a visita de 
Filipe Nyusi àquele país vizinho. 

A construção desta linha real-
ça os esforços que Moçambique 
tem desenvolvido no contexto da 
integração regional, no que diz 
respeito ao mercado energético da 

SADC.
Neste momento, recebem 

energia os seguintes países: 
África do Sul, Eswatini, Bots-
wana e o Zimbabwe e com 
a interligação com o Malawi 
espera-se a sua extensão até a 
República da Tanzânia.
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– Governo propõe duas mil assinaturas para a constituição de uma entidade religiosa 

– Fernando Faustino é o único candidato a secretário-geral da organização

Igrejas passam a pagar imposto

ACLLN reúne 450 combatentes na Matola

O 
ofertório e dízimo são 
considerados bens tri-
butáveis à luz da pro-
posta de Lei de Liber-
dade Religiosa e de 

Culto, aprovada recentemen-
te pelo Conselho de Ministros.

A proposta está a caminho 
da Assembleia da República 
(AR), onde ganhará expressão 
e formato definitivos.  

Em entrevista ao domingo, 
o director nacional de Assun-
tos Religiosos no Ministério 
da Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Albachir 
Macassar, fala das suas prin-
cipais novidades. 

O Governo aprovou, há 
dias, a proposta de Lei de Li-
berdade Religiosa e de Culto. 
Quais são as principais inova-
ções introduzidas?

A lei vigente é bastante 
antiga e data desde o período 
colonial. Só tem bases, no-
meadamente, bases 1, 2 e 3, 
enquanto na proposta de re-
visão passámos a ter secções e 
artigos. Por outro lado, antes 
falava-se da laicidade do Es-
tado, que não era, na prática, 
efectiva. Hoje percebemos 
que se propõe que o ensino 
não seja confessional, ou seja, 
ligado a determinada religião. 
No ensino público não deve 
ser ensinada a religião como 
tal. 

As igrejas podem ter esco-
las, mas não devem ensinar 
na hora normal de ensino e 
aprendizagem. Devem seguir 
o Programa Nacional de En-
sino. 

Dantes o ensino tinha essa 
tendência da Igreja Católi-

ca Apostólica Romana e hoje 
já não deve ser isso, porque 
o Estado vê as religiões como 
iguais. 

O Estado deve separar-
-se dos assuntos internos das 
confissões religiosas, mas não 
se apartar delas, isto é, que 
não se intrometa nos assuntos 
internos destas, mas, ao mes-
mo tempo, não deve deixar 
fazer o que quiserem.

Este é um dos exemplos. 
Quais são as outras inova-

ções?
Também temos a questão 

relacionada com o número 
de fiéis para a constituição de 
uma determinada igreja.

Em termos de funciona-
mento, existem muitas con-
fissões religiosas que funcio-
nam sem registo, o que deve 
ser alterado... 

Quantas assinaturas são 
exigidas para a constituição 
de uma igreja?

Na lei vigente exige-se a 
partir de 500 assinaturas e na 
nova proposta de lei impõem-
-se duas mil. 

Quando iniciámos o deba-
te da proposta falava-se de 6 
mil, mas durante as discus-
sões houve redução. 

Em outros países, como por 
exemplo Angola, fala-se de 60 
mil.  

Como inicia o registo de 
uma entidade religiosa?

O primeiro momento está 
relacionado com a reserva do 
nome da igreja que é para se 
apurar se não coincide com 
uma proposta de reserva an-
terior. 

Neste processo exige-se à 
pessoa que está a fazer a re-
serva o Bilhete de Identidade, 
bem como o requerimento di-
rigido ao director nacional.

Quantas confissões religio-
sas existem em Moçambique?

As que temos registadas são 
1320, entretanto existem mais 
de 3 a 4 mil sem registo. Es-
tamos a fazer o mapeamento 
delas. 

IMPOSTO
NAS IGREJAS

Uma das discussões que temos 
acompanhado está relacionada 
com a questão da tributação. As 
igrejas devem ou não pagar im-
posto?

A proposta na mesa indi-
ca que terão de pagar imposto, 
portanto, ser tributadas. É um 
documento que passou pelo 
Conselho de Ministros e foi 
aprovado nesses termos. Não 
sabemos o que poderá aconte-

cer quando chegar à Assembleia 
da República. 

O que justifica a cobrança de 
imposto?

As igrejas podem ter a prer-
rogativa de receber dos seus 
crentes valores monetários, en-
tre outras ofertas. Sabemos que 
toda a actividade que de alguma 
forma dá algum rendimento, 
nem que seja em forma de ofer-
tório, tem de ser tributada.

Qual é o artigo que propõe a 
cobrança de impostos às igrejas?

Na sessão 2 temos o artigo 
39, atinente às formas de an-
gariação  de fundos, que refere 
o seguinte: as confissões reli-
giosas podem livremente rece-
ber prestações voluntárias de 
fundos dos seus crentes para o 
exercício de ritos, cultos, bem 
como donativos para a realiza-
ção dos seus fins religiosos, com 
carácter regular ou eventual, 
fazer colectas públicas dentro 
ou à porta dos lugares de cul-
to, assim como em edifícios que 
lhes pertencem. 

Tudo isso que está aqui, mes-
mo que se diga que é oferta, 
é um valor porque a partir do 
momento em que há uma acti-
vidade que envolve fundos, pelo 
menos, pela lei de receitas tem 
de ser tributada. 

Aliás, o número dois do artigo 
em causa refere que o disposto 
no número anterior não isenta 
as igrejas do cumprimento das 
obrigações fiscais, nos termos 
da legislação aplicável em vigor, 
nomeadamente, se couber na 
lei de impostos e taxas. 

Por exemplo, se uma deter-
minada igreja receber um do-
nativo de fora do país, caberá 
à Autoridade Tributária definir 
se o produto é ou não tributá-
vel.

Quatrocentos e cinquenta comba-
tentes reúnem-se de hoje até amanhã 
na Escola Central do partido Frelimo, 
na Matola, província de Maputo, na VI 
Conferência Nacional da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação Na-
cional (ACLLN). 

Trata-se de um encontro que, para 
além de aprovar o plano quinquenal e 
avaliar o relatório das actividades dos 
últimos cinco anos, vai proceder à revi-
talização dos órgãos sociais, com desta-
que para a eleição do secretário-geral da 
agremiação.

Até ao fecho da presente edição, Fer-
nando Faustino era o único candidato 
à sua própria sucessão de acordo com a 
vontade expressa durante as conferên-

cias provinciais realizadas em Fevereiro 
passado. Fernando Faustino garante que 
tudo está a ser feito para que o encontro 
decorra sem sobressaltos, observando o 
protocolo sanitário para a contenção da 
propagação da covid-19.

Instado a pronunciar-se sobre a sua 
recandidatura a mais um mandato, Fer-
nando Faustino respondeu nos seguin-
tes termos: “tudo está em aberto e vai 
depender da vontade dos membros da 
associação, aos quais caberá a última pa-
lavra”.

Entretanto, um comunicado da Co-
missão Política recebido na nossa Re-
dacção refere que este órgão já aprovou 
a proposta de candidaturas ao cargo de 
secretário-geral da ACLLN.

Sobre o assunto, o secretário do Co-
mité Central para a Comunicação e Ima-
gem, Caifadine Manasse, referiu que tudo 
indica que Fernando Faustino poderá ser 
reconduzido.

“Há indicações da recondução do ac-
tual secretário-geral para mais um man-
dato, uma vez que todas as províncias 
propõem a sua reeleição por ser consi-
derado homem de convicções fortes que 
tem sabido conduzir os destinos da orga-
nização”, disse Manasse.

Acrescentou que este encontro se cir-
cunscreve na preparação do XII Congres-
so da Frelimo, convocado para Setembro 
próximo, onde sairão as directrizes para 
o partido reforçar a coesão e unidade na-
cionais.
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DESCE

SOBE
MAYA  MACUACUA E 

GEREMIAS MENDOSO 

Maya Ângela Macuácua, com 
o romance Diamantes Pretos em 
Meio a Cristais, e Geremias José 
Mendoso, com a colectânea de 
contos “Quando os Mochos Piam”, 
foram os vencedores da quarta edi-
ção do Prémio Literário Fernando 
Leite Couto.

A criatividade e qualidade que 
as obras apresentam foi determi-
nante para o júri atribuir o prémio 
aos dois concorrentes. 

A cineasta moçambicana Gi-
gliola Zacara venceu o prémio de 
melhor guionista do Festival In-
ternacional de Curtas-Metragens 
(RENUAC), em Santiago, capital do 
Chile, com o guião do filme “Silên-
cio”, realizado com Osvaldo Maúze.

As autoridades da provín-
cia sul-africana de Mpumalanga 
prenderam quatro caçadores furti-
vos moçambicanos na maior reser-
va animal da África do Sul, que faz 
fronteira com Moçambique, anun-
ciou ontem fonte policial.

Os furtivos dedicavam-se a caca 
de rinoceronte. 

GIGLIOLA ZACARA 

Um cidadão de sexo masculino 
foi assassinado e seus órgãos geni-
tais extraídos  no distrito de Milan-
ge, província da Zambézia. 

Os órgão estavam a ser comer-
cializado ao preço de dois milhões 
de Meticais. A Polícia diz estar ain-
da a trabalhar no caso que ocorreu 
no povoado de Maranda.

ASSASSINOS 

CAÇADORES FURTIVOS 

A 
primeira-dama de Mo-
çambique, Isaura Nyu-
si, e a do Malawi, Moni-
ca Chakwera, trocaram 
experiências sobre boas 

práticas no concernente à pro-
moção dos direitos da mulher.

Ambas participaram no Sim-
pósio sobre o Papel das Confis-
sões Religiosas na Prevenção e 
Combate à Violência  Pratica-
da Contra a Mulher e as Uniões 
Prematuras, evento realizado 
semana finda e que reuniu re-
presentantes do Governo, di-
ferentes entidades religiosas do 
país, sociedade civil, entre ou-
tras figuras. No encontro, que 
contou com mais de cem convi-
dados, destacou-se o papel das 
confissões religiosas na elimina-
ção destes males que retardam e 
comprometem o futuro das mu-
lheres  nos dois países.

Este debate é levado a cabo 
num  momento em que os ca-
sos de violência doméstica 
preocupam o Governo. A título 
de exemplo, de acordo com os 
dados do Instituto Nacional de 
Estatística, em 2019 e 2020 fo-
ram reportados no país, respec-
tivamente, 5275 e 6143 casos de 
violência doméstica em crian-
ças com idade entre 0 e 17 anos, 
sendo as mulheres as maiores 
vítimas.

Falando no evento, realizado 
no âmbito da visita do estadista 
malawiano, Lazarus Chakwera, 
a primeira-dama moçambicana, 

Violência e uniões prematuras
juntam primeiras-damas 

CAÇADORES FURTIV
OS 

Isaura Nyusi, voltou a destacar que o 
combate à violência doméstica e às 
uniões prematuras é uma das priori-
dades e estratégias do Governo mo-
çambicano. 

Apontou que “várias são as acções 
realizadas para pôr fim à violência 
doméstica e às uniões prematuras. 
Entre as acções realizadas incluem-
-se a aprovação de instrumentos 
jurídicos sobre a violência doméstica 
praticada contra a mulher e a lei de 
combate às uniões prematuras”.

Contudo, referiu que, apesar des-
tes ganhos, estas práticas continuam 
a apresentar-se como um problema 
significativo em Moçambique.  Re-
lativamente às uniões prematuras, 
Isaura Nyusi afirmou que “estudos 
demonstram que grande número de 
raparigas casa-se antes de atingir os 

18 anos e, consequentemente, aban-
dona a escola e engravida precoce-
mente, colocando em risco as suas 
vidas”.  Num outro momento, refe-
riu-se também ao aumento de casos 
de violência durante o período críti-
co da pandemia. “Infelizmente, com 
as restrições impostas pela covid-19 
assistimos ao aumento das taxas de 
prevalência de casos”, afirmou. 
EXPERIÊNCIA
DO MALAWI

Por seu turno, Monica Chakwe-
ra deixou ficar a experiência do seu 
país, tendo realçado o envolvimento 
da religião na luta contra vários ma-
les que prejudicam a mulher.  

“No ano de 2021, a região da Áfri-
ca Sub-sahaariana atingiu números 
elevadíssimos de uniões prematuras 

com 35 por cento, isto para dizer 
que é importante que nos reuna-
mos para debater este assunto, pois 
assim nos encorajamos e ajudamos 
umas às outras”, referiu. 

Na sua intervenção, Monica 
Chakwera partilhou a experiência 
do seu país nesta luta, destacando 
o papel importante e o impacto do 
envolvimento dos líderes religiosos 
na mudança deste cenário. 

Apontou a importância do en-
volvimento dos homens nesta luta. 
“Nós fizemos grandes progressos até 
a eclosão da pandemia da covid-19, 
que, infelizmente, trouxe alguns 
recuos no esforço feito. Contudo, 
estamos a trabalhar para dar mais 
esperança e trazer de volta o brilho 
destas mulheres que são frequente-
mente afectadas por estes males”. 
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cado antes. A diferença é de 
350 Meticais. O preço do tri-
go aumentou e nós continuá-
mos com a produção, mas es-
tamos sufocados”, lamentou 
Miguel. 

Como resultado, a AMO-
PAO reuniu, há dias, com o 
ministro da Indústria e Co-
mércio, Silvino Moreno, para 
abordar, entre vários assun-
tos, a questão do agravamen-
to do preço. Entretanto, os 
membros daquela agremia-
ção continuam à espera da 
resposta do Ministério da In-
dústria e Comércio (MIC) que 
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Victor Miguel, AMOPAO

Preço do pão pode ser agravado a qualquer momento
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Pão cada vez mais caro

reduzir os prejuízos. 
Aliás, os revendedores são 

um dos grandes clientes das 
panificadoras e como resul-

tem trabalho a fazer  junto às 
moageiras.

CRISE COMEÇOU 
ANTES DA  GUERRA 
RÚSSIA-UCRÂNIA

O nosso entrevistado alu-
diu que o incremento do 
preço do trigo vinha se regis-
tando antes da guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia.

Contudo, admitiu que as 
oscilações de preço estão 
agora a ocorrer de forma mui-
to acelerada. “Chegámos a 

verificar dois aumentos entre 
finais de Março e Abril”, su-
blinhou.  

E acrescenta: “A qualquer 
momento, podemos ter novos 
preços, mas estamos a espera 
de uma resposta menos dolo-
rosa para o público. Neste mo-
mento, os panificadores estão 
numa situação penosa porque 
o preço do combustível subiu, 
próximo mês teremos o ajus-
te dos salários, tudo isto vem 
aumentar o nosso sufoco. São 
custos que têm de ser pagos 
por aquilo que se vende que é 
o pão”, concluiu.  

Meticais”, explicou.
Outro aspecto que ocorreu 

foi a retirada dos descontos 
que eram feitos para os re-
vendedores, por causa das 
subidas constantes e conse-
cutivas do preço da farinha 
do trigo. 

Esta foi a forma encontra-
da pelos panificadores para 

tado da retirada do desconto 
que tinham se viram obri-
gados a aumentar os preços 
que praticam, o que explica 
o aparente agravamento dos 
preços que aconteceu em 
quase todos os bairros. 

“Estamos a comprar a fa-
rinha a 2250 Meticais, contra 
1900 Meticais que era prati-

A qualquer momento, 
podemos ter novos 
preços, mas esta-
mos a espera de uma 
resposta menos dolo-
rosa para o público. 
Neste momento, os 
panificadores estão 
numa situação peno-
sa porque o preço do 
combustível subiu

L
evar pão à mesa ten-
de a ser um gesto 
cada vez mais caro, 
com oportunismo à 
mistura. Nas últimas 

semanas, verificou-se incre-
mento do preço a nível dos 
revendedores que, nalguns 
casos, chegou a dois Meticais. 
As lojas de conveniência se-
guiram a mesma tendência. 

domingo apurou que as 
panificadoras têm a expecta-
tiva de agravar o preço deste 
produto, uma vez que a fari-
nha de trigo que antes custa-
va 1900 Meticais, agora custa 
2250 Meticais, esperando-se 
dias ainda piores a partir do 
mês de Maio.

“NÃO REDUZIMOS O 
TAMANHO DO PÃO”

Segundo Victor Miguel, 
presidente da Associação 
Moçambicana de Panifica-
dores (AMOPAO), as padarias 
não agravaram os preços e 
nem reduziram o tamanho do 
pão, mas algumas têm optado 
por produzir um único tipo. 

“Para permitir que haja ca-
pacidade de compra por parte 
dos consumidores, algumas 
padarias estão a produzir o 
pão de menor custo, o que 
lhes permite também elevar 
a sua produção. Por exemplo, 
no lugar de produzir um pão 
de 160 gramas que custa 10 
Meticais, podem produzir o 
de 140 gramas que custa oito 
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Olívia Maria Cândida André Clara Augusto

Revendedores e consumidores
ressentem-se do aumento 

Estamos a interagir 
com os intervenientes

– Zulmira Macamo, directora nacional do Comércio Interno

A directora nacional do Comércio 
Interno, Zulmira Macamo, garantiu ao 
nosso jornal que o Ministério da Indús-
tria e Comércio (MIC) ainda está a in-
teragir com a AMOPAO e as indústrias 
moageiras nacionais para ver o tipo 
de medidas que deverão ser tomadas, 
tendo em conta que o preço do grão 
tem estado a subir a nível internacio-
nal. Aliás, recordou que o grão de tri-
go é uma “commoditie” e, por isso, é 
vendido a nível da bolsa de mercado-
rias. 

“Neste momento, estamos a falar 
com as moageiras e a AMOPAO.  

Todas estão sensíveis à possível su-
bida do preço do pão. Muitas vezes, 
tem havido especulação porque alguns 
dos intervenientes pensam que quan-
do o preço do grão de trigo aumenta no 
mercado internacional, devem agravar 
automaticamente”, destacou.

Entretanto, segundo conta, não é 
este o procedimento a seguir, uma vez 

Olívia Maria, revendedo-
ra, disse que foi apanhada de 
surpresa há algumas semanas 
quando chegou à padaria e 
descobriu que houve um li-
geiro aumento de 50 centavos 
em relação ao preço habitual 
do pão. 

“Actualmente, compra-
mos a oito Meticais, mas so-
mos obrigadas a continuar a 
vender a 10 Meticais porque 
a padaria também vende a 10 
Meticais. Se aumentarmos o 
preço, os consumidores vão 
nos fugir para lá”.

Segundo conta, uma das 
justificações usadas para o li-
geiro incremento no preço do 
pão tem a ver com o agrava-
mento do preço do trigo. Por 
essa razão, mostra-se reti-
cente em relação ao futuro do 
seu negócio.

Por seu turno, Clara Au-
gusto, também revendedora, 
contou que onde ela adquire 
o pão houve um agravamento 
de um Metical, o que faz toda 
a diferença no lucro. Mesmo 
assim, ela não agravou o pre-

que a maior parte das empresas 
moageiras importa produto que 
chega para cobrir até cinco me-
ses  de produção e, às vezes, para 
mais tempo, principalmente por 
causa do frete que actualmente 

pode levar mais tempo. 
Além disso, os custos de pro-

dução são diferentes para cada 
empresa, tanto para as moagei-
ras como para os panificadores. 
Daí que ela entende que o esta-

belecimento dos preços não deve ser de 
forma colegial.

