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OS ministros e os governantes de países africanos concordam que uma moeda única africana seria favo-
rável para o reforço económico de África e o crescimento das transacções internas, evitando o dólar ou
euro. Com mais de 40 diferentes moedas nacionais usadas no continente, políticos africanos querem
reforçar o poder das próprias moedas juntamente com o acordo de livre comércio dentro do continente e
reduzir as transacções internacionais em dólares ou euros. As afirmações foram feitas sábado por líderes
políticos do Quénia, Mauritânia, Senegal e Somália, em Washington, Estados Unidos.
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ANTigamente se dizia
que bastava estender a
mãozinha recheada de
uns tantos quilogramas
de camarão, amêndoa
de caju e disponibilizar
excelente serviço de
prostitutas, para os pe-
ritos internacionais fis-
calizarem… CERTO.

Não me surpreen-
deria se me soprassem
aos ouvidos com a notí-
cia de que os observa-
dores internacionais às
eleições de há dias, em
Moçambique, nos seus
aposentos deram de ca-
ras com prendas de fa-
zer inveja.

Depois da pomposa
e circunstancial recep-
ção, não é credível que
os tipos cuspam na mão
divina.

Por aditamento,
nunca foi questionada
a duração que teve o es-
cândalo das dívidas
ocultas sem ser conhe-
cido – se calhar motiva-
da pela qualidade das
mordomias –, pois o
Fundo sempre mandou
cá a sua perícia, sem
que detectasse irregu-
laridades.

Até que o estoiro
veio ao de cima, para
não variar, a partir do
estrangeiro. sr

Foi batota
MPM, 22 OUT – De for-
ma reiterada, Filipe Nyusi
pediu goleada, para que
no final não houvessem
argumentos de contesta-
ção.

Isso parece em vias de
ser oficialmente validado.
Todavia, muitas vozes tor-
cem o nariz por suspeita
de batota.

A Renamo e o MDM é
que não têm dúvidas. Ho-
uve mesmo batota a favor
da Frelimo e do seu can-
didato, Filipe Nyusi.

Das missões de obser-
vação eleitoral a União
Africana (UA) e a Comuni-
dade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP) se dis-
tanciam das demais opi-
niões, com os africanos a
classificar o processo de
“transparente” e a comu-
nidade a dizer terem sido
em linha com “as normas
internacionais”.

Justin Pearce, investi-
gador britânico rotula de
“particularmente preocu-
pantes” os níveis de fra-
ude e lembra acusações
de fraude em todas as
eleições desde a imple-
mentação da democracia
multipartidária no país e
sublinha, citado pela Lu-
sa: “as notícias que tenho
recebido de Moçambi-

que, durante os últimos
dias, são particularmente
preocupantes”.

O académico diz mes-
mo que esta eleição não
dá confiança “no proces-
so democrático” em Mo-
çambique.

Justin Pearce, profes-
sor do Centro de Estudos
Africanos da Universida-
de de Cambridge, não
coloca de parte a possi-
bilidade de a Renamo
“voltar a pegar em ar-
mas”.

A Renamo, em Comis-
são Política extraordiná-
ria, ontem, confirmar a
impugnação das eleições
e desafia Filipe Nyusi, na
qualidade de Chefe de
Estado e comandante-
chefe das Forças de De-
fesa e Segurança, a es-
clarecer a circulação de
boletins de votos fora do
circuito normal, bem co-
mo a postura da polícia
durante o processo, em
síntese, o partido exige a
reedição da votação.

Ossufo Momade diz
estar a ser pressionado
pelos vários quadrantes,
para repor a verdade
eleitoral.

Verdade eleitoral cu-
jos moldes de reposição
emergiram da reunião de

ontem em Maputo, co-
mo pano de fundo as
eleições da semana tran-
sacta.

O MDM também
contesta os resultados
do escurtíneo e, junta-
mente com a Renamo,
tem estado a boicotar as
sessões ligadas com o
processo.

A Frelimo, atravez de
Esperança Bias, desvalo-
riza o posicionamento
da oposição.

Os resultados que
têm sido anunciados pe-
lo Secretariado Técnico
de Administração Eleito-
ral (STAE), nível provin-
cial, dão larga vantagem
ao candidato da Frelimo,
Filipe Nyusi, face aos
concorrentes directos
Ossufo Momade e Daviz
Simango.

Idêntico cenário se
repete nas legislativas e
provinciais, onde a Freli-
mo se superioriza diante
da Renamo e do MDM,
designadamente.

