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ÚLTIMA HORA
A organização não-governamental Observatório do Meio Rural defende que o “regresso antecipado” das
populações deslocadas devido ao conflito armado no Norte de Cabo Delgado pode deixá-las vulneráveis,
alertando que prevalece a situação de insegurança. Filipe Nyusi diz que não houve nenhuma voz de comando
no sentido de os deslocados retornarem e reconhece firmeza dos extremistas violentos, ainda que assinale
a bravura das forças governamentais e dos aliados da SAMIM  e do Ruanda. x

editorial
DEsde os tempos da revolução, em 74, que os moçam-
bicanos gerem as suas vidas ao limite. Ao ‘aperto do
cinto’.

Luísa Diogo, primeiro, e Filipe Nyusi, mais recente-
mente, colidem na necessidade de os moçambicanos
consentirem sacrifícios, por culpa do leste europeu e
consequências que daí advém, ainda da retoma do FMI.

O lado caricato disto é que Luísa Diogo reedita exac-
tamente o mesmo discurso da época em que era minis-
tra do Plano e Finanças e, um bocadinho depois, tam-
bém primeira-ministra. Quer dizer, de lá para cá nada
mudou, em prol do cidadão baixa-renda ou, se quise-
rem, cidadão pé-descalço.

Nyusi e sua equipe foi eleito para encontrar solu-
ções, não para lamentar, muito menos para apelar aos
quatro ventos o envolvimento do cidadão pé-descalço
na busca dos mecanismos para contornar os males.

Quando da remodelação governamental, sobretudo
os argumentos na altura avançados, com recurso aos
slogans usados no futebol, estávamos convencidos
de estarmos em presença de uma equipa deliberada-
mente ofensiva, que ataca os problemas para obter

soluções em tempo útil.
Pelos vistos, nos enganamos redondamente. Ainda

nos vêm com essa máxima de ‘apertar o cinto’. Caram-
ba, estámos em 2022.

Interessante o posicionamento da classe empresa-
rial, que destaca propostas de solução para a crise
dos combustíveis e alimentar, sem deixar de lembrar
o cumprimento de uma norma que facilitaria o crédito
à economia, entretanto depositada nas gavetas das
autoridades.

Em pleno 2022, esperávamos que a governação
não fosse a passo de camaleão, mas acompanhando
a dinâmica do momento.

Dá gozo este diz-não-diz , relativamente ao retorno
à normalidade, nos distritos afectados pelo extremismo
violento, em Cabo Delgado.

O administrador distrital de Mocímboa da Praia ame-
aça com medidas administrativas os funcionários que
não regressarem à vila-sede. O presidente garante não
ter havido nenhuma voz de comando nesse sentido. É
claro que vinga a palavra do chefe supremo. Mas que
dá em gozo, lá isso dá. sr

CTA apresenta soluções para ‘carestia’
OS patrões acabam de apresentar,
publicamente, propostas concretas
a serem consideradas pelo Governo,
mas igualmente pelo Banco de Mo-
çambique, na sequência da crise
nos combustíveis, alimentos e no
acesso ao crédito.

A Confederação das Associações
Económicas (CTA) emerge depois de
anteontem, os partidos da oposição
com assento na Assembleia da Re-
pública terem dado a cara não neces-
sariamente para fazer desfilar pro-
postas convincentes, mas sobretudo

para tecer críticas ao executivo.
Excepção para a bancada par-

lamentar do Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM) que
foi de arriar a actual taxa do Im-
posto sobre o Valor Acrescentado
(IVA) dos 17 para 10%, de forma
temporária e visando unicamente
as gasolineiras.

Neste particular, a CTA tem
uma proposta mais ousada, sem-
pre na tentativa de aliviar os cus-
tos dos combustíveis.

A classe empresarial sugere

que o Governo crie mecanismos para
que as associações dos transportes
– de carga, semi-colectivos de pas-
sageiros e interprovinciais – desem-
penhem e promovam a criação de
depósitos, nas respectivas termi-
nais, visando a aquisição, em grupo,
do combustível.

Ao fazê-lo, estes transportadores
beneficiariam automaticamente de
um preço baixo.

“Permitiria uma poupança ao
transportador em 6,14 meticais/litro,
que por sua vez seria repassado aos
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A Galp premiou dois postos
de abastecimento (PA) da ci-
dade de Maputo e um locali-
zado no Xai-Xai pelo seu de-
sempenho ao nível da qualida-
de do serviço prestado aos
clientes, no âmbito do novo
programa Shine Galp.