“Cada empresa tem o seu custo. Para 
o caso das panificadoras, algumas usam 
mais lenha, outras combustível e ener-
gia, por isso não faz sentido que tenham 
os mesmos custos. Por essa razão, vamos 
trabalhar com a Autoridade Reguladora 
de Concorrência (ARC) para evitar o es-
tabelecimento de preços de forma cole-
gial”. 

Em relação à indústria moageira, Zul-
mira Macamo referiu que estas empre-
sas têm muitos subsídios. Tal é o caso da 
isenção no pagamento de direitos adua-
neiros no acto da importação do grão 
bem como de embalagens, com vista a 
permitir que pratiquem preços aceitá-
veis para o mercado. 

“O trigo está classificado. Quando se 
faz a farinha misturam-se dois tipos de 
trigo, um de alta de qualidade e outro de 
média, o que também influencia na re-
dução dos custos”, apontou.

ço ao consumidor final.
“Os nossos clientes vêm aqui com 

10 Meticais para comprar metade de 
pão que custa cinco Meticais e o rema-
nescente é para batata frita. 

Estamos a ter prejuízos, mas não é 
como nada”. 

No seu entender, o preço ideal a 
praticar neste momento seria de 12 
Meticais por unidade de pão. “Desta 
vez, não aumentamos os nossos pre-
ços, mas se voltar a subir não teremos 
como os manter”, avisou.  

A consumidora, Antonieta Mário, 

contou ao nosso jornal que há cerca de 
duas semanas houve aumento de um 
Metical no preço do pão. “Parecendo 
que não, para nós quando aumenta um 
Metical faz diferença, até porque subiu 
tudo nestes últimos meses”.

Antonieta lamentou e pediu a quem 
de direito para que se faça um controlo 
maior dos preços actuais que estão a 
ser praticados. “Muitos produtos es-
tão a sofrer alterações. Se continuar 
assim não sabemos onde vamos parar. 
O pão faz parte dos produtos essen-
ciais e precisamos de comprar, pelo 

menos, três por dia durante 30 dias”, 
sublinhou. 

Enquanto isso, Cândida André, 
consumidora, referiu que a alteração 
de preços que se verifica  foi uma sur-
presa porque não se anunciou como 
tem sido habitual. “É difícil ter di-
nheiro para conseguirmos sobreviver 
nestas condições. Imagina quem tem 
de comprar pão para seis filhos. Para 
piorar, não precisamos só deste pro-
duto e todos os outros sofreram um 
agravamento nestes meses”, obser-
vou.
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Carestia de vida 
A fome ainda é uma realidade para 

muitas pessoas no nosso país. Contudo, 
notam-se a preocupação e o esforço que 
os governantes têm em combatê-la, ora 
criando programas, ora modificando-
-os, sempre com o objectivo de cada 
moçambicano ter o que comer.

Durante os últimos anos, aumentou, 
por exemplo, o  número de beneficiários 
do fornecimento de energia eléctrica, 
proporcionando um enorme cresci-
mento industrial, tudo isso na expecta-
tiva de conferir bem-estar à população.  

Ora, diante deste cenário, ouvir que 
se pretende aumentar, a todo o custo, 
o preço do pão, alimento mais do que 
fundamental para uma grande parte da 
população moçambicana, é contrapro-
ducente. 

Imagine-se um chefe de família que, 
com o salário mínimo, tem de garantir 
que os filhos estudem e alimentem-se, 
que ele próprio não falte ao serviço, en-
tre outras despesas, tenha agora de fa-
zer as contas outra vez (é que se propala 
também – as gasolineiras não estão com 
falas mansas – o aumento do preço dos 
combustíveis). Ora, já se sabe do efeito 
bola de neve que isso provoca.

E não deixemos de lado aqueles que, 
tendo acesso aos produtos alimentares e 
outros recursos, não se coíbem de tirar 

proveito da “instabilidade emocional”, 
aumentando sem necessidade justificá-
vel os preços dos bens que comerciali-
zam. 

No nosso entender, não faz sentido 
que produtos em armazém, portanto 
adquiridos antes dos eventos interna-
cionais que ditaram a última mexida 
nos preços dos combustíveis, sejam in-
flacionados com a desculpa esfarrapada 
“de que os preços subiram”...

Aqui as autoridades – ainda que es-
tejamos num ambiente de livre concor-
rência –, pela situação especial que se 
está a viver, devem estar mais vigilan-
tes. Numa manhã, o tomate custa 20 e, 
no fim do dia, 50 Meticais. 

O pão, por exemplo, é caso de in-
tervenção rápida: o preço – que os pa-
nificadores querem aumentar – man-
tém-se alto, mas o pão encolheu para 
menos de metade. E agora atiram-nos 
com os preços de produção... mas e a 
qualidade? E o peso que reduziu? O sa-
bor? 

O Primeiro-ministro, Adriano Ma-
leiane, que semana finda falou na As-
sembleia da República, afirmou que 
a solução passa pela diversificação da 
economia e aumento da produção e 
produtividade nos sectores da agricul-
tura, energia, industrialização, turismo 

e infra-estruturas. A acontecer isso, 
sublinhou, estarão criadas as condições 
para garantir a auto-suficiência ali-
mentar, aumento da renda dos moçam-
bicanos, reduzindo-se, deste modo, o 
custo de vida e a dependência externa.

Enquanto não se atinge esse deside-
rato, as autoridades da Indústria e Co-
mércio têm de afinar, como dissemos 
anteriormente, o diâmetro da malha 
para que ninguém se aproveite do con-
texto actual e que a todos aflige.

Ainda que possa parecer utópico, os 
problemas são mais digeríveis quando 
no meio de todo este aperto sobra ainda 
o sentimento de justiça, o sentimento 
de equilíbrio.

Entendemos e percebemos que com 
este desenrolar dos acontecimentos, 
sobretudo no que tange à importação 
de cereais e combustíveis, a procissão, 
eventualmente, ainda vai no adro, mas 
caminhemos com calma.

Neste contexto, vale recordar que as 
calamidades naturais, com exemplos 
frescos das tempestades e ciclones Idai 
e Kenneth, para além das secas cíclicas, 
também não dão descanso aos moçam-
bicanos, logo não podemos sofrer de 
amnésia num lapso de tempo tão curtol, 
mesmo consciente das ondas de choque 
que nos chegam de outras latitudes.
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Semana finda, a Assembleia da República 
recebeu os representantes do Executivo para  
mais uma Sessão de Perguntas ao Governo.

Neste evento, os deputados, na qualidade 
de representantes do povo moçambicano, di-
rigem questões aos representantes de diferen-
tes pastas governamentais.

Neste âmbito, o ministro da Saúde, Armin-
do Tiago, fez referência à qualidade de serviços 
no nosso Sistema Nacional de Saúde, um as-
sunto antigo, porém de suma importância, por 
estar ligado à  vida  de muitos moçambicanos. 

Dirigindo-se à plenária, dentre outras coi-
sas, terá dito que o mau atendimento nas nos-
sas unidades sanitárias está associado à perda 
progressiva de valores na sociedade e, conse-
quentemente, no sector. Fez referência a valo-
res como o respeito, empatia e compaixão. 

Ainda no mesmo diapasão, Armindo Tiago 
apontou também a culpa à proliferação de ins-
tituições de Saúde, onde algumas delas sequer 
apresentam condições em termos de  infra-
-estruturas  e corpo docente qualificado, com 

vista a garantir uma formação à altura da de-
manda.

Ora, que este assunto já tem barba branca 
é do domínio de muitos. E que as fragilidades 
apontadas como factores que propiciam esta 
realidade também não são propriamente novi-
dade. Daí que se tornou uma raridade ir a uma 
unidade hospitalar pública e sair de lá satisfei-
to.

O que se assiste nos nossos hospitais é se-
melhante ao que testemunhamos quando 
procuramos outros serviços. Porém, é preci-
so reconhecer que há aqui uma diferença. O 
assunto é mais delicado quando o que está 
em causa são vidas humanas. É doloroso ser 
maltratado quando se está doente. As pala-
vras do senhor ministro trouxeram ao de cima 
um episódio vivido há dias por uma mãe que 
levou o seu filho às urgências de uma das uni-
dades sanitárias de referência de Maputo.

Em jeito de denúncia, contou que tem sido 
difícil levar o seu filho para o hospital desde 
a última vez que o garoto, de 12 anos, entrou 

em pânico  por  medo da dor que a agulha de 
uma seringa, destinada a administrar a medi-
cação intravenosa recomendada pela médica, 
poderia causar nele. Mas o pior não foi esse 
momento, mas sim a reacção do técnico de 
enfermagem, que se pôs a berrar para o me-
nino de 12 anos, afirmando em frente da mãe 
do menor que ele não tinha muito tempo para 
estar ali porque tinha muita gente por aten-
der. 

Segundo contou a progenitora, enquanto 
falava, o técnico imobilizava à força o menor. 
Em pânico, o rapaz pediu que o deixassem ir à 
casa de banho, pois precisava de urinar. Mas 
em vão. À mãe não sobrou outra alternativa se 
não tentar acalmar o menino que saiu daquela 
unidade revoltado e aos choros.

Estes e outros exemplos de mau atendi-
mento são recorrentes nas nossas unidades 
sanitárias. É certo que não se deve generalizar 
a má atitude de alguns profissionais, pois ainda 
existem profissionais de Saúde comprometi-
dos com a causa: salvar vidas.

Os valores mencionados pelo ministro da 
Saúde são fundamentais neste sector, pois, 
para além das dores físicas que o paciente pode 
apresentar, existem também dores que se en-
contram no âmago, na  sua alma. Aliás, tem-se 
dito que o estado emocional de um indivíduo 
é tão importante quanto o físico. Daí que as 
doenças que mais preocupam o sector na ac-
tualidade estão associadas ao estado emocio-
nal.

No nosso país, vivemos uma realidade em 
que o rácio médico-doente e enfermeiro-
-doente ainda é muito baixo. Isto para dizer 
que este factor em muito contribui para a pro-
liferação de instituições de formação de profis-
sionais de Saúde. 

Talvez seja o momento de exigir mais de 
quem pretende abrir uma escola de formação 
em Saúde. Precisamos de ser exigentes na se-
lecção de quadros, ou seja buscar docentes 
experimentados, com princípios éticos, pois o 
comportamento ético é fundamental na rela-
ção entre as pessoas. 

O azul e o branco das nuvens vão-se afas-
tando de nós, enquanto o avião bimotor “Is-
lander”, de fabrico britânico, pilotado pelo 
meu amigo Carlos Soares, ao serviço da TTA na 
Zambézia, foi descendo. Alguns “solavancos” 
fizeram o avião abanar. Com ar de gozo, mas 
cheio de medo, disse: “parece que aqui este 
troço da estrada não está muito bom. Vai deva-
gar, para não ‘solavancar’ muito”. 

Acomodei-me melhor no assento ao lado 
do “comandante” e ajustei o cinto. Abri bem 
os olhos em sinal de medo. Carlitos olhou para 
mim e disse-me para ter calma: “nada de anor-
mal” – sentenciou. 

Olhei para o “comandante” Carlitos, abanei 
a cabeça para dizer que estava calmo. Não falei 
mais até o “Islander” pousar. Antes deu duas 
voltas para ver se lá em baixo estava tudo bem. 
Era assim que se fazia quando íamos para as zo-
nas de guerra. 

Se ao sobrevoar em altitude baixa sobre a 
pista as populações corressem para lá, estava 
tudo bem, podíamos aterrar; se na volta à pis-
ta não víssemos vivalma, o piloto punha “full 
power” e “pernas para que te quero”. Alguma 
coisa estava mal.

Olhei para o relógio e os ponteiros marca-
vam 10.15 horas. Aterrámos. Quando o “co-
mandante” desligou os motores, dezenas de 
pessoas correram em direcção ao bimotor pen-
sando que o avião trazia mais uma remessa de 
víveres do DPCCN, da Oxfam, da Visão Mun-
dial ou da Save The Children. Nada disso. Do 
avião saiu um grupo de jornalistas que se des-
locavam ao centro de deslocados no distrito de 
Namarroi para reportar o que lá se vivia. 

Namarroi fica 100 quilómetros a sul do dis-
trito do Ile. A guerra tinha acabado há alguns 
meses. A Zambézia estava completamente 
dilacerada. O seu tecido económico e social 
completamente “desbaratado”. Havia cente-
nas e centenas de cidadãos deslocados. 

Durante a guerra, os camponeses não po-
diam produzir para se alimentarem. Fugiam de 
um lado para o outro. De dia escondiam-se. De 
noite andavam por trilhos que não conheciam 
para se esconderem da morte que espreitava 
em cada esquina por onde passavam.

Quando saímos do avião andámos a pé cer-
ca de 3 quilómetros até chegarmos ao centro 
de deslocados. Os militares que nos acompa-
nhavam disseram para evitarmos sair do trilho 
para não termos o azar de pisar uma mina anti-
-pessoal. 

“Aqui há muitas minas anti-tanques e anti-
-pessoais. Os sapadores ainda não estiveram 
aqui”, disseram, acrescentando que o melhor 

era andarmos em “fila indiana”, isto é, uns 
atrás dos outros.

Depois deste alerta fez-se silêncio. Ficámos 
todos sem vontade de falar, para não nos dis-
trairmos. A atenção era máxima. Olhos pos-
tos no trilho. A nossa atenção era tanta que se 
passasse por ali uma formiga era detectada. De 
cada um dos lados da estrada, as marcas visí-
veis do flagelo da guerra de destruição, mo-
vida primeiro pelo regime do tabaqueiro Ian 
Smith e depois pelo regime segregacionista do 
“apartheid”. Casas queimadas. Escombros do 
que antes tinham sido lojas. Camiões e outros 
veículos queimados, incluindo blindados mili-
tares. Nenhum dos seis jornalistas imaginava o 
que ia encontrar no centro de deslocados. Che-
gámos. Aquilo era uma incubadora da morte. 
Crianças, homens e mulheres de barrigas fa-
mintas. Podíamos contar as costelas. Durante 
a guerra comiam apenas mandioca, um tubér-
culo que enche barrigas vazias, mas com pouco 
valor nutritivo. 

Na noite anterior tinham morrido 8 crian-
ças, vítimas de desnutrição aguda. O balanço 
do mês apontava 35 crianças, ficámos a saber.

Uma a uma, dezenas de crianças, com o 
rosto inexpressivo, eram colocadas na balança 
pendurada numa árvore, examinadas para ver 
o que se podia fazer de imediato para evitar a 
sua morte. “Temos de evitar a todo o custo que 
estas flores murchem”, disse o enfermeiro-

-chefe que as assistia. 
O técnico de medicina, um pediatra, olhou 

para os jornalistas que assistiam ao seu traba-
lho, quando a fita métrica especial ficou no 
vermelho à volta do braço de uma menina cha-
mada Ana Esperança. A barriga estava incha-
da debaixo das costelas, o cabelo encrespado 
a ficar loiro. Os seus olhos grandes cheios de 
ansiedade olhavam para o técnico de medicina 
como que dizendo “não me deixes morrer, por 
favor!”. 

O diagnóstico era igual. Desnutrição aguda 
grave, tecnicamente designada por “kwashio-
kor”. Outras crianças anémicas seguiram-lhe. 
A receita era invariavelmente a mesma: LOA, 
uma mistura de leite, óleo, açúcar e pasta de 
amendoim, que faz maravilhas nas crianças 
desnutridas.

Perante lágrimas nos olhos encovados da 
sua mãe, Esperança foi mandada para casa, um 
barracão naquele centro, na esperança de que 
o seu estômago aguentaria com o tratamento 
e sobreviveria. Ana Esperança vivia ali com a 
mãe e dois irmãos. Do seu pai não se tinha no-
tícias. 

No regresso do centro ao aeródromo fize-
mos o mesmo percurso em fila indiana. Entrá-
mos no avião até Quelimane, cerca de 1 hora 
de voo em que ninguém falou. Fomos tomados 
por um silêncio fúnebre. Carlos Soares com-
preendeu as razões do nosso silêncio.
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Sistema Nacional de Saúde
e a qualidade de serviços

Compreendam o nosso silêncio 

António Barros

MUTONYEDHO

(Ao comandante Carlos Soares, 
a quem carinhosamente trato por 
Carlitos)
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O país produz pouca batata-reno

Produzir mais
cebola e batata-reno

O 
Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, 
desafia os produto-
res moçambicanos 
a intensificarem a 

produção de batata-reno e 
cebola, não só por ser um 
negócio com mercado segu-
ro, mas também por se tra-
tar de um exercício que vai 
ajudar a equilibrar a balança 
comercial do país.

“Os produtores de Moam-
ba, em Maputo, Tete e Nias-
sa são capazes de produzir 
batata suficiente para ali-
mentar o mercado local, por 
isso não podemos, sempre, 
nos humilhar para importar 
o que se pode produzir no 
país”, afirmou o estadista 
moçambicano.

VIAS DE ACESSO

Em jeito de resposta às 
queixas colocadas pelos 
produtores referentes ao 
estado das vias de acesso, 
o Presidente da República 
disse que há um trabalho 
que está a ser feito para me-
lhorar troços potencialmen-
te usados para o transporte 
de produtos agrícolas.

 “Estamos cientes dos 

constrangimentos prevale-
centes nas estradas rurais, 
algumas das quais danifica-
das pelas recentes intempé-
ries no Niassa, em Nampula, 

na Zambézia e em Cabo Del-
gado”, disse, assegurando 
que está em curso um tra-
balho que visa a sua recons-
trução.  

agrícola”. 
Para que haja produção e 

produtividade, Nyusi disse 
que os directores distritais e 
provinciais devem facilitar 
a tramitação dos expedien-
tes dos agentes económicos 
interessados em explorar a 
terra e dinamizar as vendas 
dos produtos agrícolas. “Deve 
mobilizar-se os produtores a 
empenharem-se mais na pro-
dução e comercialização agrí-
cola”, defendeu.  

PRODUTORES
QUEIXAM-SE 
DA FALTA
DE PROTECÇÃO

Produtores nacionais exi-
gem políticas proteccionistas 
visando a salvaguarda da pro-
dução local. 

Durante o lançamento, se-
mana passada, da campanha 
de comercialização agrícola 
2022, voltaram a queixar-se 
da falta de medidas de defe-
sa da produção interna, bem 

Moçambique importou em 2020 batata-reno no valor de cerca de 19 milhões 
de dólares contra 21 milhões de dólares do ano anterior

EXPORTAÇÕES  

No primeiro trimestre de 
2022, as exportações dos pro-
dutos agrícolas incrementa-
ram na ordem de 80 milhões 
de dólares americanos, cor-
respondente a cerca de 88%, 
influenciadas pelo aumento 
da produção de leguminosas e 
amêndoas.

Apesar do registo positivo, 
prevê-se maior pressão na 
balança comercial pela su-
bida do preço dos principais 
produtos de importação e da 
logística internacional.

“Fica evidente, através dos 
dados, que um dos desafios 
passa pelo aumento da pro-
dução e produtividade com o 
intuito de equilibrar a balança 
comercial”, apontou o Presi-
dente da República. 