Um particular. A No-
va Democracia (ND) re-
clama terem sido deti-
dos e transferidos para
uma cadeia em Guijá, em
Gaza, membros seus que
nas mesas de voto no
distrito de Chókwè. red
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RETRO (5)
resenha

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de grandeza que exige
elevado grau de dirigismo, num ‘mundo’ onde se aventam cenas de corrupção de alto
nível. João Machatine valeu pelo seu dinamismo (nem sempre se impôs). Irrequieto…

NUMA autêntica corrida con-
tra o tempo – eleições à porta
– Machatine, o João, fez-se ao
interior da província de Gaza
anunciando ‘ene’ projectos de
construção/reabilitação das
vias terciárias.

Também fez algumas apal-
padelas envolto do abasteci-
mento de água potável, numa
província que tradicionalmente
tem enfrentado a escassez des-
se líquido.

Mas também esteve nal-
guns distritos da Zambézia,
com idêntico propósito, aquí,
incluíndo o restabelecimento
de um gigantesco e importante
sistema de abastecimento de
água, com financiamento es-
trangeiro e que há anos se en-
contrava inoperacional.

Estámos, pois, a analisar o
trabalho realizado pelo Minis-
tério das Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hídricos,
agora ministeriado pelo João,
o Machatine, que de ‘vice’ foi
mandado para estar à frente
do Instituto Nacional de Ges-
tão das Calamidades (INGC),
acabando retornando à casa
pela porta grande.

O ministro que iniciou o
mandato acabaria por ser
mandado à fava (passe o go-
zo), no quadro da rotineira
entra-sai, volta a entrar e a
sair, ensaiada pela presidência
da República.

Nyusi não é obrigado a
justificar aos moçambicanos o
que lhe vai na cabeça cada vez
que faz ‘troca-tintas’, desse
modo promovendo especula-
ções.

Pois bem. Fala-se, nos bas-
tidores, que o anterior ministro
das Obras Públicas, Habitação
e Recursos Hídricos era dema-
siadamente ‘amorfo’ para ga-
rantir o cumprimento íntegro
de prazos.

Mas terá sido o projecto re-
lacionado com a reabilitação
e/ou construção de determina-
das estradas que o homem for-
çou a saída, permitindo o re-
torno do João ainda a tempo
de acelerar (?) a conclusão da
ponte sobre a Baía de Maputo,
ainda outras tantas iniciativas
de interesse político e geral dos
moçambicanos.

TAL como o da Economia e
Finanças, o Ministério das Ob-
ras Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos é de uma
enormidade que exige uma
equipe sabiamente coordena-
da.

Regra geral, os problemas
são inúmeros, com a fofoca a
ganhar peso, como chegou a
caracterizou, no início do
mandato, o quotidiano na Di-
recção Nacional de Recursos
Hídricos, numa altura em que
nos corredores se debatia so-
bre quem ficaria com a direc-
ção.

Um nível de cotoveladas e
de lobbie sem paralelo, aca-
bando por um dos contendo-
res ser destacado para uma
missão de menor dimensão,
onde andou chegou a requi-
sitar padrecos convencido de
que dessa maneira teria água
abundante na reserva dos Pe-
quenos Libombos.

A instituição tem ainda sob
alçada, o Fundo de Fomento
da Habitação (FFH), de um
passado para esquecer, por
alegado envolvimento de seus
funcionários em esquemas de
furto de avultadas somas mo-
netárias. Deu em cadeia.

Há semanas, o João enca-
beçou a promoção de uma lin-
ha de residências algures em
Maputo/Matola, estrategica-
mente para os mais jovens, a
preços que aos olhos das auto-

ridades são francamente aces-
síveis, se atentos às modalida-
des de pagamento, via crédito
bancário.

Mas não o entendimento
que o grupo alvo tem das cus-
tas é francamente outro, ou
seja, francamente fora do
alcance da malta.

Não foi desta que o gover-
no estancou o escândalo das
‘gorjetas’ que estariam a ser
praticadas no Fundo de Fo-
mento de Estradas (FFE), sem-
pre que surge um projecto e a
necessidade de se contratar,
via concurso público, uma em-
presa privada para as obras.

É um problema ‘bicudo’
que mexe com muitas sensibili-
dades, que o diga o próprio
João quando, a dado momen-
to, num evento onde estavam
os principais parceiros interna-
cionais.

Cabisbaixo, o ministro re-
correu a um rascunho para
endurecer o discurso de anti-
corrupção, denunciando casos
que não sendo concretos, te-
riam tocado o íntimo dos fun-
cionários metidos em tais es-
quemas – ‘gorjeta’ a troco de
obras.