Este programa, prevê a
avaliação contínua de uma sé-
rie de parâmetros que in-
cluem as regras de seguran-
ça, a limpeza e manutenção
dos postos de abastecimento,
a excelência no atendimento
aos clientes, entre outros.

A iniciativa Shine Galp é
também um programa de for-
mação contínuo e intensivo
para todos os colaboradores
dos postos com um acom-
panhamento próximo em ma-
térias de Ambiente, Qualida-
de e Segurança e foco no
atendimento e satisfação do
Cliente Galp. As avaliações

Galp premeia qualidade no abastecimento
são efectuadas mensalmen-
te, de forma a garantir os pa-
drões de excelência de servi-
ço Galp e a elevar os padrões
de segurança dos postos de
abastecimento.

Neste primeiro trimestre
de avaliação, os Revendedo-
res dos PAs distinguidos re-
ceberam um certificado e um
bónus de desempenho asso-
ciado à iniciativa. De todos os
PAs da rede Galp sujeitos à
avaliação mensal distingui-
ram-se, em primeiro lugar, o
posto de abastecimento O&J
Gestão de Participações,
Lda., situado nas Mahotas,
em Maputo; o posto de abas-
tecimento ZAP Zambézia
Agro-Pecuária, Lda., de Xai-
-Xai; e o posto de abasteci-
mento Capital Oil, Lda, locali-
zado em Cumbeza II, em Ma-
puto.

A entrega dos prémios pe-

la Galp Moçambique aos pri-
meiros classificados esteve a
cargo do diretor-geral, Paulo
Varela, do director comercial,
Francisco Ferreira, do gestor
de cliente, José Sousa, e da
gestora de marketing, Cláudia
Ngwenya, numa cerimónia que
decorreu nas instalações dos
postos de abastecimento dis-
tinguidos, na presença dos re-
vendedores e das suas equi-
pas.

“Reconhecemos o esforço
que está a ser feito por todos
para melhorar o serviço, a qua-
lidade do atendimento, as
condições de segurança e
operacionais na rede, traba-
lhando continuamente com os
nossos parceiros, stakehol-
ders e colaboradores”, disse
Paulo Varela na cerimónia que
decorreu no posto de abaste-
cimento das Mahotas. “Este
prémio é estendido a todos os

colaboradores do posto, que
todos os dias dão a cara pela
Galp fazendo um trabalho de
que nos podemos orgulhar”,
acrescentou.

Os Revendedores do PA
melhor classificado, agrade-
ceram o reconhecimento: “Foi
uma grande alegria receber o
prémio Shine Galp apenas
três anos depois do início da
operação, o que é um sinal
de crescimento pessoal e
empresarial”, afirmou José
Machado.

A sua esposa, Ofélia
Machado, explicou a fórmula
do êxito: “Muito esforço de
gestão e empenho dos nos-
sos colaboradores, que são
a primeira linha de comuni-
cação com os clientes e es-
tão sempre prontos a respon-
der com um sorriso às críticas
e sugestões que recebem”. c/
redacção

consumidores finais”, sublin-
ha Agostinho Vuma, esta
quinta-feira (26), em Maputo.

Vuma alerta que a propos-
ta não visa, de modo nen-
hum, desestimular a activi-
dade retalhista das gasoline-
iras, até por se tratar de uma
medida temporária com o pro-
pósito de “minimizar o impac-
to da subida dos preços”.

A CTA propõe ainda medi-
das fiscais para aliviar o peso
do IVA na importação dos
combustíveis, actualmente
estimado em 11% no preço
final do litro e o IVA ao distri-
buidor estimado em 13% no
custo final.

Para este pacote de me-
didas, a CTA defende uma
intervenção conjugada, para
que os custos resultantes dos
três choques – preço dos ali-
mentos, preço dos combustí-
veis e condições de crédito –
“não sejam suportados ape-
nas e unicamente por uma

certa camada social”, sejam
empresas, famílias ou Esta-
do.

A classe empresarial en-
tende que este pacote de pro-
postas permite a distribuição
dos efeitos ao longo da ca-
deia, gerando, consequente-
mente, “efeitos controlados e
suportáveis em cada cama-
da”.

Condições restritivas
do crédito

A CTA vira-se para o Banco
de Moçambique, num apelo
para a formulação de uma le-
gislação atinente às condi-
ções restritivas de crédito.

A reformulação iria, está
convencida a CTA, de forma
significativa abrir portas para
o acesso a fontes de financi-
amento concessionais para
as empresas ainda dinamizar
a prática da banca “sem juros
no mercado”.