O estadista acrescentou 
ainda que “há necessidade de 
promover-se investimentos 
e parcerias público-privadas 
para a exploração de oportu-
nidades de negócio na cadeia 
de valor na comercialização 
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como ao acesso ao mercado e 
ao financiamento.

Na óptica dos produtores, 
o Governo deve implemen-
tar medidas de incentivo para 
que os agricultores compro-
metam-se com a produção, 
de maneira que o país deixe 
de importar produtos es-
senciais como arroz, batata-
-reno, cebola, frango, óleo, 
entre outros.

No entender do produtor 
no distrito de Moamba, Su-
lemane Nguenha, o país tem 
condições para deixar de 
importar algumas culturas, 
porque possui três milhões 
de hectares de terra arável, 
dispõe de água à fartura e 
mão-de-obra para produzir e 
abastecer o mercado, mas fal-
tam políticas adequadas para 
o desenvolvimento do sector 
agrário. 

O produtor disse ainda que 
Moamba produz batata-reno 
suficiente para abastecer os 
mercados da cidade e pro-
víncia de Maputo, mas o que 
se assiste são as importações 
diárias deste produto da vi-
zinha África do Sul, que é in-
serido no mercado a preço de 
concorrência desleal. 

Nguenha lembra que no 
passado Moamba abastecia 
os mercados da cidade de 
Maputo e província de Gaza. 
Actualmente, de acordo com 
o produtor, este acto já não 
seria possível por causa das 
importações que acabam mi-
nando a comercialização do 
produto interno.    

O distrito de Moamba, se-
gundo o entrevistado, tem a 
capacidade de produzir mais 
de 600 hectares de batata-
-reno, mas, devido à falta de 
financiamento para impul-
sionar a produção, apenas 
produz-se num espaço de 60 
hectares. 

“Há necessidade de se aca-
rinhar o produtor nacional 
para poder aumentar a pro-

O Porto de Maputo vai iniciar, na próxima 
semana, as obras de requalificação do Portão 
1, de acesso a pesados, orçadas em mais de 
dois milhões de dólares americanos, que in-
clui todas as obras de requalificação da cin-
tura portuária 

O projecto surge no âmbito da assinatura 
de um memorando de entendimento entre a 
Sociedade de Desenvolvimento do Porto de 
Maputo (MPDC) e o Conselho Municipal de 
Maputo, em Agosto de 2020, com o objectivo 
de realizar diversas obras de infra-estrutura 
com vista a reabilitar, organizar, dinamizar e 
requalificar a cintura portuária.

Segundo apurámos, as obras iniciaram no 
último trimestre de 2020 com a requalificação 
da cintura portuária ao longo da Av. Mártires 
de Inhaminga e a construção de um terminal 

rodoviário na Av. Zedequias Manganhela para 
a alocação dos autocarros que antigamente 
congestionavam a Praça dos Trabalhadores. 

As obras estão a entrar na fase conclusiva 
com a requalificação do acesso para camiões 
de carga e descarga, na zona adjacente ao 
bairro Luís Cabral. 

Trata-se de uma obra que irá ajudar não só 
a mitigar problemas de congestionamento na 
N4, como proporcionar melhores condições 
de trabalho aos camionistas que acedem ao 
porto. 

Refira-se que, no próximo mês, o Porto de 
Maputo apresentará publicamente o seu novo 
plano-director que prevê, entre outros, um 
aumento da capacidade de manuseamento 
dos actuais 32 para 42 milhões de toneladas 
por ano.

Porto de Maputo reabilita
área de acesso para pesados

A “rainha”
da castanha e macadâmia

dução e produtividade no 
país”, disse. 

Por sua vez, Suzete Nhan-
gumele, administradora da 
Namaacha, afirmou que há 
muita produção no país que 
carece de mercado, devido à 
falta de planificação ou orga-
nização do sector agrário. 

“O Governo já conhece os 
distritos que produzem gran-
des quantidades de qualquer 
cultura, mas não se criam 
mecanismos para a sua absor-
ção e colocação no mercado”.

A título ilustrativo, a admi-
nistradora lembrou que numa 
das campanhas agrícolas hou-
ve um produtor, no distrito 
da Namaacha, que produziu 
muito milho com a esperança 
de ser absorvido por uma in-
dústria ou intervenientes da 
cadeia de comercialização, o 
que não aconteceu.

“Frustrado, na campanha 
seguinte não arriscou em pro-
duzir milho. É triste quando 
se diz para produzir e não se 
criam mecanismos para a ab-
sorção do produto”, obser-
vou.

De acordo com Suzete 
Nhangumele, há necessidade 

de se investir mais na produ-
ção de modo a eliminar a ideia 
de que o milho nacional não 
tem qualidade para a produ-
ção de rações.

Mirela da Graça, represen-
tante da empresa Mirela In-
vestimentos, disse que o dis-
trito de Marracuene produz 
batata-reno e cebola, mas tem 
de disputar o mercado com os 
produtos vindos da África do 
Sul.

Outro factor levantado 
por Mirela da Graça tem a ver 
com a falta de embalagens 
para empacotar os produ-
tos nacionais, o que faz com 
que os agricultores acabem 
por adquirir embalagens sul-
-africanas, com referências 
em inglês, o que tem criado 
confusão para os compradores 
identificarem o produto na-
cional do importado. 

“Para se dinamizar a co-
mercialização agrícola deve-
-se implantar pequenas uni-
dades de processamento nas 
localidades e criar-se meca-
nismos para o surgimento de 
empresa que possa produzir 
embalagens para o produto 
nacional”.

A escassez de vaga de empre-
go no país fez com que Admira 
Amade, licenciada em Gestão de 
Empresas e mestrada em Recursos 
Humanos (RH), criasse, na cida-
de da Beira, em Sofala, a fábrica 
“Wamira”, vocacionada no pro-
cessamento e venda da castanha 
de caju, amendoim torrado e ma-
cadâmia.

Tudo começou depois de uma 
visita que esta empreendedora 
efectuou à província de Tete, onde 
viu gente a torrar e embalar amen-
doim de maneira inadequada. 

Chegado à Beira, em Sofala, 
sua terra natal, pensou em fazer 
o mesmo negócio, mas de forma 
inovadora, de modo a satisfazer 
os clientes. Numa primeira fase, 
comprou amendoim no valor de 
500 meticais, torrou, descascou e 
colocou-o em potes de maionese 
reciclados e pediu ao marido que 
fosse comercializá-lo no seu lo-
cal de trabalho. deu certo, pois a 
venda foi um sucesso. Regressou à 
casa com mais pedidos.  

Com o dinheiro obtido, Ad-
mira Amade comprou um saco 
de amendoim. Arranjou três tra-
balhadores que, no primeiro dia, 
obtiveram de receita cerca de sete 
mil Meticais.

Ela acabou criando a fábrica 
“Wamira” que, além de vender 
amendoim, passou a processar e 
torrar a castanha de caju e maca-
dâmia, posteriormente fornecer 
aos supermercados das zonas Cen-
tro e Norte do país. 

Para o efeito, sentiu-se obriga-
da, numa fase inicial, a adquirir no 
Zimbabwe uma máquina artesanal 
que lhe custou 500 mil Meticais. 

“Actualmente, conto com vá-

rias máquinas eléctricas. Veja que 
na época apenas tinha 300 mil 
meticais, por isso tive de con-
trair um empréstimo de 200 mil 
meticais num amigo, para poder 
comprar a primeira máquina, de 
maneira a concretizar a ideia de 
criar uma fábrica”. Afirma que 
com a fábrica em funcionamento, 
consegue, por mês, fazer mais de 
500 quilogramas de castanha de 
caju e abastecer as prateleiras dos 
supermercados e pequenas lojas. 
De amendoim faz, por mês, quase 
uma tonelada, a razão de 250 qui-
logramas por dia.

“Quando as estantes das lojas 
e supermercados estão cheias do 
nosso produto, consigo, por mês, 
vender aproximadamente 100 
quilogramas por encomenda”.

Para a aquisição e conservação 
da matéria-prima, Admira Ama-
de adquiriu um armazém na pro-
víncia de Nampula, que tem sido 
abastecido, mediante a sua requi-
sição, por  agricultores organiza-
dos em associações nas províncias 
de Nampula, Gaza, Sofala, Tete e 
Niassa.  A “Wamira” produz tam-
bém manteiga de castanha de caju 
e de amendoim. “Englobamos 
manteiga para ajudar a combater 
a desnutrição no Centro e Norte 
do país”. 

Entretanto, com 10 trabalha-
dores fixos e outros sazonais, uma 
das dificuldades que a “Wamira” 
enfrenta tem a ver com a falta de 
embalagens. Segundo ela, já ten-
tou, sem sucesso, negociar com 
algumas empresas nacionais que 
fabricam utensílios plásticos, para 
que produzam as embalagens. No 
entanto, as empresas exigiram 
encomendas mínimas de 10 mil 
unidades, o que, de acordo com 
Admira Amade, não correspon-
deria à demanda. 

Por este motivo, a empreen-
dedora importa embalagens da 
África do Sul, Zimbabwe, Zâmbia 
e Malawi, o que tem sido onero-
so por causa do transporte, o que, 
consequentemente, encarece o 
produto final.

Jovens Empreendedores

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



www.jornaldomingo.co.mz

12 Sociedade
24 de Abril de 2022

TRÁFICO DE ÓRGÃOS HUMANOS AUMENTA NA ZAMBÉZIA

Vila sede de distrito de Milange

Individuos indiciados de decepar orgãos genitais

Malfeitores decepam 
órgãos genitais em Milange

D
ois indivíduos são 
acusados de terem 
decepado os órgãos 
genitais de um ci-
dadão no distrito de 

Milange, província da Zam-
bézia, a fim de vendê-los 
a 35 milhões de kwachas, 
equivalentes a pouco mais 
de dois milhões de Meticais. 

Neste momento, os indi-
ciados encontram-se deti-
dos no Comando Distrital da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), em Milan-
ge, estando o suposto man-
dante a monte.  

Dados disponíveis indi-
cam que o crime terá sido 
cometido no último fim-
-de-semana na comunidade 
de Maranda. 

Os protagonistas deste 
acto foram capturados na 
terça-feira, graças a uma 
denúncia feita por António 
Chicopa, comerciante de 
produtos agrícolas na vila-
-sede de Milange. 

Chicopa teria sido con-
tactado, na última segunda-
-feira, por desconhecidos 
para vender-lhe os órgãos 
genitais. 

Consta que, depois de re-
ceber a proposta dos jovens, 
contactou as autoridades 
locais, assim como o Co-
mando Distrital da PRM, em 

Milange. 
“Eu é que alertei a Polí-

cia e o chefe da localidade 
de Sabelua quando os jovens 

para nos encontrarmos com 
os malfeitores. Outra equipa 
da Polícia disfarçada estava 
numa outra viatura”, con-
tou Chicopa ao domingo. 

Deste então, a Polícia e 
o denunciante trabalharam 
em conjunto. O denuncian-
te fez-se passar por alguém 
que tinha cliente que preci-
sava do produto (órgãos ge-
nitais) e o chefe das Opera-
ções da PRM em Milange por 
comprador. 

A estratégia teve suces-
so e culminou com a neu-
tralização dos dois jovens 
indiciados pelo crime. Na 
altura, traziam os órgãos 
genitais embrulhados num 
saco plástico e colocados 
numa pasta.

Já sob custódia policial, 
contaram ainda que tinham 
sido mandados para arran-
jar os órgãos genitais por um 
cidadão residente naquela 
comunidade que tem uma 
segunda casa no vizinho 
Malawi. 

A PRM no distrito de Mi-
lange tentou, sem sucesso, 
localizar o indivíduo que 
supostamente teria contac-

tado os jovens para lhe ar-
ranjarem os órgãos genitais. 
O seu telefone encontra-se 
desligado e ninguém conhe-
ce o seu paradeiro. 

Uma equipa da corpo-
ração deslocou-se sema-
na passada ao Malawi para 
procurá-lo, mas não o en-
controu.

PAI MATA FILHA
EM MORRUMBALA 

Um cidadão de 22 anos 
de idade foi detido em Mor-
rumbala, na Zambézia, in-
diciado de matar a sua filha, 
menor de cinco anos de ida-
de.

O crime foi registado no 
dia 11 de Abril corrente, no 
distrito de Morrumbala, mas 
o indiciado só foi capturado 
na segunda-feira passada, 
visto que depois do crime 
fugiu.

Segundo o porta-voz 
do Comando Provincial da 
PRM, na Zambézia, Sidner 
Lonzo, o indiciado, depois 
de estrangular a menor, não 
estando satisfeito, degolou-

me propuseram o negócio. 
Levei o chefe das Operações 
no meu carro até ao local, 
onde tínhamos orquestrado 
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Feliciano Dias, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique

– Judite Mussácula, secretária de Estado na Zambézia

Tentámos esclarecer
os crimes

Subiu para 60 o número 
de engenheiros falsos 

Já são 60 os casos de indivíduos 
que se faziam passar por enge-
nheiros no país, com recurso à 
falsificação de cédulas profissio-
nais supostamente emitidas pela 
Ordem dos Engenheiros de Mo-
çambique. 

A informação foi avançada 
sexta-feira pela Ordem dos Enge-
nheiros aquando da submissão à 
Procuradoria da Cidade de Maputo 
do primeiro lote de falsificação de 
documentos da ordem, composto 
por dez casos. 

Se alguns casos foram denun-
ciados pelo Ministério das Obras 
Públicas através da comissão de 
alvarás, outros chegaram à ordem 
através de pedidos formais quando 
estes indivíduos tentavam actua-

lizar alvarás para constarem do 
quadro técnico para participarem 
em concursos.

A situação está a preocupar a 
Ordem dos Engenheiros de Mo-
çambique que receia a existência 
de mais indivíduos que possam 
estar a executar tarefas sem atri-
buições para o efeito. Entretanto, 
de acordo com o bastonário da Or-
dem dos Engenheiros de Moçam-
bique, Feliciano Dias, ainda não 
há informações sobre os trabalhos 
nos quais os engenheiros falsos 
estiveram envolvidos, o que torna 
difícil a avaliação dos prejuízos.

Com mais de 30 especialidades 
de engenharia inscritas na ordem, 
Dias afirmou que a área com maior 
número de casos identificados é da 

engenharia civil. 
Face à proliferação de enge-

nheiros falsos, Dias apelou a to-
das as entidades que estejam a 
contratar engenheiros para que se 
dirijam à Ordem dos Engenheiros 
de Moçambique com vista a aferir 
a autenticidade dos documentos. 

“Há muitas pessoas que se au-
to-intitulam engenheiros, por isso 
apelamos para que todos aqueles 
que sejam licenciados se inscre-
vam na ordem para que trabalhem 
legalmente por forma a acabar 
com casos de  pessoas que estão a 
exercer falsamente a engenharia 
no país”.

Sem especificar os números, o 
bastonário da Ordem dos Enge-
nheiros disse que entre os falsifi-

cadores estão indivíduos nacio-
nais e estrangeiros. 

 “Nós temos casos que ainda 
não submetemos porque esta-
mos ainda a cruzar algumas in-
formações com as instituições de 
ensino. Recebendo as confirma-
ções vamos submetê-los à Pro-
curadoria”, disse. 

Por outro lado, Felisberto De-
vesse, presidente do Colégio de 
Engenharia Civil, destacou que a 
descoberta de engenheiros falsos 
deve concorrer para despertar 
a sociedade para não enveredar 
por essa via que concorre para a 
mediocridade das obras no país. 

“Nós temos alertado as insti-
tuições de ensino superior para 
que elas, directamente, façam as 
denúncias em relação a estes ca-
sos porque os certificados são das 

universidades”, avançou. 
Apelou aos cidadãos e enti-

dades públicas a recorrerem à 
ordem para aferir a autenticida-
de ou legalidade do exercício da 
profissão por parte destes profis-
sionais. 

“A ordem está para o cida-
dão, está para contribuir para o 
interesse público, portanto, na 
dúvida os cidadãos estão livres 
para consultar quaisquer escla-
recimentos”, concluiu.

Refira-se que a Ordem dos 
Engenheiros de Moçambique 
apresentou, na semana finda, 14 
casos de indivíduos que se faziam 
passar por engenheiros no país.

Com mais de 20 anos de exis-
tência, actualmente, a Ordem 
conta com 550 engenheiros ins-
critos.

A secretária de Estado na província da Zam-
bézia, Judith Mussácula, mostra-se preocupa-
da com a escalada de crimes hediondos naquele 
ponto do país. 

A governante defendeu que é preciso envolver 
a sociedade no combate à mentalidade de alguns 
cidadãos que querem ganhar a vida tirando a vida 

a cidadãos que, através dos seus esforços, 
lutavam para o desenvolvimento do país.

“Temos de continuar com os trabalhos 
de sensibilização, tanto nas escolas, as-
sim como em outros locais públicos, no 
sentido de fazer entender aos cidadãos 
que não podemos procurar ganhar a vida 
sacrificando a dos outros cidadãos”, re-
feriu.

A secretária de Estado garantiu que 
está a decorrer um trabalho de vigilân-
cia e fiscalização em diferentes pontos 
daquela província, de modo a conter a 
criminalidade.

“Houve um caso em Molumbo, cujos 
mentores foram detidos. Houve um ou-
tro em Morrumbala, que tem os suspeitos 
detidos. Em Milange, também os prota-
gonistas foram detidos. Isso revela que a 
vigilância está a funcionar”, concluiu.

-a, alegadamente, porque 
não era sua filha biológica. 

Há relatos segundo os 
quais o crime foi antecedido 
de uma discussão entre os 
pais da menor (o indiciado 
e a mãe da finada). Segun-
do relatos, no momento da 
confusão a mãe disse ao in-
diciado que não era o pai da 
menor, facto que o deixou 
enfurecido. 

Falando ao domingo, o 
porta-voz do Comando Pro-
vincial da PRM na Zambézia 
explicou que o casal vive 
separado e a menor resi-
dia na casa do tio, irmão da 
mãe. Foi lá onde o indiciado 
foi buscá-la, alegadamente 
para passar alguns dias com 
ele. 

A Polícia teve a informa-
ção sobre o crime através de 
uma denúncia popular e, de 
seguida, prosseguiu o traba-
lho de investigação por for-
ma a encontrar o malfeitor. 

“Depois do crime tra-
balhámos em coordenação 
com a equipa do Serviço Na-
cional de Investigação Cri-

minal, que culminou com a 
sua neutralização na última 
segunda-feira”, explicou 
Lonzo.

Não é o primeiro caso ma-
cabro que se regista naquele 
ponto da província da Zam-
bézia. 

Um grupo de malfeitores 
decapitou, em Janeiro do 
presente ano, um cidadão 
de 60 anos, na sua residên-
cia, no distrito de Morrum-
bala. 

Consumado o crime, le-
varam a cabeça da vítima 
que sofria de calvície e fo-
ram para o provável com-
prador de nacionalidade 
malawiana. 

De referir que no mês de 
Agosto do ano de 2020 dez 
funcionários e agentes do 
Estado foram condenados a 
penas que vão até 15 anos de 
prisão acusados do crime de 
tráfico de pessoas e órgãos 
humanos na Zambézia. 