João Machatine saiu muito
mal na fotografia.

Na vertente água, e peran-
te a crise resultante de baixos
índices de reserva, o ministro
‘acertou’ com os vizinhos do
eSwatine para o fornecimento
de quotas de água para a bar-
ragem dos Pequenos Libom-
bos, numa iniciativa que levou
àquele país, o presidente Filipe
Nyusi.

O João acabaria por anun-
ciar, com alguma pomposida-
de, os resultados práticos do
acordo com eSwatine, dando
a ideia de que os vizinhos não
estavam obrigados a abrir as
comportas em situação de au-

sência de chuva, e fechar
quando em período de cheias.

É que há um acordo rubri-
cado nos primórdios dos anos
2000, já nessa altura promo-
vido por Moçambique, que
obrigado os países do interland
– África do Sul, eSwatine, Zim-
babwe – a alertar Maputo
com antecedência sempre que
pretendam abrir ou fechar as
comportas.

Sucede que tal acordo ra-
ramente era posto em anda-
mento. Em época chuvosa,
interessava aos sul-africanos
se ‘libertarem’ das enxurradas
e, sem aviso prévio, abrirem
as comportas, acabando por
provocar cheias do lado de cá.

O mesmo quando em perí-
odo seco. Para ‘alimentar’ as
suas machambas, os sul-afri-
canos mantinham as reservas
para proveito próprio, sem
dispensar as quotas para o la-
do moçambicano.

Pela mão do João, tais
constrangimentos podem ter
passado para o esquecimento.

Diga-se em abono da ver-
dade, o regresso de João Ma-
chatine trouxe mais dinamis-
mo na casa, nomeadamente
no trabalho que tem sido re-
alizado no terreno.

Ainda recentemente, o mi-
nistro esteve à frente do anún-
cio de mais uma promessa no
abastecimento de água no
Grande Maputo, a partir da
barragem de Corumana, de-
pois de um período de interre-
gno.

Não distante dalí, a barra-
gem Moamba Major, que en-
tre avanços e recuos, acabou
mesmo por as obras estarem
num interregno, nada que não
esteja relacionado com as mu-
danças políticas do outro lado
do Atlântico, no Brasil.

DE volta às estradas. É in-
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crível como a qualidade da
sinalização teima em ser
secundarizada, conhecida a
importância que ela assume
na prevenção de acidentes de
viação.

A Administração Nacional
de Estradas (ANE) não faz fis-
calização nenhuma no senti-
do de repôr os sinais verticais
onde estes tiverem ‘voado’ pe-
la força do vento ou na se-
quência dos acidentes de vi-
ação.

Isto para não fazer refe-
rência aos sinais horizontais,
aqueles que compreendem
pinturas no asfalto, sendo
normal se assistir o desgaste
dos mesmos, devido ao longo
tempo sem merecem a ma-
nutenção.

Caricato é o automobilista
não saber quando é que con-
duz em sentido contrário e
quando o faz na sua própria
faixa de rodagem, tanto à no-
ite quanto em período diurno.

A qualidade das obras
deixa muito a desejar, o que
permite inclusive que qual-
quer leigo na matéria venha
a público denunciar terem
sido utilizados materiais de
péssima qualidade.

Um exemplo daquilo que
se passa nas estradas geridas
pelas direcções provinciais e
distritais.

Em Moamba, aquí ao la-
do, o troço que dá acesso à
vila-sede distrital tem muito
pouco tempo de vida, quando
comparado com o período de
buracos.

Periodicamente, entre-
tanto, são vistos operários
com os seus instrumentos e
alcatrão tapando buracos pa-
ra, volvidas semanas, os mes-
mos voltarem à superfície,
numa autêntica resistência ao
bem-estar dos automobilistas.

Paradoxalmente, quando
se anuncia visita presidencial,
o troço é alvo de benefici-

ações para, dias depois, tudo
voltar à normalidade.

Isso acontece em Moamba
como em outro qualquer dis-
trito deste país.
SÍNTESE. João Machatine tro-
uxe mais vida, dinâmica e von-
tade de fazer bem as coisas,

mas não terá conseguido se
impôr perante os graúdos da
casa. Os indícios de favoreci-
mento na adjudicação de
obras públicas continuam
‘calcanhar de aquiles’ do go-
verno nesses sectores.

Pena que parte significa-

tiva desse dinamismo se tenha
evidenciado nas vésperas das
eleições, dando ideia de o João
ter andado em campanha, ao
seu estilo. Mas valeu.