No grupo dos condena-
dos incluem-se dois profes-
sores, um de Morrumbala e 
outro de Alto Molócuè.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DIA MUNDIAL DO LIVRO
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d FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

Fredson Bacar, vice-ministro da Cultura e Turismo

“P
or que ler é mais 
importante agora do 
que nunca!” é o lema 
escolhido para a co-
memoração ontem, 

23 de Abril, do Dia Mundial do 
Livro. Pela efeméride, o Instituto 
Nacional das Indústrias Culturais e 
Criativas (INICC), em coordenação 
com a Associação Moçambicana 
de Autores (SOMAS), realizou du-
rante dois dias actividades que vi-
sam a celebração do Dia do Livro e 
dos Direitos de Autor.

O evento contou com a par-
ticipação de quadros do Gover-
no, escritores, músicos e outras 
personalidades ligadas ao mundo 
artístico e cultural. Outras acti-
vidades em vários cantos do país 
marcaram as celebrações do dia, 
nomeadamente feiras de livro, 
clubes de leitura, debates, entre 
outras. 

Ainda ontem, no contexto da 
criação do gosto pela leitura, a mi-
nistra da Cultura e Turismo, Elde-
vina Materula, e a ministra da Jus-
tiça dos Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Helena Kida, proce-
deram, no Estabelecimento Peni-
tenciário Especial para Mulheres, 
em Ndlavela, à oferta de diversas 
obras literárias.

O Dia Mundial do Livro e do 
Direito de Autor (também chama-

Celebração em tempos de crise

A investigadora Matilde Muocha fez uma comunica-
ção direccionada  aos direitos do autor. Falou dos poten-
ciais prejuízos causados aos autores pelo não pagamento 
dos “royalities” pelos utilizadores de obras musicais.

Segundo ela, é preciso que haja remuneração ao au-
tor pelo direito de uso de uma obra musical existente. 
“As rádios, TV, locais de espectáculos e centros comer-
ciais devem fazer uma remuneração equitativa pela ra-
diodifusão ou comunicação ao público”, apontou.

Muocha disse existirem 117 rádios em Moçambique 
(10.452 horas de música moçambicana, o que repre-
sentaria 2.925.000 MT em volume de colecta mensal). 
“Se  cada 10 centros comerciais  pagarem regularmente 
as suas obrigações de uso de obras musicais haverá um 
potencial volume de colecta em 200.000 Meticais men-
sais”, sublinhou.

do de Dia Mundial do Livro) é um 
evento comemorado todos os anos 
no dia 23 de Abril. 
LIVRO É VEÍCULO DE 
CONHECIMENTO

O vice-ministro da Cul-
tura e Turismo, Fredson Bacar, 
dirigiu a cerimónia de abertura da 

Aprendemos a ler 
na primeira classe

– Ofélia da Silva, oficial de programas na UNESCO

“A questão do livro e da leitura é muito séria em Moçambique por-
que temos um défice muito grande que parte das escolas. Neste mo-
mento é difícil saber o que é que as crianças estão a aprender na escola, 
pois até à quarta classe não sabem ler nem escrever”.

A tese foi defendida por Ofélia da Silva, oficial de programas na 
UNESCO, que falava no quadro do debate havido no âmbito das ce-
lebrações do dia do livro. Na ocasião, explicou que os alunos têm de-
monstrado muita falta de conhecimentos por conta do abandono do 
hábito de leitura.

“Se for a ver nos cadernos do ano passado vai notar que as crianças 
não aprenderam nada. A escola tem de ter um programa de leitura e da 
escrita, de modo que a criança saiba ler e escrever”. 

No passado, prosseguiu, havia o sistema de doação de livros, mas 
esta prática já não existe. “Outro desafio é o custo dos livros. O preço é 
elevado e uma família de baixa renda não tem capacidade de comprar 
os livros”, afirmou.

conferência sobre o dia mundial do 
livro. Na ocasião, disse que celebrar 
o dia é prestar um tributo mun-
dial ao livro e seus autores.

“Estamos a encorajar a todos, 
sobretudo aos jovens, a descobri-
rem o prazer da leitura e a ganhar 
um respeito renovado pelas con-
tribuições daqueles que promo-
vem o progresso social e cultural 
da humanidade e em particular de 
Moçambique”. Fredson Bacar fa-
lou do surgimento da nova geração 
de autores que não só produz uma 
variada gama de obras literárias tais 
como a poesia, o romance e o con-
to, mas também obras científicas 
que são referências bibliográficas 
nos processos de formulação de po-
líticas, estratégias e programas de 
desenvolvimento.

“É neste sentido que o Ministé-
rio da Cultura e Turismo reco-
nhece a importância do livro 
como instrumento de forma-
ção e veículo de transmissão de 
conhecimento e de valores no 

seio da sociedade”, disse.
Acrescentou que a celebração 

do 27.º aniversário do Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor de-
corre no ano em que o escritor José 
Craveirinha completaria 100 anos. 
“Moçambique celebra no ano em 
curso o centenário de José Cravei-
rinha. Neste contexto, desafiamos 

a todos a tornarem esta celebra-
ção numa cerimónia de inspiração 
para, condignamente, exaltarmos 
o centenário de José Craveirinha em 
todo o país, envolvendo crianças, 
jovens e todas as forças vivas da so-
ciedade moçambicana, conjugando 
sinergias do sector público, sector 
privado e da social civil”.

Pagar “royalties” aos autores
– Matilde Muocha, investigadora

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Lina Cunha expõe partos
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L
ina Cunha, médica, tem 
uma paixão antiga pela 
fotografia. Aos 17 anos, 
entrou na Faculdade 
de Medicina e até hoje 

exerce a profissão no Hospi-
tal Privado de Maputo. 

O bichinho de captar 
momentos através da lente 
sempre esteve nela ador-
mecido. Há 5 anos, adquiriu 
uma máquina profissional 
e desde aí nunca mais pa-
rou. Participou em vários 
“workshops” com Paulo 
Alexandre, fotógrafo e cura-
dor da sua exposição. 

Forma-se constante-
mente através da leitura, do-
cumentários e reportagens. 
Visita sempre que pode ex-
posições de fotografia e ou-
tras artes em Moçambique e 
pelo mundo fora.

Encantada com o exer-
cício de fotografar, passa 
horas no mesmo sítio, es-
tudando detalhes, o ângulo 
com o qual vai captar a ima-
gem e o melhor momento 
para a captura. 

“O tempo passa e não 
me dou conta. Saio do meu 

d Pretilério Matsinhe
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

mundo da Medicina e entro 
neste que me permite ter 
outras sensações. A fotogra-
fia liberta-me. Permite-me 
dizer ao mundo aquilo que 
não consigo dizer com pala-
vras”, afirma. 

Especializada em gas-
troenterologia, a medicina e 
a fotografia são áreas que se 
complementam. “Não é difícil 
conciliar, porque não me co-
loco pressão para fotografar. 
Faço quando posso e quando 
de facto me apetece”.

AVOKOLIWA

A fotógrafa inaugurou, no 
dia 6 do corrente mês, a ex-
posição “Avokoliwa”, nome 

que vem do ekoti, língua fa-
lada em Angoche, terra natal 
da sua mãe, e que significa “já 
nasceu”. 

A mostra deverá ficar pa-
tente até o dia 30 de Abril, 
na Fundação Fernando Lei-
te Couto (FFLC), cidade de 
Maputo. Reúne 12 fotografias 
que são um captar do mo-
mento mágico, o parto.

Não existe melhor expres-
são para caracterizar as fotos 
que não seja o olhar sensível 
da artista. Nesta exposição a 
artista junta força e ternura 
ao mesmo tempo. 

As imagens expressam 
um misto de sentimentos. 
Nelas destacam-se mulhe-
res em serviço de parto, mas 
também o homem segurando 
um recém-nascido. Estão lá 
bebés, alguns ainda só com a 
cabeça por fora e tudo que se 
pode evidenciar é a mulher 

que busca forças para trazer 
a nova vida ao mundo. Res-
ponde melhor uma das fotos 
“Sem título”. 

As fotos são todas a preto 
e branco. Lina Cunha diz que 
é sua preferência.  “Gosto da 
fotografia a preto e branco. 
Mas foi, também, para respei-
tar a sensibilidade de algumas 
pessoas em relação ao sangue. 
Temos de ir devagar, pois este 
tema é muito invulgar em ex-
posições no nosso meio”. 

Ao realizar esta mostra, 
Lina Cunha mergulha num 
tema que para muitos é tabu, 
quebrando estereótipos sobre 
todo o processo que envolve 
o parto. “Quis desdramatizar 
a imagem que as pessoas têm 
do parto”, diz.

Entretanto, os partos não 
correm sempre às mil mara-
vilhas. Há momentos de ten-
são da equipa médica, os pais 
ficam nervosos. Aí é difícil 
separar a fotógrafa da médica. 
“Algumas vezes, sobretudo 

nos partos normais, nos mo-
mentos mais tensos, tive de 
confortar o pai ou a acompa-
nhante. No final do processo, 
uns choram de alegria, outros 
riem, enfim ... um misto de 
sentimentos”.

Lina Cunha

Pai segurando o seu filho pela primeira vez

A mostra visa quebrar tabus à volta do parto

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



16 17

www.jornaldomingo.co.mz www.jornaldomingo.co.mz

voltar para casa, afinal, “deixei 
todos os meus pertences para 
trás”, conta.

Saíde, 21 anos de idade, re-
fere que o terrorismo prejudi-
cou o seu negócio em Maco-

Mesmo assim, mantém-se 
resiliente e, para a sua subsis-
tência, vende petróleo avulso. 
Em cada bidão de 20 litros ob-
tém, pelo menos, 300 Meticais 
de lucro.

Diz que não se limita apenas 
ao negócio. Está a frequentar a 
sétima classe. “Quando termi-
nar o ensino médio quero me 
formar para ser enfermeiro e 
assim ajudar a minha comuni-
dade”, afirma.

 Justino  Constâncio, 24 
anos, concluiu o nível médio 
do ensino geral e um curso de 
informática. Disse à nossa Re-
portagem que com o advento 
do terrorismo não houve mui-
tas opções para as pessoas que 
viviam nalgumas comunida-
des de alguns distritos de Cabo 
Delgado.

Quanto a si, optou por en-
trar nos caminhos do negócio 
de venda de chinelos, mas o seu 
sonho mesmo é ser professor. 

“Entrei no negócio por uma 
questão de sobrevivência, mas 
gostaria de ser professor”, dis-

se, acrescentando que concor-
reu duas vezes para o Instituto 
de Formação de Professores em 

APESAR DO TERRORISMO EM CABO DELGADO

Reportagem Reportagem

 Aldeias abandonadas 

24 de Abril de 2022

d EDUARDO CHANGULE

Sonhos renascem

Sabina Tiago, “não há condições”

Sítio Manuel, alfaiate

Justino  Constâncio,
“quero ser professor” 

Ernesto António,
refugiado em Macomia

Amide Abel,
“qualquer trabalho serve”

C
orriam os sonhos. Os pe-
sadelos intrometeram-
-se na “viagem” e a vida 
ficou adiada. Jovens de 
Cabo Delgado contam 

ao domingo que os dias não têm 
sido dos melhores, mas a espe-
rança, lá diz o adágio popular, é 
a última coisa a morrer.

Muitos deles, que vivem 
mormente em zonas outrora 
atingidas pelo terrorismo, ain-
da navegam memórias de ter-
ror, embora sigam no trilho da 
esperança.

Depois de percorrer cerca de 

300 quilómetros de asfalto pe-
las Estradas Nacionais Números 
Um (EN1) e 380, a equipa de re-
portagem do domingo chegou à 
vila de Macomia, em Cabo Del-
gado. Por ali o brilho escasseia. 
O movimento de pessoas e bens 
segue assim-assim. As activi-
dades comerciais arrancaram 
em compasso meio-morto.  

No entanto, a vida ressur-
ge com a paz restabelecida no 
contexto da actuação do co-
mando conjunto das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), bem 
como da força ruandesa e da 
SADC. 

As pessoas já vendem pe-
tróleo em porções domésticas, 
tecidos de capulana e bens ali-

mentares. 
Jovens de Cabo Delgado con-

taram-nos um pouco das suas 
vidas que em comum expres-
sam o desejo do fim da guerra, 
bem como a necessidade de 
emprego urgente.

Relataram à nossa Reporta-
gem que cerca de dois anos já se 
passaram desde que  o troço da 
estrada N 380, que liga Maco-
mia ao distrito de Mocímboa da 
Praia, está fechado, cortando a 
ligação com outros distritos e 
vilas, o que afecta as oportu-
nidades de negócio, acesso às 
machambas e a outros meios 
de sobrevivência.

Um número expressivo de 
pessoas abandonou a vila de 
Macomia, sendo que muitos 
dos que se encontram no local 
são cidadãos refugiados das vi-
las mais a norte, no distrito de 
Mocímboa da Praia, que não ti-
veram condições de fugir para 
mais longe. 

Sítio Manuel é alfaiate. Vem 
do distrito de Mocímboa da 
Praia, onde deixou tudo para 
se refugiar em Macomia. Afir-
ma que “agora conseguimos 
ter um sono tranquilo graças à 
protecção que recebemos das 
forças armadas ”.

Contou que quando chegou 
a Macomia ficou desocupa-
do por algum tempo por falta 
de equipamento até conseguir 
alugar a máquina de confec-
cionar roupa que hoje é sua 
fonte de renda.

Assim, compra tecidos de 
capulana e produz peças de 
roupa. O seu maior desejo é 

mia, porque, além de ser uma 
aldeia segura, a sua proximida-
de com as zonas afectadas pe-

los conflitos, associada ao  en-
cerramento da EN380, fez com 
que muitas pessoas fugissem.

do pela estrada. O capim er-
gue-se sobre o alcatrão.

Vimos materiais e alguns 
equipamentos de engenharia 
civil abandonados. Os mesmos 
eram usados na construção da 

MUEDA
“MAIS DISTANTE”

No distrito de Mueda, a vida 
corre sem grandes sobressaltos, 
embora o distrito tenha perdido 
ligação directa com outros pon-
tos da província.

Presentemente, o acesso ao 
distrito é feito via Montepuez, 
perfazendo uma distância de 
cerca de 500 quilómetros da ca-
pital provincial, Pemba.

A ligação com Macomia, que 
antes era feita em duas horas, 
num troço de 117 quilómetros, 
actualmente é feita em oito ho-
ras num carro com tração às 
quatro rodas, num troço de pou-
co mais de 500 quilómetros.

Comerciantes ouvidos pelo 
domingo em Macomia referiram 
que para a ligação com o distrito 
de Mueda as pessoas tomam um 
“chapa” que vai a Pemba e pa-
ram no cruzamento Silva Macua 
(uma vez que não há carro que 
vai directo). 

A partir deste ponto, apanha-
-se outro carro que vai a Mon-
tepuez e, finalmente, um para 
Mueda, chegando-se a gastar 
mais de mil Meticais por viagem 
contra os anteriores 400 Meti-
cais.

Pemba,   mas não conseguiu 
entrar. 

Ernesto António, 27 anos, 
tinha uma mercearia algures 
na aldeia de Koe, onde vendia 
uma variedade de produtos de 
primeira necessidade. Com a 
insegurança que se vivia teve 
de abrir mão do negócio e en-
contrar refúgio em Macomia. 

Disse ter concluído o ensi-
no médio e sonha com a reto-
ma da normalidade para poder 
projectar a sua vida, até porque 
com o fraco movimento e fal-
ta de fundos para iniciar algum 
negócio,  ainda vive de apoio 
de amigos e familiares.

“Se tivesse dinheiro e opor-
tunidade de me formar cursaria 
medicina”, ressalva.

Amide Abel, 23 anos, diz-se 
barbeiro de mão-cheia. Traba-
lha numa barraca onde se corta 
cabelo. Afirma que neste mo-
mento qualquer trabalho serve.

Sabina Tiago, 21 anos, que 
vive na vila-sede de Mueda, so-
nha em ser juíza, mas lamenta 
o facto de neste momento não 
haver condições para tanto. 

Recebeu, recentemente, um 
kit de auto-emprego oferecido 
pelo Governo através da Secre-
taria do Estado da Juventude e 
Emprego (SEJE) e sublinha que 
os bons sonhos poderão retor-
nar.

TROÇO
MACOMIA-AWASSE

Com a devida autorização e 
direito à escolta militar, atra-
vessámos as cancelas que bar-
ram a passagem de veículos 
automóveis num troço de es-
trada que passa por muitas das 
aldeias e vilas fustigadas pelo 
terrorismo, entre elas, Xitaxi, 
Vila da Paz, Xinda, Koe, Chai e 
Awasse.

Naquelas bandas os homens 
das forças do Comando Con-
junto fazem um desfile perma-
nente, carregando sempre al-
guma arma de fogo nas costas, 
em prontidão combativa. 

Sem fluxo regular de auto-
móveis, a natureza já começou 
a recobrar o seu espaço ocupa-

ponte sobre o rio Menguelewa.
Na aldeia de Oasse, estão 

vivas as marcas da destruição 
perpetrada pelos terroristas, 
concretamente no desvio para 
Mocímboa da Praia.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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E
ntre os principais factores 
que contribuem para a de-
gradação precoce das vias 
está o excesso de carga. 
Além de danificar o pa-

vimento, causando prejuízos ao 
Estado, a sobrecarga constitui 
perigo para os utentes das vias.

Em Moçambique, o transporte 
rodoviário de carga é regido pelo 
Decreto 14/2008, de 25 de Junho, 
que estabelece os limites de carga 
que asseguram que as estradas e 
pontes tenham o tempo de vida 
previsto durante a sua constru-
ção. Entretanto, nem a aplicação 
de multas parece  intimidar os 
transportadores que teimam em 
desrespeitar as normas. 

Aliás, nem as básculas instala-
das em algumas estradas do país 
são suficientes para travar a pro-
liferação de veículos com excesso 
de carga. A situação é tão grave 
que se fala até de camiões com 
carga acima do que as básculas 

Os camiões da desgraça
Cidadãos clamam por acções que coíbam motoristas de veículos 
pesados de utilizar vias residenciais para a fuga às básculas

podem suportar.   
Segundo apurámos, a maio-

ria dos veículos que passam pela 
fiscalização não tem irregula-
ridades. A título de exemplo, a 
báscula de Pessene, localizada no 
bairro com o mesmo nome, no 
distrito de Moamba, província de 
Maputo, fiscaliza uma média de 
23  mil veículos por mês, destes, 
pouco mais de 200 são autuados. 
Afinal, para escapar à fiscaliza-
ção, os veículos sobrecarregados 
usam algumas rotas como pon-
to de fuga. Esta situação está a 
causar impactos nefastos nestas 
vias. Os veículos estão a degra-
dar as ruas, danificam as tuba-
gens de água, destroem culturas 
e abalam as estruturas das casas 
deixando moradores e utentes 
destas vias em apuros. Há ruas 
que já estão intransitáveis.

O facto já é do conhecimento 
das autoridades fiscalizadoras. 
Mas pelo que o domingo apurou, 
estas também se vêem de “mãos 
atadas”, afinal, só existe um 
quadro normativo para determi-

nar se um veículo está sobrecar-
regado, se se trata de má arruma-
ção da carga ou se está com peso 
tolerável.  

“É uma situação complexa 

vias alternativas pelas quais os 
motoristas de transporte de iner-
tes  circulam, denunciando que 
até fazem cobranças paralelas 
por forma a se manter estas vias 

Sérgio Cossa: “Já passou dos limites” Wilson Cumbe: “Colocámos barreiras” Alberto Chumaio: “Danificam casas”
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porque mesmo vendo os ca-
miões a desviarem não podemos 
fazer nada. Precisamos de base 
legal para autuar e a única forma 
de constatar excesso de carga é 
a pesagem”, disse um agente de 
trânsito que preferiu manter-se 
no anonimato.

A culpa é também atirada a 
alguns empresários que criam 

transitáveis. 
Enquanto isso, num claro de-

safio às normas, eles desviam a 
escassos metros dos postos de 
fiscalização. E quem tem de en-
frentar as consequências disso 
são os residentes dos bairros pró-
ximos a estes locais.

Para Sérgio Cossa, residente 
no bairro de Chinonanquila, no 

distrito de Boane, a situação já 
passou dos limites. O bairro está 
próximo ao posto de fiscalização 
do Quilómetro 16 e a sua rua é 
preferencial para transportado-

res de carga que fogem da bás-
cula.

“Não tem sido fácil transitar 
por aqui. Quem tem carro pe-
queno é obrigado a deixá-lo nos 
parques. Há desvios em que os 
camionistas até pagam para or-
ganizarem as estradas, mas nou-
tros fazem e desfazem. Afinal por 
que motivo existem estes pontos 
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Reportagem

Disciplinar
o transporte
de mercadorias

Carga acima
da capacidade
das básculas 

– Fenias Mazive, engenheiro de estradas – Rachid Calia,  gestor de básculas da TRAC

Fe-
n i a s 
Mazive, enge-
nheiro de estradas, disse que o excesso 
de carga é um dos factores que contri-
buem para a degradação precoce das 
vias. 

Explicou que as estradas são dese-
nhadas para certo número de eixos, o 
que significa que a circulação de veícu-
los sobrecarregados influencia no tem-
po de vida útil das vias. 

Mazive defende a necessidade de 
disciplinar o transporte de mercadorias 
com vista a salvaguardar a sua durabili-
dade.

Explicou que, além do desgaste da 
rede viária, a sobrecarga acarreta custos 
não só para as entidades que velam pelas 
estradas, mas também para o cidadão 
comum que será obrigado a fazer ma-
nutenção frequente do seu veículo de-

vido aos danos causados pelo estado 
das vias. 

Ressalva que os municípios 
também terão de desviar or-

çamentos de outras activi-
dades para atender a estes 
danos criados voluntaria-
mente por camiões com 
excesso de carga. 

Adverte que a maioria 
dos camiões que passam 
pelos centros de controlo 

de carga geralmente está 
com peso tolerável, pois 

quem tem irregularidades 
prefere usar outros caminhos 

dos bairros entrando em conflitos 
com a comunidade para poder escapar 
à fiscalização. 

“A fiscalização é de lei, mas ninguém 
a respeita. A circulação de veículos com 
excesso de carga é um assunto sério. Te-
mos visto muitos casos de pontes que 
desabam no país, elas podem estar a 
ser usadas para além das suas capacida-
des”, observou. 

Aponta também os acidentes. Afir-
mou que um veículo com excesso de 
carga tem dificuldades para efectuar 
manobras, porque a sobrecarga faz com 
que no eixo frontal, que é de direcção, 
a tracção sobre o pavimento seja redu-
zida, o que obriga o condutor a fazer 
manobras evasivas. Por isso, Mazive en-
tende que há necessidade de se intensi-
ficar a fiscalização e chamar atenção aos 
próprios operadores a colocarem a mão 
na consciência. 

D e 
a c o r -
do com Ra- c h i d 
Calia, gestor de básculas da Trans 
African Consessions (TRAC), a 
fuga à fiscalização é um cenário 
que, além dos gestores das estra-
das, está a preocupar a população, 
porque,  além de danificar as vias, 
os camiões com excesso de carga 
criam vias alternativas causando 
danos nas comunidades. 

Por causa disso, conta que “já 
expusemos esta situação à ANE 
para podermos coordenar os es-
forços no sentido de controlar a 
situação”. 

No entanto, assume que não 
tem sido fácil combater o fenó-
meno. A título de exemplo, Calia 
refere que na báscula instalada 
em Pessene a maior parte de veí-

culos que fogem à fiscalização o 
faz dois quilómetros antes do 

posto de fiscalização, por 
vários desvios. Por via dis-

so, recebem várias recla-
mações, sobretudo, das 
comunidades. 

“Durante algumas 
operações  intercepta-
mos viaturas com car-
ga acima da capacidade 

das balanças.  As báscu-
las contêm em cada célu-

la de carga 40 toneladas e 
conseguem suportar no má-

ximo 80 toneladas. Em alguns 
veículos a balança não conseguia 

fazer a leitura do peso”, disse, 
preocupado.  

Por mais que a Polícia de Trân-
sito auxilie na fiscalização, Calia 
acredita também que não tem sido 
fácil até para ela impor autoridade 
suficiente diante dos transporta-
dores. 

“Quando inaugurámos a báscu-
la de Pessene, durante duas sema-
nas pesávamos apenas para fazer 
a correcção da carga. O parque 
ficava cheio. Depois disso, quan-
do começámos a autuar nenhum 
daqueles veículos voltou a apare-
cer”. 

Com isso, Calia constata que  os 
transportadores ignoram as nor-
mas por acharem vantajoso exce-
der a carga. 

de fiscalização?”, questiona.
Por outro lado, os danos 

causados pelos veículos com 
excesso de carga obrigaram 
moradores da rua Quinta das 
Rosas, no mesmo bairro, a  co-
locar barreiras para interditar a 
passagem de camiões. Segundo 
Wilson Cumbe, por enquan-
to, a acção está a surtir o efeito 
desejado e os moradores já não 
se vêem obrigados a gastar para 
reparar a via. 

Entretanto, quem não tem a 
mesma sorte são os moradores 
de bairros próximos à báscula 
de Pessene. Os residentes de 
Nwambalambati, Faranguane, 
entre outros bairros que ligam a 
Estrada Nacional Número Qua-
tro (EN4) a Ntenga estão agas-
tados.

Nem durante as reuniões 
convocadas a nível local junta-
mente com os operadores das 
básculas, as autoridades mu-
nicipais e a Administração Na-
cional de Estradas (ANE) foram 
encontradas soluções para o 
problema. 

“Já nos reunimos com as 
autoridades, tentámos colocar 
barreiras, mas ninguém con-
segue travar os camionistas. 
Estas estradas não foram feitas 
para a circulação de camiões 
com grande tonelagem”, disse 
Alberto Chumaio, residente no 
bairro Nwamalambati. 

Acrescentou que “os ‘chapas’ 
estão a ser obrigados a recuar 
ou encurtar as rotas para que os 
veículos não se danifiquem, nós 
ficamos prejudicados”.

MUITOS PROBLEMAS 
ENVOLVIDOS

Transportadores de carga ou-
vidos pelo domingo entendem 
que a durabilidade das estradas 
é posta em causa não somente 
pelo excesso de carga. Apontam 
a qualidade das estradas e defen-
dem a necessidade de se rever as 
multas aplicadas por forma a ali-
viar o sector. 

Alves Tivane reconhece que 
algumas vias são usadas para se 

fugir à báscula e justifica que se 
tivesse de transportar somente 
o que é permitido por lei, o con-
sumidor final sairia prejudicado. 
Sugere o aumento da tolerância 
no excesso de peso por eixo que 
actualmente se situa nos cinco 
por cento. 

“O limite tolerado está muito 
abaixo do que os nossos veículos 
podem suportar. Ademais, se 
fosse para depender das balan-
ças, o cliente seria prejudicado 
porque nós como transportado-
res faríamos a mesma cobrança 
por uma quantidade menor”, 
disse.

Enquanto isso, apesar de re-
ferir que usava a via residencial 
pela primeira vez,  Alberto Chu-
maio  entende que os motoristas 
usam estas alternativas porque 
as multas aplicadas são exage-
radas. Acrescenta que há ne-
cessidade de o município rever 
as taxas aplicadas aos transpor-
tadores para o exercício da acti-
vidade e garantir a manutenção 
das estradas. A maioria dos veículos fiscalizados não tem irregularidades
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COVID-19

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

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250 

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

O acesso à educação
não deve ser limitado

Tem sido recorrente assistir-
mos noticiários sobre a impor-
tação de autocarros para trans-
porte de passageiros que depois 
são alocados às associações de 
transportadores em todo o país.

O problema é que tais auto-
carros só permanecem em boas 
condições durante alguns dias 
ou semanas. O facto é que, pas-
sado algum tempo, começam 
a apresentar problemas, como 
vidros partidos, portas que não 
fecham, entre outros. 

Ao que parece, as associações 
só estão preocupadas em anga-
riar dinheiro porque fazem mui-
to dinheiro, principalmente nas 
horas de ponta e tudo o resto não 
interessa. A segurança do passa-
geiro também não importa.

Vezes sem conta, é normal 
encontrar um autocarro avaria-
do na estrada com problemas 
que podiam ter sido combatidos 
se fosse feita a manutenção ha-
bitual dos mesmos. 

É por isso que me ocorre uma 
dúvida: será que quem deve se 
responsabilizar pela manuten-
ção destes autocarros é o Go-
verno, enquanto as associações 
enchem os bolsos? 

É preciso reconhecer o es-
forço que se faz para adquirir os 
autocarros.

Na semana finda, assistimos, 
com muita tristeza, um auto-
carro cheio de passageiros pe-
gando fogo em plena Avenida de 
Moçambique, na zona da Missão 
Roque. Queimou até ficar em es-
combros, sem proveito nenhum.  

Até à chegada dos bombeiros 
quase que não sobrava nada do 
autocarro. 

Saudamos o facto de não ter 
sido registada nenhuma vítima 
mortal, mas a falta de manuten-
ção do autocarro podia ter ter-
minado em tragédia. 

Carla Joaquim

Quem responde 
pela manutenção 
dos autocarros?

Quando não se tem acesso à escola, o 
lar torna-se refúgio para as meninas. Na 
maioria das vezes, é lá onde morrem com-
pletamente os seus sonhos de se tornarem 
“doutoras”. Em alguns casos, morrem por 
falta de condições para custear os estudos. 
Mais ainda, quando as responsabilidades de 
cuidar dos pais com idade avançada recaem 
sobre elas, a situação fica mais insustentá-
vel ainda. Mas, há que destacar que algumas 
raparigas, com sede de estudar, percorrem 
quilómetros e quilómetros à busca de en-
sino para se tornarem pessoas diferentes e 
competentes.  

Mas é importante não negligenciar que 
se está a criar um desnível em termos de 
oportunidade de formação académica. 
Umas progridem, mas outras não.

O facto deixa-me preocupada porque 
não pode haver limitação no acesso ao en-
sino. Nesta perspectiva, veta-se a possibili-
dade de haver uniões prematuras e é preciso 

lembrar que para que um país desenvolva é 
necessário que se invista na educação.

Sou da opinião que todo o ser humano 
precisa de um mentor, que motive os seus 
sonhos e oriente a lutar por eles.  Para mim 
torna-se muito difícil para essas meninas 
manterem os seus sonhos activos se ao seu 
redor não existirem estímulos. 

Todos os momentos são oportunos para 
abraçar e motivar pessoas com vontade de 
aprender, independentemente de de onde 
vêm, vivem ou viveram. 

Os sonhos são para ser realizados, que 
a falta de oportunidades de ensino para as 
meninas, sobretudo do meio rural, não as 
atire para uniões prematuras e gravidezes 
precoces.

“Não há reinos nem classes no reino do 
saber”.

Edna Matavel

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.

Munícipes falam do relaxamento de medidas  
O Presidente da República dirigiu-se quarta-feira à Nação para falar do quadro epide-

miológico do país no contexto da covid-19, tendo declarado o fim da Situação de Cala-
midade Pública, anunciando a Emergência de Saúde Pública. 

domingo saiu à rua para ouvir a opinião dos munícipes sobre esta medida importante.    

CONTINUEMOS
A USAR 
MÁSCARAS

– Gabriel Tembe, 
mecânico

Quero louvar o em-
penho que o Governo 
tem demonstrado no 
combate à covid-19, 
mas acho que não é o 
momento certo para as 
pessoas deixarem de 
usar máscaras.

Não é o fim da pan-
demia. Devemos conti-
nuar a evitar contágios, 
mantendo as medidas 
básicas de prevenção. 

Devemos aderir às 
campanhas de vacina-
ção. 

OUVIR AS 
AUTORIDADES  

– Lúria Nhanale, técnica de 
recursos humanos

O relaxamento das medidas 
de prevenção contra a pandemia 
da covid-19 é positivo, porque os 
casos de pessoas infectadas ten-
dem a diminuir. 

Agora cabe a cada um de nós 
saber lidar com essa situação, 
pois a pandemia continua a ma-
tar muitas pessoas. 

Nesse caso, devemos seguir 
as recomendações que o Presi-
dente da República deixou ficar 
na sua intervenção.

ESTOU SATISFEITA

– Hortência Muate, membro 
da PRM

A medida anunciada é satis-
fatória para todos, porque muita 
coisa foi autorizada, a título de 
exemplo a isenção do uso da mas-
cará em crianças até aos 11 anos.

Agora o que cabe a cada um de 
nós é deixar os preconceitos de 
lado, porque tenho ouvido várias 
pessoas a dizerem que tomar a 
vacina é desnecessário, pois pode 
levar a pessoa à morte. Isso é de-
sinformação.  

Todas as medidas de preven-
ção e mitigação da covid-19 que 
o Ministério da Saúde anuncia são 
para o bem do cidadão.

MÁSCARAS EM TODOS OS 
LOCAIS

– Natércia Pureza, gestora 

É bom o relaxamento das me-
didas de prevenção contra a pan-
demia, mas não concordo com a 
permissão de não se usar máscaras 
de protecção, embora seja em es-
paços abertos, uma vez que ainda 
temos casos positivos no país. 

O facto de termos poucos ca-
sos de pessoas internadas devido 
à doença não pode ser visto como 
“carta branca” para avançar-se 
com comportamentos que po-
dem pôr em causa o bem-estar 
comum. 

Defendo que devíamos conti-
nuar a usar máscaras em todos os 
locais, sob o risco de termos uma 
eventual nova vaga da covid-19. 

EXPECTATIVAS 
SATISFEITAS

– Antunes Saranga, pres-
tador de serviços

É positivo ver que estamos 
a conseguir lidar com a pan-
demia que devastou o mun-
do inteiro. O comunicado à 
Nação proferido quarta-feira 
pelo Presidente da República 
é a resposta de todo o esforço 
que cada cidadão tem feito 
em prol da luta contra a co-
vid-19 em Moçambique.

Acredito que o relaxa-
mento das medidas que o 
Presidente anunciou veio 
satisfazer as expectativas de 
muitos moçambicanos. 

Que continuemos a envi-
dar forças com vista a pôr fim 
a essa doença. 

MEDIDAS ANIMADORAS

– José Phumo, estafeta

Recebemos com agrado o 
pronunciamento do Presidente 
da República em relação à tran-
sição do Estado de Calamidade 
Pública para a Emergência de 
Saúde Pública. 

As medidas anunciadas são 
animadoras porque os casos da 
covid-19 têm diminuído a cada 
dia que passa e já não fazia senti-
do continuarmos a usar másca-
ras em espaços abertos. Gosta-
va de chamar atenção para um 
ponto: não é o fim da pandemia. 
É necessário continuarmos a ob-
servar as medidas de protecção. 
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MODO DE PREPARAR

– 80 g de cogumelos laminados 

– 2 dentes de alho picados 

– 450 g de molho de tomate 

– 6 placas de lasanha 

– Azeitonas pretas picadas 

– Queijo ralado 

Recheio
– 100 g de espinafres lavados 
– 250 g de tofu 
– 3 dentes de alho 
– Sal 
– Óregãos 
– Alecrim 
– Pimenta 

Lasanha vegetariana 
(com espinafres)

INGREDIENTES

RECEITA

Pré-aquecer o forno a 200º C. Saltear os cogumelos com o alho e um pouco de azei-
te. Juntar o molho de tomate. Passar no robot de cozinha (liquidificador) os ingredien-
tes do recheio. Espalhar metade do molho de tomate no fundo da travessa e colocar por 
cima 2 placas de lasanha. Colocar sobre as placas metade do preparado de tofu e cobrir 
com mais 2 placas de lasanha, colocando o restante preparado de tofu por cima, fina-
lize com mais 2 placas de lasanha. Coloque o molho de tomate por cima, regando bem. 
Levar ao forno durante 30 minutos. Retirar e colocar as azeitonas e o queijo por cima e 
voltar a levar ao forno por mais 5 minutos a gratinar.  

Fonte: petitchef

Benefícios
do açafrão

Sou mulher
de ideias próprias

– Reduz a inflamação no organismo;

– Protege o coração;

– Diminui o risco de câncer;

– Evita o envelhecimento precoce e diversas doenças mentais;

– Evita a diabetes.

Como usar: em pó, polvilhado na comida pronta ou dissolvido no azeite extravirgem 
para temperar a salada.

Fonte: boaforma.abril.com.br

SAÚDE

Nome: Rosa de Americe Cumbe
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Conquistas: Fez o ensino primário na Es-

cola Primária Unidade 2 e o secundário na 
“Quisse Mavota”. É formada em Direito pela 
Universidade Eduardo Mondlane. Actual-
mente, trabalha no Tribunal Administrativo 
como auditora de controlo externo. A “mu-
thiyana” de fibra desta edição do domingo 
conta que desde muito nova  gostou de ver 
as coisas organizadas e cultivou o senso de 
justiça. Foi daí que surgiu a paixão pelo cur-
so de Direito. 

Com efeito, “quando passei para o se-
gundo ano de faculdade e tive a cadeira de 
Direitos Humanos, veio a confirmação de 
que realmente estava no lugar certo, pois 
sempre acreditei que as pessoas devem ter 

dignidade e ser respeitadas pelo simples 
facto de serem humanas”. Após concluir a 
licenciatura, teve o privilégio de trabalhar 
numa organização que lida com Direitos 
Humanos aplicados à justiça criminal. Desta 
organização aprendeu que as pessoas, inde-
pendentemente de terem ou não cometido 
algum crime, continuam sendo seres hu-
manos e por isso devem ter os direitos res-
peitados e a sua dignidade. A verdade é que 
“sempre fui uma mulher de ideias próprias, 
convicta e comprometida com a causa dos 
que não têm voz”, declara.

Sonho: “Tenciono fazer mestrado em Di-
reito no próximo ano e gostava de poder ter 
mais expressão na sociedade e ser a voz da-
queles que, infelizmente, por vários factores 
socioeconómicos e/ou culturais, não conse-
guem por si sós gritar por socorro”. 