A água já corre lá em casa,
ainda que a factura nem sem-
pre reflicta o consumo. sr

‘Légua da Beira’ milhão de meticais
BRM, 22 OUT - A Cornelder
de Moçambique SA (CdM),
por ocasião das celebrações
do seu 21º aniversário, pro-
move, no próximo dia 9 de
Novembro, na cidade da Be-
ira, Província de Sofala, a ter-
ceira edição da "Légua da
Beira”, uma competição po-
pular, com um percurso de
7.5 quilómetros.

Espera-se que o evento -
cujo objectivo é fomentar a
actividade desportiva, pro-
movendo, desta feita, a saúde
e o bem-estar - envolva cerca
de três mil atletas, entre lo-
cais e estrangeiros.

A competição terá como
ponto de partida e chegada
o Largo dos Portos e Camin-
hos de Ferro de Moçambique
(CFM) e irá movimentar atle-
tas de várias categorias, tais
como: Populares, Veteranos,
Federados, Trabalhadores da
CdM, Comunidade Portuária,
Estudantes e Hinterland.

Na corrida, que acontece
sob o lema “Juntos Corremos
pela Beira”, estão em jogo,
como tem sido habitual, pré-
mios monetários aliciantes,
avaliados em mais de 1 mi-
lhão de meticais.

As inscrições terão lugar
no edifício do Pavilhão dos
Desportos da Beira, nas insta-
lações da Associação Provin-
cial de Atletismo de Sofala
(APAS), com início previsto
para o dia 18 de Outubro e
o término no dia 5 de No-
vembro.

Esta prova, que conta com

assessoria técnica da APAS,
segue regulamentos em
vigor na modalidade e o
apuramento dos resulta-
dos será feito por crono-
metragem electrónica, pro-
cessada por uma entidade
especializada e com ampla
experiência em eventos
deste tipo.

No mesmo local – Lar-
go dos CFM -, serão reali-
zadas, em simultâneo, acti-
vidades como uma Feira
de Saúde, no quadro do
tradicional programa de-
nominado “Porto Saudá-
vel", que integra uma série

de abordagens no campo da
saúde e bem-estar físico e
mental, nomeadamente tes-
tes de HIV/SIDA, diabetes,
tensão arterial e consultas de
oftalmologia.

Haverá ainda espaço para
a realização de sessões de
ginástica aeróbica, música e
teatro, para além da disponi-
bilização de serviços de
identificação civil e de atri-
buição de NUIT, oferecidos
pelo Departamento de Iden-
tificação Civil-DIC e pela Au-
toridade Tributária de Mo-
çambique (AT), respectiva-
mente. red

Doados livros infantis
MPM, 22 OUT - O projecto
COVida, no âmbito da par-
ceria com a organização
Books for Africa, acaba de
receber doação de 300 mil
livros infantis, de alta quali-
dade e em português.

“Estes livros infantis, co-
loridos e vibrantemente
ilustrados, foram publica-
dos pela Barefoot Books,
uma empresa americana, e
foram traduzidos para por-
tuguês. Estes livros vão ser
distribuídos aos benefici-
ários de COVida e institui-
ções nas suas comunida-
des”, fonte da organização.

FHI 360 em Moçambi-
que está a implementar
COVida – Juntos Pelas Cri-
anças, f inanciado pela
agência norte-americana
para o Desenvolvimento In-

ternacional (USAID) com fun-
dos PEPFAR, em estreita cola-
boração com o Ministério de
Género, Criança e Accão So-
cial. O COVida visa melhorar
o acesso aos serviços de sa-
úde, sociais e nutricionais pa-
ra as crianças órfãs e vulne-
ráveis e os seus cuidadores,
reduzir vulnerabilidade eco-
nómica, fortalecer serviços
de desenvolvimento de pri-
meira infância. COVida provi-
dência serviços e apoio para
órfãos e crianças vulneráveis
e seus cuidadores em 60 dis-
tritos em todas as províncias
do país.

Books For Africa entrou
em parceria com a editora
Bare Foots, para publicar ca-
da um dos 10 livros ilustra-
dos com figuras em portu-
guês. red
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Penso, Logo existo
MDM *

UM total de 12.935.130 mo-
çambicanos foram convoca-
dos para decidirem os destinos
do país para os próximos cin-
co anos, garantindo o direito
de votar nas eleições gerais de
15 de Outubro.

Recorrendo se na cidada-
nia, como o principio univer-
sal democrático de um Homem
um Voto, para elegerem o Pre-
sidente da República, os 250
Deputados para Assembleia da
República, os Membros das As-
sembleias Provinciais e por via
de Cabeça de Lista os 10 Go-
vernadores Provinciais.

Os Moçambicanos se fize-
ram nas 20.570 mesas de
votos, para exercerem o direito
de voto, em percentagem aba-
ixo dos 50% reeditando o seu
distanciamento a credibilidade
do funcionamento dos órgãos
eleitorais.

Queremos solidarizar-mos
com os compatriotas em Dez
mesas de voto dos distritos de
Macomia, Mocímboa da Praia
e Muidumbe, na província de
Cabo Delgado, que viram o seu
direito negado, pois as mesas
não abriram devido à proble-
mas de segurança derivados
da insurgência, afectando cer-
ca de 5.400 eleitores.

Queremos saudar a cada
moçambicano que se fez as ur-
nas para exercer o seu direito
de votar e eleger o rumo que
o país deve ter nos próximos
cinco anos. Por outro lado sa-
udamos aos que não se fize-
ram presentes por vários moti-
vos com esperança de que o
MDM irá lutar para encontrar
soluções e motivações que ani-
me a sua participação nas pró-
ximas eleições.

Terminado o processo de

votação naturalmente decorre
neste momento o processo de
contagem e apuramento se-
guindo a cascata prevista na
Lei.

Queremos aqui e agora
apresentar a nossa indignação
e repudio pela forma como es-
se processo de votação foi
conduzido, SE NÃO VEJAMOS:
Não foram observadas em
muitas mesas de voto condi-
ções mínimas para se realizar
uma votação com segurança,
Falta de Quadros para anota-
ções e registo de contagem.
Barramento de observadores
eleitorais para se fazerem nas
mesas de assembleias de votos.

A não credenciação de
muitos observadores indepen-
dentes chegando acima de 30-
00.

A credenciação de agentes
do Regime de forma estrutura-
da, rotulados e com capa de
Observadores Nacionais.

A manipulação e alici-
amentos dos MMVs em troca
de enchimento de votos.

A selecção a dedo dos
membros da composição da
mesa, entre eles membros de
governos a vários níveis, direc-
tores das escolas, e agentes do
Estado, uns entrando em con-
flitos de interesses.

Os delegados de candida-
tura tiveram dificuldades de se
posicionar na mesa de votação
devido ao impedimento criado
pelos Presidentes da Mesa de
Voto.

Houve negação para os de-
legados de candidaturas parti-
cipar no processo de votação
feito pelos Presidentes das me-
sas e apadrinhados pela Polícia;

Recusa de receber a recla-
mação de delegado de candi-

datura pelos Presidentes das
mesas apoiados pela Polícia.

Recusa de credenciar dele-
gados de candidatura exem-
plo duma pequena amostra:
no Distrito de Dondo pela CDE
no total de 236.

Recusa de transportar os
escrutinadores nos helicópte-
ros para zonas de difícil aces-
so.

Recusa de entrega de Ac-
tas e Editais em algumas me-
sas. A não publicação de Edi-
tais e Actas, em muitas Assem-
bleias de Voto. Espancamento
de delegados de candidatura
mais um pequeno exemplo:

Em Chibabava três dele-
gados de candidatura foram
espancados e retirados das
mesas;

Em Mutindiri na província
de Sofala, até as 13 horas do
dia seguinte estavam a fazer
apuramento porque a popu-
lação foi intimidada pela polí-
cia fortemente armada.

Em Mucheve na província
de Sofala, e outros postos de
votação havia apenas Boletins
da PR e AR.

Preenchimento antecipado
de actas e editais nas mesas
antes de encerramento de vo-
tação em vários distritos.

Na EP1 de Matadouro to-
dos os delegados de candida-
tura foram retirados das me-
sas no período de contagem
de votos, esta acção foi gené-
rica em várias mesas nos dis-
tritos.

Em algumas mesas de vo-
to, os Observadores e outros
elementos como delegados de
candidaturas e MMVs não vo-
taram na primeira hora, tendo
o feito na última hora para
circular mesa a mesa a votar
sem pintar o dedo.

Escorraçamento de obser-
vadores, pelos agentes do ST-
AE exemplo Escola Secundaria
da Ponta Gea, Mesa 07008-
01 com alegação de que o lu-

gar do observador não e no
interior da mesa.

Sucedendo também nas
Escolas: Maguinguana, Amer-
can Board, nas mesas 07014-
03, e 07015-03; Agostinho Ne-
to e Munhava Matope; Mar-
romeu na Província de Sofala;

Mocubela, na Zambézia no
EPC da fábrica; no EPC V Con-
gresso no Guro em Manica.
Apenas para citar alguns
exemplos.