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

MUSEUS

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

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

06:00 Hino Nacional  
06:05 Telenovela: “Se Nos Deixarem”   
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódios 17 e 18
07:00  Bom Dia Moçambique Directo
09:00  TV Surdo    
09:30  Debate de Palmo e Meio: 
Leonaira Chadreque Desenhos 
Animados: CHAVES - “A Casa da Bruxa”
Gravado    
10:00 Desenhos Animados: CHAVES 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódios 74    
10:30 Emoções no Índico: Lukusa 
Nkunda Lucien Pierre/ Farmaceutico - RDC 
Repetição    
11:00 A Hora do CTP - Quelimane:  
“Ogumana” - Páscoa  Gravado / Quelimane 
11:30  Antena do Soldado    
12:00  Análise Global Gravado   
13:00  Jornal da Tarde  Directo
14:00  Canal Zero    
14:30  Moçambique Digital   
15:00  Música Gospel Programa 1
16:30  Baía do Indico Programa 02
17:00  Convívio ao Domingo Gravado
18:30  Inspirações Programa 02
19:30  Domingo Familiar Programa 
02
20:00  Telejornal Directo   
21:30  Grande Entrevista: José 
Castiano/Académico Gravado  
22:30             Filme: Nascimento de Jesus Para 
Nós 
23:30 Música Gospel Programa 3
00:30  Convívio ao Domingo 
Repetição
02:00  Inspirações Repetição   
03:00  Domingo Familiar Repetição 
03:30  Canal Zero Repetição 
04:00  Asas: Violência Física Como 
Sinal de Amor Repetição    
04:30  O Mágico     
04:45  Análise Global Repetição   
 05:40  Hino Nacional

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

01:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUI

09:15-DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

24 de Abril de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Ace Ventura 3: Jim Carrey revela 
condições para retornar ao papel

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
A influência do número 6 o ajudará a superar as dificul-
dades de comunicação com os entes queridos. O ho-
róscopo aconselha Áries a convidar parentes e amigos 
para visitar. Muito provavelmente, você será capaz de 
alcançar seus corações: não perca esta chance de resol-
ver conflitos de longa data e estabelecer relações amis-
tosas. Durante o período da lua minguante, ocorre uma 
desaceleração nos processos metabólicos. 

TOURO (21/4 A 20/5)
A influência do número 6 o ajudará a gerenciar suas 
finanças com sabedoria. O horóscopo de hoje prome-
te compras bem-sucedidas em Taurus, para que você 
possa fazer compras com segurança. Os investimentos 
financeiros em vários projetos não serão menos rentá-
veis, mas os resultados terão que esperar. No período 
da lua velha, qualquer energia e práticas espirituais são 
favoráveis. 

GÉMEOS (21/5 A 20/6)
O horóscopo de hoje aconselha os gêmeos a confiar em 
sua intuição. O número do dia 6 traz paz e tranquili-
dade, tente ficar sozinho com seus pensamentos. Você 
pode avaliar corretamente a situação atual se ouvir seus 
sentimentos internos. A fase da lua velha é a hora certa 
de abandonar os maus hábitos. 

CÂNCER (21/6 A 21/7)
A energia do número 6 contribui para um investimento 
bem-sucedido de dinheiro. O horóscopo de amanhã 
aconselha Câncer a esquecer as contas e os custos: não 
economize, agrade a si mesmo e faça amigos íntimos 
com pequenas coisas agradáveis. Este dia é bom para 
compras e comércio, mesmo as grandes despesas não 
prejudicarão seu orçamento.

LEÃO (22/7 A 22/8)
O número do dia 6 traz paz e sossego, então é melhor 
você não se apressar em tomar decisões. O horósco-
po de hoje recomenda que Leão não rejeite a ajuda de 
seus entes queridos: conselhos amigáveis estão sempre 
fora de lugar. Esteja preparado para compromissos, 
sua inocência não é tão indiscutível quanto parece. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
A energia do número 6 é propícia à contenção, uma 
abordagem completa aos negócios. O horóscopo de 
hoje aconselha Virgem a se relacionar razoavelmente 
com seus deveres: não perca seu tempo de trabalho em 
vão. Tente eliminar quaisquer surpresas que possam 
prejudicar a qualidade do trabalho. A fase da lua velha é 
a hora certa de abandonar os maus hábitos. 

LIBRA (23/9 A 22/10)
A energia do número 6 tem um custo razoável, portan-
to você poderá economizar o orçamento sem prejudi-
car a si mesmo. O horóscopo de hoje promete um dia 
financeiro bastante bem-sucedido para os escorpiões. 
Esta não é apenas a conclusão de negócios lucrativos, 
mas também compras bastante banais.  

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
A energia do número 6 é tão calma e pacífica que você 
não deve ter medo de surpresas desagradáveis. O ho-
róscopo chama Sagitário para ser amigável, aberto à 
comunicação. Faça o possível para fortalecer os laços 
familiares e de amizade. A fase da lua velha é a hora 
certa de abandonar os maus hábitos. O corpo se livra 
facilmente de tudo o que é desnecessário, tente ajudá-
-lo: ajuste a dieta, desista do álcool e do cigarro. 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
O número do dia 6 favorece a atividade comercial, mas, 
ao mesmo tempo, coloca as relações humanas em pri-
meiro lugar. O horóscopo de hoje pede ao Capricórnio 
que diminuam um pouco o ritmo da vida e encontrem 
tempo para se comunicar com seus entes queridos. 
Deixe as coisas de lado, marque uma reunião com 
amigos e parentes. A fase da lua velha é a hora certa de 
abandonar os maus hábitos. 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Hoje, o horóscopo alerta Aquário: tenha cuidado e 
seja contido na comunicação, respeite as opiniões dos 
outros. O número do dia 6 indica os quentes relacio-
namentos de confiança que prevalecem entre as pes-
soas. Mostre um pouco de atenção — a resposta não vai 
demorar. No período da lua velha, qualquer energia e 
práticas espirituais são favoráveis. 

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
O horóscopo de hoje alerta Aquário: tenha cuidado e 
seja contido na comunicação, respeite as opiniões dos 
outros. O número do dia 6 indica os quentes relacio-
namentos de confiança que prevalecem entre as pes-
soas. Mostre um pouco de atenção — a resposta não vai 
demorar. 

PEIXE (20/2 A 20/3)
O número do dia 6 traz paz e tranquilidade, por isso é 
melhor evitar brigas e conflitos. O horóscopo de Peixes 
para hoje recomenda não agravar as relações com os 
outros. Num futuro próximo, você será apresentado a 
um caso mais apropriado para declarar em voz alta suas 
ambições. A fase da lua velha é a hora certa de abando-
nar os maus hábitos.

Durante uma conversa com o E! 
News para divulgar Sonic 2, Jim Car-
rey revelou o que seria necessário para 
retornar em Ace Ventura 3. A franquia 
sobre o detetive especializado em 
animas estreou nos cinemas em 1994 
e no ano seguinte ganhou uma con-
tinuação, e se tornou um dos papéis 
mais conhecidos do ator.

Ele falou que poderia aceitar vol-
tar ao personagem caso o possível 
novo filme tomasse mais riscos e ti-
vesse uma visão diferente das histó-
rias anteriores.“Minha condição para 
voltar, depois de muitos anos seria 
se chegasse algum gênio, diretor ou 
roteirista, com uma visão completa-
mente nova sobre aquele universo. 
Se, por exemplo, Christopher Nolan 
viesse até mim e dissesse :‘eu quero 
fazer de Ace Ventura algo mais rea-
lista e mais interessante’ então eu 
poderia pensar em retornar. Do con-
trário você acaba imitando o que fa-
zia antigamente e fica sem uma nova 
motivação necessária para fazer uma 
sequência”, comentou.

De lembrar que a Amazon anun-
ciou o desenvolvimento de um novo 
longa da franquia, porém, não deta-
lhou se Carrey estaria envolvido no 
projeto. “Após ouvir os fãs, é notável 
que o público deseja Ace Ventura 3, 
pois está apaixonado e emociona-
do por ter seus personagens amados 

Doutor Estranho no Multiverso da 
Loucura, que chega no dia 5 de Maio 
aos cinemas, promete mudar total-
mente o Universo Cinematográfico 
Marvel ao entrar de cabeça no mul-
tiverso, com suas realidades alterna-
tivas e dimensões nunca antes vistas 
na franquia. Como é de costume na 
Marvel, o novo filme apresenta cone-
xões com diversas outras produções, 
funcionando como o maior evento da 
Fase Quatro até o momento. Acom-
panhe os filmes que deve assistir an-
tes. 

DOUTOR ESTRANHO 
(2016)

Se tratando de uma continuação, 
é evidente a necessidade de se assistir 
o primeiro Doutor Estranho (2016) 
antes de Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura. O filme apresenta 
o personagem no Universo Cinema-
tográfico Marvel, então é importante 
para conhecer sua história de origem 
e outros personagens que darão as 
caras na sequência, como Christine 
Palmer (Rachel McAdams) e Mordo 
(Chiwetel Ejiofor).

VINGADORES: 
GUERRA INFINITA 
(2018) E ULTIMATO 
(2019)

Vingadores: Guerra Infinita e Ul-
timato desenvolveram melhor Dou-

tor Estranho depois de seu primeiro 
filme solo, assim como a dimensão de 
seus poderes, o colocou pela primeira 
vez lutando ao lado dos Vingadores 
como uma peça fundamental na ba-
talha contra o Thanos (Josh Brolin) no 
final da Saga do Infinito.

Em Guerra Infinita, Thanos enfim 
chega à Terra, disposto a reunir as 
Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os 
Vingadores precisam unir forças com 
os Guardiões da Galáxia, ao mesmo 
tempo em que lidam com desaven-
ças entre alguns de seus integrantes.

Em Ultimato, após Thanos eli-
minar metade das criaturas vivas em 
Vingadores: Guerra Infinita, os heróis 
precisam lidar com a dor da perda de 
amigos e seus entes queridos. Com 
Tony Stark (Robert Downey Jr.) va-
gando perdido no espaço sem água 
nem comida, o Capitão América / 
Steve Rogers (Chris Evans) e a Viúva 
Negra / Natasha Romanov (Scarlett 
Johansson) precisam liderar a resis-
tência contra o titã louco.

WANDAVISION (2021)
Wanda Maximoff (Elizabeth Ol-

sen) será a protagonista de Doutor 
Estranho 2 ao lado de Stephen Stran-
ge, com o filme se passando depois 
dos eventos da série WandaVision, 
que desenvolveu melhor a persona-
gem, assim como seus poderes e sua 
luta emocional que terão um papel 
fundamental na sequência.  

Doutor Estranho 2: O que
assistir antes do novo filme?

trazidos de volta com novas histórias 
em diversas outras obras icônicas 
de Hollywood]”, disse a produtora 
responsável pelos títulos anteriores, 
Morgan Creek. Contudo, recente-
mente, o próprio ator falou que está 
satisfeito com sua carreira e que pre-
tende aproveitar uma vida mais tran-
quila após o lançamento de Sonic 2. 
“Provavelmente vou me aposentar. 
Estou falando sério, mas também não 
descarto atuar caso apareça algum 
roteiro espetacular que seja real-
mente importante para as pessoas 
verem nas telas. Eu tenho e já fiz o 

suficiente”. Ao longo de sua carrei-
ra que já dura quase 40 anos, Carrey 
está creditado em 69 produções  de 
Hollywood. Dentre seus filmes mais 
famosos, além de Ace Ventura, estão 
as comédias O Máscara, Débi & Lóide, 
O Pentelho, O Mentiroso e Todo Po-
deroso, porém, também já participou 
de títulos dramáticos, como O Show 
de Truman e Brilho Eterno de uma 
Mente Sem Lembranças. Enquanto o 
futuro de Jim Carrey nas telas não é 
confirmado, seus fãs podem conferir 
seu último trabalho em Sonic 2, já em 
exibição nos cinemas.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anastácia Zitha, no centro, negou que tenha existido desvio de dinheiro

A 
audição de decla-
rantes começa a 3 do 
próximo mês em sede 
de audiência de dis-
cussão e julgamento, 

finalizado que foi o interroga-
tório dos onze réus no caso de 
desvio de dinheiro pertencente 
a mineiros moçambicanos na 
África do Sul, entre 2010 e 2014, 
na Direcção do Trabalho Migra-
tório (DTM).

São ao todo 14 declaran-
tes para argumentar na fase 
da busca da verdade mate-
rial do processo de querela n.° 
51/2019/10.ª, apreciado pela 
décima secção criminal do Tri-
bunal Judicial da Cidade de Ma-
puto.

Ouvidos os co-réus, cabe 
aos novos intervenientes pro-
cessuais ajudarem a esclarecer 
como terão desaparecido 113,6 
milhões de Meticais resultantes 
de descontos feitos no salário 
dos trabalhadores das minas 
sul-africanas. 

Para além da TEBA, empresa 
ligada à contratação de mão-
-de-obra, aguardam-se de-
clarações de representantes de 
empresas e estabelecimentos 
comerciais que fizeram contra-
tos com a DTM, a maior parte 
dos quais por via de ajustes di-
rectos. 

A juíza da causa, Evandra 

DESVIO DE FUNDOS NA DTM

A vez dos declarantes

Audição marcada 
por desabafos

A ré Anastácia Zitha fez um autêntico desabafo que centrou as 
atenções no Tribunal Distrital KaTembe, ao recorrer ao termo tris-
teza em relação à forma como está a se retratar a sua gestão na DTM. 
Referiu que se o valor que consta da pronúncia tivesse sido usado 
para fins diversos, o julgamento decorreria debaixo de “muito ba-
rulho” e “violência” por parte dos mineiros.

Questionada se admitia que lesou o Estado, respondeu que, du-
rante o tempo em que foi gestora, nenhum mineiro, ex-mineiro ou 
seus dependentes foi prejudicado. “Em nenhum momento o valor 
foi desviado. Se não tivéssemos arriscado no adiantamento, a ima-
gem do Estado teria sido beliscada. O PES não seria cumprido pelo 
menos no que diz respeito às atribuições da DTM”, afirmou.

Zitha desafiou o tribunal a confrontar a TEBA visto que, durante 
a liderança de Helena Taipo, não se levantou problemas relaciona-
dos com falta de valores para pagamentos. Ainda sobre projectos de 
reinserção social, disse que todos que se mostraram elegíveis foram 
satisfeitos. Acrescentou ter sido durante a sua passagem pela DTM 
que se procedeu à abertura de contas bancárias para os mineiros.  

“Houve massificação de projectos de reinserção social. Saímos 
da zona Sul que era a preferencial para outras zonas. O mineiro pas-
sou a ser envolvido em eventos nacionais, situação que não acon-
tecia”, ajuntou. A terminar, afirmou que a DTM no meio de adver-
sidades realizou o seu trabalho com o objectivo de cumprir planos e 
programas traçados pelo Governo.

Uamusse, admitiu que o tribu-
nal poderá abrir excepção para 
os co-réus dizerem a bem da 
sua defesa o que não tiver sido 
dito até a presente fase do jul-
gamento.

Na ponta final do interroga-
tório dos réus foi ouvida duran-
te quatro dias a antiga directora 
da DTM, Anastácia Zitha, con-
siderada na pronúncia como 
peça fundamental em relação 
aos contornos do desvio.  

Nas declarações, a ré defen-
deu que a movimentação de 
dinheiro foi em benefício dos 
trabalhadores migrantes e seus 
dependentes, tendo alegado 
que a maior parte foi reembol-
sada. 

De salientar que Anastácia 
Zitha apresentou respostas um 
tanto ou quanto coincidentes 
com as do então chefe da re-
partição de finanças da DTM, o 
co-réu José Monjane. Zitha dis-
se que por inerência de funções 
tinha competências para gerir 
recursos humanos, financeiros 
e patrimoniais. 

GESTÃO FINANCEIRA

Questionada pelo Ministério 
Público sobre o funcionamento 
da repartição de Finanças, res-
pondeu que fazia regularmen-
te a monitoria da tramitação de 
processos da gestão financeira. 
De salientar que tanto a ré como 
o então responsável pelo sector 
declararam que a DTM não pos-
suía uma UGEA (Unidade Gesto-
ra de Aquisições).  

Respondeu ainda que da con-
ta de taxas da contratação de 

mão-de-obra estrangeira foi 
retirado dinheiro para adiantar 
pagamentos diferidos. Em rela-
ção à mesma conta bancária dis-
se terem também usado valores 
para custear algumas despesas 
da DTM.

Explicou que se usou o di-
nheiro depois de o Ministério das 
Finanças não ter canalizado 91 
milhões de Meticais que deviam 
ser consignados. A conta em 
causa é referente a 40 por cento 
de descontos dos salários e pelo 
não envio a DTM viu-se forçada 
a actualizar o plano de activida-
des.  

Quanto à retenção na fon-
te antes de canalizar o dinheiro 
para a Conta Única do Tesouro 
(CUT), respondeu que previa-
mente foi enviado um ofício para 
o Ministério das Finanças pela 
então ministra do Trabalho.

Esclareceu que implicaria o 
não cumprimento do Plano Eco-
nómico e Social (PES) de 2014 
uma vez que as actividades da 
DTM são suportadas pelas recei-
tas consignadas. 

CONTRATOS

Em relação à empresa Cons-
truções KuYaka de Nampula, no 
valor de cinco milhões de Me-
ticais, disse que o vínculo que 
existiu visava promover em-
prego e formação profissional 
dos moçambicanos. Conforme 

explicou, as verbas da contrata-
ção de mão-de-obra estrangeira 
foram aplicadas na capacitação 
técnico-profissional, através 
do INEFP (Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissio-
nal). 

Referiu ter recebido instru-
ções da então ministra do Traba-
lho para a DTM financiar parte da 
reabilitação do centro oficinal do 
INEFP em Malema, província de 
Nampula. Em relação à obra es-
clareceu que a monitoria foi feita 
através da Direcção Provincial 
do Trabalho.    

No que diz respeito à empre-
sa Dona Tina Arte e Decorações 
Interiores, afirmou que nem an-
tes, nem depois da celebração 
do contrato sabia que Argentina 
Taimo era esposa de Pedro Tai-
mo. Salientou ter tido conhe-
cimento profundo quando foi 
ouvida no Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC). 

Quanto à aquisição de 50 bi-
cicletas na Casa Yassim, em Que-
limane, actividade alegadamen-
te para localizar mineiros, disse 
que foi um processo “marcante” 
para constituir associações e es-
tender projectos de reinserção 
social nas outras regiões do país. 

Pelo facto de terem sido pagos 
pouco mais de dois milhões de 
Meticais à Indomobil, empresa 
pertencente ao co-réu Alfredo 
Lucas, respondeu que a Mulher 
Investimentos, também par-
ticipada pela esposa de Pedro 
Taimo, teve uma relação directa 
com a DTM. Ajuntou que foi a 
pedido dos gestores da Mulher 
Investimentos em relação à par-
te do objecto da subcontratação. 

Questionada sobre adian-
tamentos de dinheiro para a 
TEBA, respondeu que até cessar 
as funções a DTM canalizava por 
semana a volta de 80 milhões de 
Meticais.   Anastácia Zitha voltou 
a reiterar que os adiantamentos 
para a TEBA foram reembol-
sados. Sugeriu que se oficiasse 
o MITRAB para disponibilizar 
comprovativos existentes nos 
arquivos da DTM ou até solicitar 
extractos bancários. 