Escorraçamento de Dele-
gados de Candidatura de for-
ma deliberada em algumas
das varias mesas de voto.

Esta estratégia tinha um só
fim facilitar o enchimento das
urnas com Boletins de votos
pré marcados a favor da Freli-
mo e do seu candidato passa-
mos apenas a citar alguns de
milhares de exemplos:

Enchimento das urnas pe-
los Presidentes das Mesas e al-
guns MMVs.

EPC Eduardo Mondlane em
Angoche um eleitor com 27
votos; EPC 16 de Junho, a es-
crutinadora Selma Francisco
foi flagrada com boletins de
votos; Em Milange nas locali-
dades de Dachua e Chitambo
foram flagrados dois eleitores
com boletins de votos; Mocuba
na ES Manglamelo foi flagrado
um cidadão com boletins na
Muchila; em Inhassunge na
Zambézia, na EPC de Mussa-
ma o professor Bimo foi fla-
grado com 8 boletins; Em Chi-
ringo duas senhoras foram
também flagradas; Na Beira
EPC de Matacuane um cidadão
encontrado com 12 Boletins;
Quelimane na Escola de Co-
alane um cidadão encontrado
com 20 boletins.

No Dondo a delegada da
mesa da escola Bloco Nove ne-
utralizou boletins prévotados
com membros da Frelimo. x

Continua na edição de
amanhã

Queixumes do MDM
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Penso, Logo existo
Hemp Lastru *

Culinária política
A Penzeys Spices, uma empre-
sa americana de especiarias,
temperos e molhos, com sede
na cidade de Wauwatosa, no
Wisconsin (e que deve o seu
nome ao chefe índio Wauwa-
taesie), detém actualmente o
segundo lugar na publicidade
no Facebook relacionada com
o impeachment do presidente
Trump.

O que faz uma empresa de
temperos e especiarias, com
600 mil clientes registados, 70
lojas e comércio online, gastar
só numa semana 92 mil dóla-
res a anunciar no Facebook a
favor do impeachment, para
além do óbvio apimentar do
tema? Esta é, no mínimo, uma
questão picante.

Note-se, em primeiro lu-
gar, que não foram os recor-
distas, pois Donald Trump
himself gastou mais de 700
mil dólares, só que ele, claro,
gastou-os contra o seu impe-
achment. Mas ficaram num
honroso segundo, e distantes
do terceiro lugar, o milionário
Tom Steyer, também ele anti-
-Trump, que investiu 86 mil
dólares nessa mesma causa.
Aliás, entretanto anunciou a
sua candidatura à presidência.

Quanto à essência da
questão, Bill Penzey, proprietá-
rio da empresa, justifica a
campanha com a base dos re-
sultados, e diz ser um interes-
se comercial, não político.
Afirma que o acto de cozinhar
e a culinária têm a ver com a
preocupação pelas pessoas, e
é o Facebook que classifica es-
ta preocupação nos “valores”,
o que faz os anúncios da Pen-
zeys serem automaticamente
listados em “política”. Na ver-

dade, o que a empresa ganhou
foi visibilidade – esta foi de lon-
ge a campanha com mais im-
pacto, ajudada, como ele sali-
enta, por nunca o presidente e
quem o apoia terem sido tão
impopulares (um exagero!).

Claro que perderam alguns
clientes e receberam vários
emails a acusá-los de tudo e
mais alguma coisa, alguns de-
les todos em maiúsculas e ou-
tros com insultos à mistura.
Mas em poucos dias o anúncio
teve mais de 50 mil comentá-

rios e mais de 40 mil partilhas;
as vendas online aumentaram
60% e as de embalagens para
presente 135%, para uma per-
da de clientes estimada em
3%. Rewarding, dir-se-á.

Com efeito, o “Earned
Brand Study” da Edelman diz-
-nos que 57% dos consumido-
res nos países desenvolvidos
compra ou boicota um produ-
to com base no seu posiciona-
mento sobre um determinado
tema. Jonathan Copulsky, da
Deloitte, diz-nos que os consu-
midores já não escolhem uma
marca apenas a olhar para a
qualidade, são “belief-driven
buyers” – podem ser manipu-
lados, mas escolhem com
consciência: 65% deles não es-

colhem uma marca que per-
manece calada numa matéria
em que eles acham que ela de-
via tomar uma posição.