Contudo, consta dos autos 
que muitos processos desapare-
ceram no âmbito de uma requa-
lificação ocorrida no Ministério 
do Trabalho. 

Manifestou estranheza em re-
lação ao sumiço de documentos 
visto que o sistema nacional de 
arquivos preconiza que devem 
permanecer no mínimo cinco 
anos antes de serem colocados 
no arquivo morto. Quanto às in-
formações classificadas não po-
dem ser movimentadas devido à 
sensibilidade das matérias nelas 
constantes, acrescentou.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COVID-19

Nacional

Medir a temperatura
já não é obrigatório 

E
m entrevista ao 
domingo, Eduardo 
Samo Gudo, di-
rector geral adjun-
to do Instituto Na-

cional de Saúde, sublinha 
que fique bem claro isto: é 
o fim da Situação de Cala-
midade Pública, mas ainda 
não é o fim da covid-19.

Explica que a transição 
de uma situação para ou-
tra é sustentada pelos da-
dos epidemiológicos que 
mostram uma redução da 
transmissão por 14 sema-
nas consecutivas, a maior 
duração de estabilização 
da situação epidemioló-
gica no nosso país desde 
Março de 2020. 

Acompanhe toda a en-
trevista. 

Moçambique sai da Si-
tuação de Calamidade Pú-
blica para Emergência de 
Saúde Pública. O que isso 
significa?

Uma pandemia é um 
evento sanitário excep-
cional e grave, com im-
plicação multissectorial e 
multi-dimensional, que 
exige medidas de natureza 
também excepcional, para 
salvar vidas em risco. 

De um modo geral, 
a gestão das pandemias 
exige uma matriz legal 
apropriada que permite 
a adopção das medidas 
de contenção que podem 
ser severas e implicar li-
mitação das liberdades 
individuais e colectivas. 
Neste contexto, a gestão 
da covid-19 no nosso país 
consiste em duas gran-
des matrizes legais que 
são ajustadas ao contexto 
epidemiológico, nomea-
damente: Situação de Ca-
lamidade Pública que é 
aplicável ao cenário mais 
grave da pandemia, por 
isso exige a implementa-
ção de restrições de na-
tureza socioeconómica e 
sanitária mais severas; e 
Emergência de Saúde Pú-
blica, que é aplicável ao 

 Eduardo Samo Gudo, director geral adjunto do INS, explica o que mudou
da Situação de Calamidade Pública para a Emergência de Saúde Pública

cenário menos grave, con-
sistindo na implementação 
apenas de medidas restri-
tivas de natureza sanitária, 
sem restrições de natureza 
socioeconómica.

Devido à tendência fa-
vorável da situação epide-
miológica no nosso país, 
aliada ao alcance de ele-
vadas coberturas da vaci-
nação, o Governo aliviou 
todas as medidas de res-
trição de natureza socioe-
conómica porque não se 
cumpriam os pressupostos 
para a sua continuidade, e 
manteve apenas as medi-
das restritivas de natureza 
sanitária. Assim, a ma-
triz legal adequada para a 
gestão da pandemia neste 
novo cenário de vigência 
apenas de restrições sani-
tárias é a Emergência de 
Saúde Pública. 

Quais terão sido os 
pressupostos que ditaram 
a mudança da situação? 
Será o início do fim da co-
vid-19?

Os pressupostos que 
ditaram o fim da Situação 
de Calamidade Pública e a 
transição para Emergência 
de Saúde Pública foram: 
a situação epidemiólogi-
ca actual que é a mais fa-
vorável desde o início da 
pandemia no nosso país, 
facto evidenciado pelos 
dados epidemiológicos que 

mostram uma redução da 
transmissão por 14 sema-
nas consecutivas. Esta é a 
maior duração de estabi-
lização da situação epide-
miológica no nosso país 
desde Março de 2020.

Por outro lado, regis-
támos elevada cobertura 
da vacinação contra a co-
vid-19 a nível nacional. 
Até o presente momento 
já foram vacinados com-
pletamente cerca de 13,7 
milhões de pessoas que 
corresponde a cerca de 
90,2% da cobertura vaci-
nal na população elegível à 
vacinação... 

MELHOROU 
ENTENDIMENTO 
DA DOENCA EM 
CRIANÇAS

Por que as crianças me-
nores de 11 anos não são 
obrigadas a colocar más-
caras?

É importante entender 
que o conhecimento cien-
tífico em relação à trans-
missão e prevenção da 
covid-19 melhorou signi-
ficativamente desde o iní-
cio da pandemia. Quando 
a pandemia começou, 
sabíamos muito pou-
co sobre este vírus. Mas 
hoje conhecemos melhor 
este vírus, por isso vários 

protocolos sanitários es-
tão sendo ajustados a este 
novo conhecimento. Uma 
das áreas onde o conheci-
mento científico evoluiu 
de maneira significativa 
é relativa à covid-19 nas 
crianças. Hoje há consen-
so em relação a 3 princi-
pais aspectos sobre a co-
vid-19 nas crianças: o uso 
de máscaras em crianças 
incrementa significativa-
mente o risco de infecção 
devido ao comportamento 
característico desta faixa 
etária, que resulta em uso 
inadequado das máscaras; 
embora as crianças fiquem 
infectadas e transmitam 
o vírus a outras pessoas, 
isto ocorre em menor fre-
quência em relação aos 
adultos; o risco de doença 
grave em crianças é muito 
inferior quando compara-
do com os adultos.

Assim, por todos estes 
motivos, o risco do uso 
de máscaras em crianças 
supera significativamen-
te qualquer benefício, ou 
seja, colocar máscara em 
criança aumenta signi-
ficativamente o risco de 
infecção. 

Por isto, fica claro que 
não colocar máscara em 
crianças é uma medida de 
reduzir o risco e garantir 
a sua protecção. Gostaria 
de realçar que mesmo nos 

ambientes fechados e nos 
transportes públicos, as 
crianças com menos de 11 
não devem usar másca-
ras...

Já não se fica em qua-
rentena. Porquê?

Em primeiro lugar, 
gostaria de esclarecer dois 
aspectos-chave: primei-
ro, esta é uma tendência 
global irreversível, pois o 
número de países que está 
a eliminar a quarentena 
de contactos tem vindo a 
incrementar significati-
vamente. Segundo, é im-
portante também esclare-
cer que muitos países não 
só eliminam a quarentena 
dos contactos, mas tam-
bém estão eliminando o 
isolamento de casos posi-
tivos. No entanto, o nosso 
país adoptou uma aborda-
gem mais conservadora e 
cautelosa ao eliminar ape-
nas a obrigatoriedade de 
quarentena de contactos. 

As razões pelas quais 
vários países, incluin-
do Moçambique, estão 
a eliminar a quarentena 
de contactos são: baixa 
transmissão do novo co-
ronavírus no nosso país e 
elevada cobertura da va-
cinação contra a covid-19 
em Moçambique.

Quando conjugados 
estes dois aspectos, há um 
consenso que não mais se 
cumprem os pressupos-
tos para a realização da 
quarentena de contactos, 
porque a sua eficácia e 
benefício neste contexto 
são muito baixos e pouco 
relevantes.

Com o novo decreto 
cessa a obrigatoriedade da 
medição de temperatura 
no acesso às instituições 
públicas e privadas. Qual é 
a razão para este alívio?

Esta decisão é susten-
tada pelo conhecimento 
acumulado em relação 
à covid-19, em particu-
lar em relação à varian-
te Ómicron que é aquela 
que domina a pandemia a 
nível global. Hoje há um 
consenso que uma grande 

proporção das infecções 
pelo novo coronavírus 
não cursam com febre. 
Ou seja, ao contrário da-
quilo que se conhecia no 
início da pandemia, hoje é 
um facto que a febre não é 
um sintoma frequente nas 
pessoas com covid-19. 
Deste modo, medir a tem-
peratura não é uma abor-
dagem sensível para de-
tectar casos suspeitos. 

Ao que tudo indica, a 
vacinação está por detrás 
da actual situação epi-
demiológica favorável de 
Moçambique. Quantas 
pessoas do grupo-alvo 
foram vacinadas e qual é 
a posição de Moçambique 
no continente africano? 
Quantas pessoas estão por 
vacinar?

Sim, não restam dúvi-
das que os avanços e pro-
gressos notórios do país 
na vacinação das pessoas 
com idade igual ou supe-
rior a 18 anos é o factor-
-chave para esta evolu-
ção favorável da situação 
epidemiológica no país e 
também para o alívio das 
restrições de natureza 
sanitária e consequente 
transição do país da Situa-
ção de Calamidade Públi-
ca para a Emergência de 
Saúde Pública. 

Em relação ao número 
de pessoas vacinadas, até 
o presente momento cer-
ca de 13,7 milhões estão 
completamente vacina-
das, o que corresponde a 
90,2% de cobertura va-
cinal do grupo elegível de 
pessoas com idade igual 
ou superior a 18 anos. 

Esta elevada cobertura 
vacinal coloca Moçambi-
que entre os 5 países no 
continente com a mais 
elevada cobertura de va-
cinação contra a covid-19. 
No entanto, ainda existe 
1,5 milhão de pessoas do 
grupo-alvo por vacinar. 
Por isso, o nosso apelo 
para que estas pessoas se 
desloquem ao posto de 
vacinação mais próximo 
para tomar a sua vacina.

d BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz
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Casimiro Nhussi volta aos palcos nacionais para evocar o Índico

PUBLICIDADE

Casimiro Nhussi apresenta 
bailado “Kwomba Kwa Índico” 

“K
omba kwa 
Índico”, bai-
lado dirigido 
por Casimi-
ro Nhussi, é 

apresentado em Maputo pela 
Agência de Apoio, Desenvol-
vimento e Promoção da Cul-
tura Moçambicana (VINA), 
no Estúdio Auditório da Tele-
visão de Moçambique (TVM), 
no dia 29 de Abril, Dia Inter-
nacional da Dança. A per-
formance, que celebra esta 
efeméride, é fruto de uma 
parceria entre a VINA, Chitará 
Produções, Televisão de Mo-
çambique e Rádio Moçambi-
que (RM) e será transmitida 
em directo nos canais dos 
principais órgãos públicos de 
comunicação social do país. 

Com quarenta anos de 
carreira como bailarino, co-
reógrafo e músico, sempre 
preocupado em represen-
tar as marcas profundas da 
moçambicanidade e afri-
canidade, Casimiro Nhussi 
apresenta desta vez uma obra 
que convoca para alegria, 
perseverança, esperança e 
confiança no futuro do povo 
moçambicano.

O bailado “Kwomba kwa 
Índico” expressa o mosai-
co cultural de Moçambique 
para os moçambicanos numa 
mistura entre música, dan-
ça, poesia e teatro. A actriz 
Lucrécia Paco, a escritora 
Paulina Chiziane, os músicos 
Muzila, Xixel Langa, Dodó e 
Stewart Sukuma e o bailarino 
Lulu Sala são alguns dos artis-
tas convidados.

Os artistas envolvidos, 
cujas disciplinas espelham a 
diversidade da obra e a exi-
gência interpretativa, são 
movidos pela vontade de 
cantar e deixar mensagens 

de que, como país e povo, há 
uma riqueza por explorar.

“A melhor maneira de 
descrever este bailado é re-
ferir-se a ele como canto do 
povo. É o canto ou o sorriso do 
povo. Um poema de encora-
jamento, um poema de reco-
nhecimento dos valores que 
nós temos”, afirma Casimiro 
Nhussi para quem no meio 
de várias adversidades o povo 
e o país precisam de energias 
positivas para seguirem, en-
contrando na dança o espaço 
perfeito para expressar esse 
sentimento.

“Este bailado é sobre a im-
portância de levantar o moral. 
De nos apoiarmos, jovens ou 
velhos, contra pensamentos 
negativos que afirmam que o 
país está mal. Sim, está mal, 
não há dúvidas, mas olhe-
mos para os degraus. Porque 
há coisas boas, sobretudo 
neste momento em que saí-
mos desta pandemia, temos 
de levantar o moral, a nossa 
energia para continuarmos a 
construir o país, porque ele 
está em construção. Há es-
ses entretantos, mas temos 
de olhar para o lado alegre, 
positivo que o país tem, não 
somente tristeza, terroris-
mo. Temos um lado bom por 
onde olhar e estarmos orgu-
lhosos.” 

Casimiro Nhussi entende 
que em cerca de dois anos 
de sacrifícios devido às res-
trições que a pandemia sub-
meteu toda a sociedade, mas 
também olhando para o que 
se passa no país nos últimos 
cinco anos, o terrorismo e di-
ficuldades socioeconómicas, 
mesmo assim o povo soube 
esforça-se para manter a paz 
que é essa a esperança que 
nunca morre.

“Pensamos que, apesar de 
tudo, estamos em paz; so-
mos ricos como país, que é 
belo e um dos melhores para 
se viver. Apesar de tudo, há 
alegria, liberdade e esse lado 
bom”, concluiu.

Casimiro Nhussi é dan-
çarino, coreógrafo, instrutor 
de dança e músico profis-
sional. Foi director artístico 
da Companhia Nacional de 
Canto e Dança. Actualmente, 
é director artístico e fundador 
da única companhia africana 
de dança contemporânea de 
Winnipeg (Canadá): NAfro 
Dance Productions.

Como músico, destaca-
-se com os álbuns “Gweka”, 
“Xakunamata”, “Ho Yala” e 
“Ximbombo” e foi indicado 
cinco vezes ao prémio Wes-
tern Canadian Music.

A Mo Equilibrium, Lda., uma empresa de 
promoção da saúde e bem-estar no trabalho, 
realiza amanhã, em parceria com a Associa-
ção de Saúde Pública (AMOSAPU), a Asso-
ciação de Psicologia de Moçambique (APM) 
e a Associação de Profissionais de Saúde e 
Segurança no Trabalho (AMOSSETRA), uma 
conferência para debater a situação de saúde 
e segurança no trabalho em Moçambique.

O evento, que irá decorrer em formato 
híbrido, insere-se no âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial da Saúde e Seguran-
ça no Trabalho, que se celebra a 28 de Abril, 
desde  2003. 

A data foi criada pela Organização Inter-

nacional do Trabalho (OIT), com vista a es-
timular o diálogo sobre a importância de se 
criar e investir na prevenção e mitigação dos 
acidentes de trabalho. 

De acordo com a directora da Mo Equi-
librium, Ana Morais, o seminário vai servir 
para debater os desafios, as aprendizagens e 
perspectivas futuras com vista à prevenção 
das doenças e acidentes de trabalho, tendo 
em conta as novas demandas impostas pela 
pandemia da covid-19. 

Neste ano, a data é celebrada sob o lema 
“Vamos agir juntos para construir uma cul-
tura positiva de saúde e segurança no traba-
lho”.  

Associações debatem
saúde e segurança no trabalho
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* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

Ciúmes e hipocrisia na denúncia do pacto 
de segurança China-Ilhas Salomão

N
a semana passada, as 
Ilhas Salomão, um 
país situado no 
Pacífico, fizeram 
manchete nos prin-

cipais meios de comunicação 
da imprensa internacional. 
A China anunciou que assi-
nou um pacto de segurança 
com o pequeno país, o que 
permite que Pequim envie 
polícias ou militares à ilha 
a pedido das autoridades de 
Honiara. O anúncio, no en-
tanto, levantou preocupa-
ção dos principais adversá-
rios geopolíticos de Pequim, 
particularmente Camberra e 
Washington, que conside-
ram que uma maior presen-
ça militar chinesa nos países 

do Pacífico poderá perigar a 
paz e desestabilizar a região. 
As anunciadas preocupações 
“roçam” a ciúmes, hipocri-
sia e denunciam o jogo geo-
político em que a pequena 
ilha do Pacífico se encontra 
mergulhada.

Apesar das várias críti-
cas de que tem vindo a ser 
alvo, o Governo de Honiara, 
na pessoa do seu Primeiro-
-ministro, tem estado a de-
fender a sua aproximação 
militar à China. Manasseh 
Sogavare minimiza as preo-
cupações de que a China 
pretende impor as suas von-
tades para os países vizinhos. 
Para o governante, o tratado 
não só “não prejudicará a 
paz e harmonia na região”, 
como também o acordo não 
tem como alvo os seus alia-
dos tradicionais, mas sim a 
“nossa própria situação de 
segurança interna”.

Na verdade, há muito 
tempo que a ilha tem estado 

a enfrentar tumultos sociais 
e políticos. Em Novembro 
de 2021, por exemplo, o país 
esteve envolto em escara-
muças quando manifestan-
tes atacaram a Chinatown da 
capital Honiara e tentaram 
invadir a residência do Pri-
meiro-ministro. A estabili-

dade do país teria sido res-
taurada graças à intervenção 
de um contingente policial 
australiano, destacado a pe-
dido das autoridades da ilha. 

Aliás, a Austrália vinha sen-
do o país ao qual as autori-
dades das Ilhas Salomão re-
corriam em face de tumultos 
como os de Novembro. Em 
2003, também, tinha sido a 
Austrália a liderar a missão 
multilateral que tinha sido 
destacada para estabilizar o 

país após a eclosão de vio-
lência e um golpe de Estado 
no final da década de 1990.

É o contexto descrito no 
anterior parágrafo que jus-
tifica os ciúmes de Camber-
ra. Com o anúncio do pacto 
de segurança, a Austrália 
perde um aliado regional 

nos esforços de conter a as-
cendência da influência da 
China no Pacífico. Para além 
disso, com o pacto abre-se a 
possibilidade de Pequim ins-

talar uma base naval na ilha, 
facto que é considerado uma 
ameaça à segurança nacional 
da Austrália. Caso se efecti-
vem os receios de Camber-
ra, a China, uma adversária 
com a qual as relações não 
têm sido das melhores ulti-
mamente, terá uma base ou 

os seus navios de guerra po-
derão circular desimpedidos 
próximo às suas fronteiras.

Os ciúmes de Washington 
enquadram-se no jogo geo-
político pela manutenção da 
hegemonia global. Os EUA 
têm a China como a maior 
ameaça às suas ambições 
hegemónicas. É só lembrar 
que, por exemplo, duran-
te a presidência de Donald 
Trump os EUA lançaram 
uma guerra comercial con-
tra a China. Com a subida ao 
poder de Joe Biden, a polí-
tica externa de contenção 
da China não foi abandona-

da. Caso o pacto leve a Chi-
na efectivamente a montar 
uma base naval na pequena 
ilha do Pacífico, isso signi-
ficaria um fracasso da polí-
tica externa de Washington 
em relação à região, que tem 
estado virada ao propósi-
to de conter a proeminên-
cia da influência da China. 
Aliás, uma maior colabora-
ção militar da China com as 
pequenas ilhas do Pacífico 
Sul significa que a marinha 
de guerra de Pequim terá as 
portas abertas para projectar 
o seu poder para além das 
suas fronteiras. 