Isto funciona melhor com
produtos que com políticos –
são factores chave para o su-
cesso a percepção de três ele-
mentos: autenticidade, com-
promisso e transparência, tudo
aquilo que a política não tem.
Imagine-se o que isto seria por
cá. Já estou a ver a coisa: a
maravilha que não era uma
campanha de publicidade des-
tas para uma empresa de des-
baratização. Era só dizer que
trata do nosso Parlamento, até
porque de facto ele, Parla-
mento, não nos sai nada bara-
to. * colunista je

Politécnica gradua novos técnicos
MPM, 22 OUT - O Instituto
Médio Politécnico (IMEP),
uma unidade orgânica da
Universidade Politécnica,
graduou, numa sexta-feira
(11), em Maputo, um total de
56 estudantes formados em
vários cursos.

Trata-se de 19 formandos
dos cursos de Construção
Civil, 19 de Contabilidade, 7
de Gestão, 10 de Informática
e 1 de Hotelaria, que recebe-
ram os seus diplomas, na XV
cerimónia de graduação do
IMEP.

A construção de conheci-
mento, habilidades e atitudes
sólidas, são os elementos ne-
cessários para se saber ser,
estar e fazer numa sociedade
responsável e competente,
segundo referiu Narciso Ma-
tos, reitor da Universidade
Politécnica, que discursava
após a entrega de certifica-
dos e premiação dos cinco
melhores formandos em re-
presentação de cada curso.

“Aos graduados faço vo-
tos de felicidades e sucesso.

Sigam o exemplo da profes-
sora Natália Folgado, que
volvidos 24 anos de carreira,
passa para a reforma com
reconhecimento”, acrescen-
tou Narciso Matos.

Por sua vez, Isabel Zan-
damela, directora geral do
IMEP, disse que a ocasião
marca uma etapa nova na
vida dos graduados, com a
certeza de que as compe-
tências adquiridas contribui-
rão para o sucesso de cada
formando na vida laboral ou
aos que prosseguirem com
os estudos.

“Esperamos que sejam
profissionais de sucesso e
melhorem o desempenho
das instituições em que vi-
erem a se enquadrar, porque
parte significativa da força
de trabalho não está devida-
mente qualificada, e este é
o momento certo, para assu-
mirem o desafio de reverter
este cenário, com determina-
ção e responsabilidade”,
exortou Isabel Zandamela.

Na ocasião, Loide Kun-

honha, graduada em Conta-
bilidade, foi agraciada com
um prémio de estágio pro-
fissional e material de traba-
lho, para além de incentivo
financeiro, oferecido pela
direcção do IMEP, como a
melhor aluna com 17 valores.

“Primeiro quero agrade-
cer a Deus por nos ter gui-
ado e pela sabedoria que
nos deu para conseguirmos
realizar os nossos sonhos.
Aos professores, tutores e
encarregados de educação,
agradecemos por terem
acreditado e investido todo
o vosso esforço em nós”,
concluiu Loide Kunhonha, fa-
lando também em represen-
tação dos formandos.

Importa referir que des-
de a sua criação, o IMEP já
graduou um total de 583 alu-
nos. Os cursos do IMEP têm
a duração de três (3) anos,
funcionando nos turnos la-
boral e pós-laboral, e visam
dotar os alunos de capaci-
dades básicas para ingres-
so no mercado trabalho. red
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Massificação Ténis: "Objectivo formar campeões"
MPM, 22 OUT - Um total de
160 alunos de doze escolas
primárias da província e ci-
dade de Maputo vão parti-
cipar no próximo sábado, 26
de Outubro, nos courts do
Jardim Tunduro, na final in-
ter-escolar da segunda edi-
ção do “Projecto de Massifi-
cação do Ténis”, promovido
pelo Standard Bank, em par-
ceria com a federação mo-
çambicana da modalidade.

Trata-se de um projecto
lançado no passado mês de
Agosto, envolvendo três mil
petizes, provenientes das
escolas EPC 4 de Outubro,
EPC Tunduro, Christian Acad-
emy in Mozambique, EPC
Guaxene, EPC Acordos de
Roma, EPC Guava, EPC Lhan-
guene Centro, EPC Lhangue-
ne Piloto, EPC Minkadjuine,
EPC Bagamoyo, Escola Pri-
mária Amílcar Cabral e EPC
Wiriyamu.

Para a efectivação deste
projecto, que visa a desco-
berta de talentos, foi criada
uma equipa multidisciplinar,
composta por monitores da
Federação Moçambicana de
Ténis (FMT) e apoiada por
professores de educação
física das escolas envolvidas,
sendo que os melhores alu-
nos a serem apurados na fi-
nal vão participar na abertura
do Standard Bank Open.

Para o vice-presidente da
Federação Moçambicana de
Ténis para a Área da Forma-
ção, Virgílio Tivane, os alu-
nos têm-se dedicado bastan-
te nos treinos, o que permi-
tiu uma rápida assimilação
das técnicas e táticas da mo-
dalidade.

“Os alunos atingiram, du-
rante este período, um nível
que nos surpreendeu. É inte-
ressante notar que eles

aprenderam mais do que
esperávamos, uma vez que
se trata de um desporto no-
vo. Na final, vamos selecci-
onar os mais talentosos para
serem lapidados. O nosso
objectivo é formar campe-
ões”, disse Virgílio Tivane,
que falava durante os jogos
de preparação para a final,
na qual participarão 15 alu-
nos de cada escola.

A dedicação dos alunos
foi, também, um dos aspec-
tos realçados por Laura Nha-
vene, monitora da FMT e
antiga atleta da modalidade,
que considera haver muito
talento nas escolas.

“É uma grande oportuni-
dade que as crianças têm de
conhecer o ténis que, como
sabemos, não faz parte do
nosso currículo e esperamos
que no futuro seja uma das
modalidades ensinadas nas
aulas de educação física”,
referiu Laura Nhavene, que
sublinhou que o projecto
inclui, também, a formação
dos professores “de modo a
assegurar que os petizes não
aprendam o ténis, só através
desta iniciativa”.

Por seu turno, a repre-
sentante da Escola Primária
Completa Acordos de Roma,
Eulália Matsena, afirmou que
a importância do projecto
não reside somente na for-
mação dos alunos, mas tam-
bém na promoção do inter-
câmbio entre as instituições
de ensino.

“Os alunos treinaram bas-
tante e hoje, para além de
mostrarem o que aprende-
ram com os monitores, estão
a conhecer-se uns aos ou-
tros. É uma iniciativa que
deve continuar e abranger
mais escolas pois trata-se de
uma modalidade nova”.

No seio dos petizes reina
muita expectativa em torno
da final, onde serão os prin-
cipais protagonistas. Nilza
Ricardo, aluna da 7ª classe
na Escola Primária Completa
de Wiriyamu, promete es-
merar-se durante a prepara-
ção para fazer jus ao facto

de ter sido seleccionada pa-
ra o derradeiro jogo.

“Vou ganhar a final, pois
a nossa formação foi boa. A
interacção com os monitores
era excelente e ensinaram-
nos de forma dedicada”, ga-
rantiu Nilza Ricardo, de 12
anos de idade. red

União monetária
africana ganha forma

WASH, 22 OUT - Com mais
de 40 diferentes moedas na-
cionais usadas no continen-
te, políticos africanos querem
reforçar o poder das pró-
prias moedas juntamente
com o acordo de livre co-
mércio dentro da África e re-
duzir as transações internaci-
onais em dólares ou euros.

As afirmações foram fe-
itas no sábado por líderes
políticos do Quénia, Mauri-
tânia, Senegal e Somália aos
jornalistas em Washington,
Estados Unidos, durante os
Encontros Anuais do Fundo
Monetário Internacional
(FMI) e do Banco Mundial, ao
avaliar oportunidades e de-
safios do recente Acordo de
Livre Comércio Continental
Africano (AfCFTA).

O director nacional do
Tesouro da Mauritânia, Mo-
hamed Lemine Ould Dheby,
realçou que é possível uma
união monetária dentro de
África, mas a convergência
económica traz mais exigên-
cias do que os requerimen-
tos para o acordo de comér-
cio recentemente alcançado
dentro do continente.

Economias mais frágeis
Opiniões semelhantes tro-
uxeram líderes dos outros
países, que destacaram que

uma união monetária em
África iria exigir uma inte-
gração faseada para abran-
ger e apoiar as economias
mais frágeis e com menos
rendimentos e garantir a in-
clusão dos sistemas finance-
iros.

Os políticos defenderam
que converter as moedas na-
cionais em África é possível
sem recorrer ao euro ou dó-
lar e que, num continente rico
em matérias-primas, são ne-
cessárias medidas para as-
segurar que África é o des-
tino final de capitais.

A Mauritânia quer au-
mentar a confiança dentro e
fora das fronteiras, mas, para
o ministro, o desafio está no
desenvolvimento económico
e que são necessários pro-
gramas de especialização
profissional e o reforço da
competitividade dos negó-
cios.

Os políticos também con-
sideraram que ainda há mui-
tos desafios, como assegurar
a segurança e a existência de
infraestruturas adequadas e
suficientes, para o fortaleci-
mento das relações comerci-
ais multilaterais dentro do
continente africano. lusa
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