A hipocrisia está no co-
municado dos ministros 
australianos das Relações 
Exteriores, Marise Payne, 
e do Pacífico, Zed Seselja. 
Os dois governantes dizem 
estar decepcionados e pro-
fundamente “preocupados 
com a falta de transparência 
com a qual o acordo foi de-
senvolvido”. Ora, os gover-
nantes australianos parece 
terem se esquecido que foi 
exactamente isso, falta de 
transparência, que fizeram 
aquando do AUKUS, um 
pacto de segurança que as-
sinaram com os EUA e com 
o Reino Unido em Setembro 
de 2021. Numa jogada que 
criou alaridos até com os 
tradicionais aliados euro-
peus, Camberra e Washing-
ton “fintaram” a França 
num negócio de submarinos 
e assinaram um pacto de se-
gurança no Pacífico. E o alvo 
do pacto é exactamente a 
China que agora acusam de 
falta de transparência.

Apesar das várias crí-
ticas de que tem vindo 
a ser alvo, o Governo 
de Honiara, na pes-
soa do seu Primeiro-
-ministro, tem esta-
do a defender a sua 
aproximação militar à 
China

Com a subida ao 
poder de Joe Biden, 
a política externa de 
contenção da China 
não foi abandonada
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Tico-Tico, Nuro e Cachela 
esquivaram-se do fascínio  

EM RELAÇÃO AO SEU TEMPO

d POR JOCA ESTÊVAO 
joca.estevao@snoticias.co.mz

A 
equipa do Jomo Cos-
mos chegou a ter três 
moçambicanos de 
uma assentada, no-
meadamente Manuel 

Bucuane, ou simplesmente 
Tico-Tico, Nuro Tualibudine e 
Cachela Boane. Tico-Tico foi 
o último a entrar no clube de 
Jomo Sono, precisamente em 
1996, depois de um CAN his-
tórico. Aliás, foi ele o autor do 
primeiro golo de Moçambique 
numa fase final da prova das 
nações africanas. Chegar a uma 
terra desconhecida e encontrar 
dois compatriotas com quem já 
lidava na selecção nacional foi 
extremamente positivo para a 
inserção de Tico, mas também 
serviu no sentido contrário. 
Nuro e Cachela sentiram-se 
bem mais sólidos. “Facilitou 
sobremaneira na nossa adapta-
ção”, confessou Tico. 

Nas horas vagas, os três jo-
gadores moçambicanos pro-
curavam conhecer melhor a 
fascinante Joanesburgo, ci-
dade considerada como o “el 
dorado” de África. “Foi como 
desbravar a mata. Era tudo di-
ferente para nós. Estávamos 

Da esquerda para a direita, Nuro, Tico-Tico e Cachela estiveram ligados ao Jomo Sono em simultâneo

Nuro, Tico e Cachela com o falecido empresário Abdul Zubaida

Tico-Tico realça que o profissionalismo dos sul-africanos no 
futebol evoluiu mais de 400 por cento em relação ao seu tem-
po e reconhece que o facto de terem acolhido o “mundial” de 
futebol abriu ainda mais as mentes dos dirigentes daquele país. 
“As estruturas dos clubes evoluíram sobremaneira. Lamenta-
velmente, a qualidade futebolística baixou relativamente ao 
tempo que por lá passei. Ultimamente, o melhor marcador da 
liga sul-africana faz 10 a 12 golos. No meu tempo não era assim. 
Fazíamos muito mais golos”, declarou.

Qualidade futebolística 
baixou na África do Sul

na cidade das luzes. Ouvíamos 
histórias e algumas vivenciá-
mo-las. Muitos estrangeiros 
foram engolidos pelo seu fascí-
nio por Joanesburgo, uma cida-
de até hoje tentadora. Estando 
ali era preciso ter concentração 
máxima nos nossos objectivos 

ou corríamos o risco de perder-
mo-nos em outros encantos”. 

Todos eles passaram por 
diversas tentações caracterís-
ticas daquela cidade. Houve, 
inclusive, alguns colegas de 
profissão estrangeiros, com 

talento acima da média, que 
acabaram sendo desviados pe-
las oportunidades que foram 
aparecendo para desfrutar. 
“Não era fácil mantermo-nos 
simplesmente focados na nossa 
carreira. Era preciso um enor-
me esforço. Não havia limites 

do que se podia experimen-
tar. A África do Sul era um 
país bem diferente daquele 
em que crescemos. Naque-
la altura já estava no nível de 
desenvolvimento de alguns 
países europeus e também já 
éramos bem pagos. Os cam-
pos enchiam de gente tanto 
nos treinos, como nos jogos. 
A assistência tinha mulheres 
de toda a espécie. Imagine-se 
as facilidades que tínhamos. 
Hoje, passados muitos anos, 
Joanesburgo continua atrac-
tiva. Joanesburgo será sempre 
Joanesburgo”, frisou o antigo 
capitão dos “Mambas”.

OS TRÊS COM OS PÉS 
ASSENTES NO CHÃO

Naquele período, os três 
jogadores moçambicanos do 
Jomo Cosmos tinham os pés 
bem assentes no chão. Esta-
vam na terra do outro para 
vencer e a base era apoiarem-
-se para seguirem em frente 
nos seus objectivos. 

No campo, seu posto de 
trabalho, o apoio também era 
constante. Era preciso dizer 
palavras de incentivo para um 
e outro, mas, infelizmente, 
“não podíamos influenciar o 
treinador a apostar neste ou 
naquele”, disse Tico-Tico, 
deixando escapar uma garga-
lhada. 

Tico-Tico recorda-se que, 

em missões ofensivas, “eu e Nuro 
tínhamos a consciência de que se 
jogássemos juntos podíamos dar 
mais contributo à equipa, como 
acontecia na selecção nacional, 
mas Jomo Sono preferia combi-
nar Nuro com um outro jogador. 
Poucas vezes joguei ao lado de 
Nuro. Houve até uma altura em 
que ele preteria Nuro para pôr-
-me a jogar com um outro cole-
ga”.

Dos três moçambicanos do 
Jomo, Tico-Tico era o mais re-
belde, segundo ele. Reivindica 
um lugar na equipa porque esta-
va ciente das suas capacidades. 
“Custaram-me bastante aqueles 
primeiros cinco meses. Não cabia 
em mim que não tinha lugar na-
quela equipa pequena”.

Em raras oportunidades, al-

gumas jogadas do Jomo foram 
combinadas entre os três joga-
dores moçambicanos, o que já 
havia acontecido na Selecção 
Nacional, mas nem sempre os 
três podiam estar em campo. 

Tico-Tico, Nuro e Cachela 
não eram os únicos contratados 
de fora da África do Sul. Havia 
outros tantos jogadores vindos 
de outros países. Uns vinham 
do Zimbabwe, entre outros 
países da zona Austral de Áfri-
ca. Infelizmente, só podiam 
jogar três estrangeiros. Além de 
Nuro, Cachela também tinha 
mais minutos de jogo que Tico-
-Tico, no princípio da estada na 
“terra do rand”. 

O apoio de Nuro e Cachela 
nem sempre foi suficiente para 
manter Tico-Tico firme na luta 
pelos seus propósitos na África 
do Sul. Em momentos de frus-
tração, a família de Tico-Tico, 
percebendo da sua fragilida-
de no momento, interveio de 
imediato, no sentido de per-
suadi-lo a não desistir da luta. 
A pessoa que mais o apoiava 
nesse aspecto, apesar de não 
ser muito aficcionada ao fute-
bol, era Domitilia Bucuane, sua 
irmã, já falecida. “Mesmo sem 
gostar muito de futebol, ela ti-
nha um raciocínio lógico. Aci-
ma de tudo, era a minha tutora. 
Cuidava de tudo que me dizia 
respeito. Interessava-se pelo 
meu sucesso. Foi graças a esse 
apoio dos meus colegas e da 
minha irmã, sobretudo, que se 
tornaram possíveis os sonhos 
que tinha que passavam por 
singrar no estrangeiro”.

Mais tarde, percebeu-se 
que dos três moçambicanos do 
Jomo, Cachela foi aquele que 
menos se adaptou naquela rea-
lidade e acabou por seguir para 
as arábias. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“PROVINCIAIS” DE FUTEBOL
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EM RELAÇÃO AO SEU TEMPO

PUBLICIDADE

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 22 de Abril de 2022 

Sexta-feira, dia 22/04/2022 
05:00 às 08:00 horas, devendo afectar os Bairros Intaka, 
Khongolote e Zona Verde. 
Sábado, dia 23/04/2022 
 
Cidade de Maputo 
Das 05:00 às 09:00 horas, devendo afectar uma parte dos 
bairros Central, Alto Mae, Mafalala, Malhangalene, Coop, 
Sommerchield, Maxaquene, FPLM, Chamanculo e 
Urbanização A.  
 
Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar uma Parte da Vila de 
Manhica, Localidades de Munguine e Macandzene, Posto 
Administrativo de Maluana e Parte do Posto Administrativo 3 
de Fevereiro. 
 
Domingo, dia 24/04/2022 
 
Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Costa do 
Sol, Triunfo, Sommerchield, Polana Caniço, Maxaquene, Coop, 
Malhangalene, Minguene e uma parte de Polana Caniço. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Parte dos 
Bairros Ferroviário e Polana Caniço B. 
 
Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Bairros Boquisso, 
Intaka 2, Mali, Mukatine, Ngolhoza, Mukapana, Parte dos 
Bairros Mwamatibjana, Matlhemele e Siduava. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Cidade da Matola. 
 
Província de Gaza 
Das 04:00 às 05:00 e das 11:00 às 12:00 horas, devendo afectar 
Cidade de Xai-xai, os distritos de Chibuto, Manjacaze e parte 
do distrito de Limpopo. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Distritos de 
Mapai, Guija, Mabalane, os Bairros Chinunguine A, B, C e a 
Praia de Xai-Xai. 
Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito Mabote. 
Província de Sofala 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar parte dos Bairros 
Esturro e Munhava, os Bairros Muchatazina, Massamba, 
Matacuane, Pioneiros, Maquinino, Zona das Gasolineiras, e o 
Distrito de Maringué. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Fábrica de Tijolos e 
a Quinta Zainib, os povoados de Nharongue, Manica e Nova 
Sofala. 

 
AVISO DE CORTE 

  
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no 

âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no for-

necimento de energia eléctrica nos dias 22, 23 e 24 de Abril de 2022, nos seguintes locais e horários: 

Província de Manica 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Macossa. 
 
Província de Tete 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Tete, os Dis-
tritos de Changara, Doa, Chiúta, Chifunde, Marávia, Macanga, 
Angónia e Tsangano. 
 
Província de Zambézia 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Localidade de Zalala, a 
Cidade de Quelimane, os Distritos de Inhassunge e Chinde.  
 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar a Vila de Milénio, os Dis-
tritos de Maganja da Costa, Mocubela, Pebane e o Posto Administra-
tivo de Majone. 
 
Província de Nampula 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Bairros Naherenque, 
Muzuane, Quissimajulo, Mocone, Mathapue, Triangulo, Nauaia, 
Mutauanha, Cimento, Poetas, Muhala, Belenenses, a TmCel, Hospi-
tal Central de Nampula, os Postos Administrativos de Namati e 
Namapa, a Fábrica de Cervejas de Moçambique (CDM), os Distritos 
de Murrupula e Erati. 
 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de Nacala 
Porto, Nacala-a-Velha, Memba e o Posto Administrativo de Matiba-
ne. 
 
Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Mecanhelas e 
parte do Distrito de Cuamba. 
 
Província de Cabo Delgado 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de Monte-
puez, Balama, Namuno, Chiure, Nangade, Mueda, Mocimboa da 
Praia, Palma, Muidumbe, Meluco, Quissanga, Ilha do Ibo, Macomia 
e o Posto Administrativo de Chai. 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Pemba, os 
Distritos de Metuge e Mecúfi. 
 
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser conside-
radas como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores 
das zonas acima indicadas, assim como para o público em geral a 
EDM endereça sinceras desculpas. 

O 
Ferroviário de 
Gaza vai hoje 
a Chibuto de-
fender a lide-
rança frente 

ao clube local, em jogo a 
contar para a quinta jor-
nada do torneio de aber-
tura em futebol e que 
serve de preparação ao 
campeonato provincial, 
que se avizinha. 

A equipa treinada 
por Danito Nhampos-
se comanda com cinco 
pontos, mais dois que 
os “guerreiros” de Gaza, 
e vai a Chibuto depois 
de ter sido travado, em 
casa, com empate sem 
golos, pelo Clube Des-
portivo Penitenciária de 
Mabalane, que recebeu 
ontem o Clube de Gaza, 
equipa com a qual esta-
va empatada em pontos 
(quatro).

Salientar que a jorna-
da anterior foi marcada 
pela não realização da 
partida entre o Limpopo 
FC, que fica de fora esta 
ronda, e o Clube do Chi-
buto.

JEITO DEFRONTA 
XIMANGANINE
NO “PROVINCIAL” 
DE MAPUTO

A fase de grupos do 
Campeonato Provincial 
de Futebol de Mapu-
to termina hoje, dia em 
que serão conhecidos 

os vencedores das séries 
“A” e “B” e que vão dis-
putar a final, no dia 30 
de Abril. 

Para hoje, estão re-
servados dois jogos. A 
começar, a Associação 
Jeito de Ressano Garcia 
desloca-se ao campo da 
Texlom para medir for-
ças com Ximanganine. 
Ainda hoje, Cross Uni-
ted, também de Ressano 
Garcia, recebe o Real FC 
Mahelane da Namaacha. 

Refira-se que o In-
comáti e Desportivo da 
Matola estavam, à entra-
da para a derradeira jor-
nada, ontem, próximos 
da qualificação à final, 
na série “A”. Na “B”, 
dividiam o favoritismo 
ESFA de Boane e Asso-
ciação Jeito.  

SPORTING 
RECEBE 
3 DE FEVEREIRO 

Sporting e 3 de Fe-
vereiro de Quelimane 
jogam entre si hoje, no 
campo do Ferroviário 
local, em partida da sé-
tima jornada do Cam-
peonato Provincial de 
Futebol da Zambézia. Na 
segunda posição, com 13 
pontos, os “leões” jogam 
com uma das equipas 
mais frágeis da prova, 
com o objectivo de re-
duzir a desvantagem em 
relação ao Matchedje de 
Mocuba, que antes des-

Fer. Gaza defende
liderança em Chibuto 

ta ronda liderava com 18 
pontos, a três jornadas 
do fim do campeonato.     

O Sumeia de Mocuba 

(nove pontos) também 
é favorito na recepção, 
esta tarde, ao Efwua de 
Namacurra (quatro). 

Na disputa do quin-
to lugar, o Ferroviário 
de Nicoadala e Djerre de 
Inhassunge, ambos com 

seis pontos, jogam entre 
si também esta tarde no 
terreno da primeira for-
mação.      

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Sem comentários… 

26 de Janeiro de 2020

Olhares BuBuBu l 20 de Maio de 2018Bula-B uulala-BulaB-B-B uBu lulalala

A ignorância está
sempre pronta

Solta: Carlos UqueioSolta: Carlos Uqueio

O sistema
trama o bolso

O 
mundo celebrou há dias 
o Dia Mundial do Livro. 
A data tem como objec-
tivo reconhecer a im-
portância e a utilidade 

do livro, assim como incentivar 
hábitos de leitura na população. 
Os livros são um importante 
meio de transmissão de cultura 
e informação e, ainda, elementos 
fundamentais no processo edu-
cativo.

Bula-bula reserva-se o direito 
de não comentar sobre o ensino 
no país, porque isso são outras 
cantigas, mas sobre uma aleivo-
sia pública já não dá para calar a 
boca. Não é que há dias, sentado 
em frente à “caixa mágica”, qua-
se tem uma parada cardíaca… é 

que tanta asneira junta pode fazer 
o músculo cardíaco estrebuchar.

No programa “Você Sabe Mais 
do que Nós”, da STV – uma boa 
proposta porque alia diversão 
e conhecimento –, Bula-bula é 
surpreendido com uma violência 
de bradar aos céus: jovens da 10.ª 
e 12.ª classes não foram capazes 
de responder a perguntas simples 
como “Qual destes é um dos dis-
tritos de Nampula” e as alterna-
tivas apontavam para Angoche, 
Matutuine, etc., Etc.. 

Depois de muito compulsa-
rem, os concorrentes aponta-
ram Matutuine como resposta. 
A coisa seria surpreendente se há 
bem pouco tempo duas apresen-
tadoras de um outro canal não 

A ideia era fazer uma carta-
-aberta, mas disseram que tal te-
ria conotação política e podia não 
lograr os efeitos desejados. Sendo 
assim, vai aí o protesto: como mo-
çambicano de gema, Bula-bula 
acumulou uma dívida de impostos 
(Imposto Predial). A quantia dava 
aí duas dezenas de notas de 1000. 
Um assunto este… Para liquidar 
a dívida – antes que se tornasse 
oculta – decidiu dividi-la em três 
tranches. O primeiro pagamento 
foi feito na recebedoria KaMpfu-
mu. O segundo pagamento na 
recebedoria da baixa da cidade, ali 
na Karl Marx. 

Para encerrar o caso, portanto 
pagar a terceira tranche, Bula-bula 
voltou à recebedoria KaMpfumu. 

Espanto dos espantos… disseram 
que ainda havia um valor a pagar. 
Qual? O correspondente à segun-
da tranche paga na Karl Marx. Ba-
rulho aqui, barulho ali, foi preciso 
ir para casa e resgatar, entre caixas 
e revistas, o recibo do segundo pa-
gamento.

Já com ele em mão, a coisa fi-
cou esclarecida não sem antes a 
funcionária de sorriso de hiena, 
dizer: “a culpa não é nossa; é o sis-
tema”.

Portanto, se o cidadão, por 
azar, perde o recibo tem de andar 
a pagar contas já saldadas porque 
o sistema não funciona bem… de 
quem será a culpa? Ou isso é um 
truque para ficarem com os cobres 
dos pobres cidadãos?

tivessem “transferido” a Ilha de 
Moçambique para Maputo. Mas a 
coisa não se bastou por aí. A mui-
tas outras perguntas, os jovens só 
se embrulhavam cada vez mais.

“Estamos um bocado nervo-
sos”, era a justificativa para tudo. 
Bula-bula não quer crer que os 
nervos são tantos – para alguém 
que se dispõe a participar num 
concurso de cultura geral – que 
não possa dizer com segurança 
que Kenneth Kaunda foi Presi-
dente da Zâmbia ou que Ungu-
lani Ba Ka Khosa escreveu “Ua-
lalapi”.

A coisa pode até arrancar al-
gumas gargalhadas, mas revela 
os “defeitos de fabrico” com que 
os futuros estudantes do ensino 
superior se vão apresentar. Es-
tamos agora com engenheiros 
“piratas”. Fruto dos corta-matos 
que se vão praticando nas cama-
das iniciais.

Shakespeare dizia que é me-
lhor ser rei do teu silêncio do 
que escravo das tuas palavras… 
aqueles concorrentes do fim-de-
-semana passado, sinceramen-
te… escolheram ser escravos das 
palavras e deram-se muito mal.

Ler, como diz o sábio, pode 
causar graves danos à ignorân-
cia… vamos lá ler, por favor, por-
que a estupidez é de um atrevi-
mento terrível.

Sobre a famosa casa de ba-
nho para um certo mercado 
que custou a módica quantia 
de 2,5 milhões de Meticais, 
não vale a pena entrar em 

“pânico”. Dizem que é sín-
drome de fim da estrada… 
será? Talvez sim, talvez não, 
mas não custa nada conti-
nuarmos a olhar! 

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