A classe empresarial mo-

çambicana entende que as
actuais condições de financi-
amento, fruto do actual con-
texto, “estão cada vez mais
restritivas e poderão funcionar
em contramão às necessida-
des das empresas, para fazer
face a resposta da eminente
crise de alimentos”, frisa.

Os dados da distribuição
do crédito, por sector de acti-
vidade, “são ainda mais escla-
recedores, visto que somente
16% vão para o sector primá-
rio e secundário”, sendo que
apenas 2% vai para a agricul-
tura.

Por isso, urge encontrar
solução e ou opções de finan-
ciamento alternativo para apo-
iar não apenas a recuperação
empresarial, como oferecer
instrumentos para responder
as necessidades actuais.

Preço dos alimentos
Relativamente à subida do
preço dos alimentos, a posi-

ção da CTA prende-se com a
necessidade de o Governo,
em coordenação as empre-
sas e países produtores do
trigo, negociar e celebrarem
acordos de fornecimento do
trigo e de outros produtos “a
curto prazo”.

A médio prazo, refere a
classe empresarial, devem
ser promovidas parcerias para
a produção e desenvolvimento
da cadeia de valor dos cere-
ais em Moçambique, associ-
ado aos incentivos e facilida-
des providenciadas pelo pro-
jecto Sustenta.

A CTA afirma ter realizado
encontro com a embaixada
da Argentina, em Moçambi-
que, país produtor do trigo,
tendo sido acordos contactos
empresariais para negociatas
do género apontado nas alíne-
as acima.

A Argentina é dos países
que fornece o trigo, a Moçam-
bique. redacção
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xxxTotalEngenier’s co-reconstrói mangais
O projecto Mozambique LNG,
operado pela TotalEnergies
EP Mozambique Área 1 Limi-
tada, e a Associação Eden
Reforestation estão a traba-
lhar, desde fevereiro, num pro-
grama de restauração de áre-
as de mangais na região cos-
teira da província de Cabo Del-
gado, abrangendo, numa pri-
meira fase, o distrito de Pal-
ma.

O programa, com uma du-
ração de 2 anos, beneficia de
um orçamento de 760 mil dó-
lares americanos alocados
pelo projecto Mozambique
LNG e é implementado pela
Associação Eden Reforesta-
tion.

O programa, que visa res-
taurar mais de cinco mil hec-
tares de mangais, vai também
proporcionar a criação de cer-
ca de 400 empregos directos
para membros de diferentes
comunidades locais. Nos pri-
meiros dois meses de imple-
mentação da iniciativa, já fo-
ram plantados mais de 12 hec-
tares de mangais e criados
cerca de 200 empregos.

Tércio Masseque, vice-
-presidente para a área da Sa-
úde, Ambiente e Segurança
da TotalEnergies EP Mozam-
bique Area 1 Limitada, afir-
mou que “a Totalenergies ins-
creve o desenvolvimento sus-
tentável em todas as suas di-
mensões no coração dos
seus projectos e operações
para contribuir para o bem-es-
tar das populações. A com-
panhia está empenhada em
contribuir para os Objectivos
de Desenvolvimento Susten-
tável das Nações Unidas, en-
tre os quais os ligados à pre-
servação da biodiversidade.”

Masseque acrescentou
que “com este programa, que-
remos contribuir para o desen-
volvimento sustentável de Mo-
çambique, no geral, e de Ca-

bo Delgado, em particular.
Queremos reforçar as nossas
iniciativas de promoção e pre-
servação da biodiversidade e
contribuir para apoiar as inici-
ativas do Governo de Moçam-
bique na restauração de man-
gais no contexto da Estraté-
gia Nacional e Plano de Acção
para a Gestão do Mangal em
Moçambique. A restauração
dos mangais vai contribuir pa-
ra a preservação de inúmeras
espécies animais e vegetais,
para a filtração da água e con-
tenção da erosão costeira, e
para redução de gases com
efeito de estufa.”

Gildo Cuamba, Director
Geral da Associação Eden
Reforestation, afirmou: “Ve-
mos, neste acordo, uma opor-
tunidade de contribuir de for-
ma activa na implementação
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Na-
ções Unidas, assim como pa-
ra a materialização da mis-
são da nossa organização.
Temos por lema: só precisa-
mos de uma aldeia empenha-
da para reerguermos uma flo-
resta. O nosso trabalho em
Moçambique ajuda a proteger
as comunidades costeiras de
desastres ambientais, melho-
ra as pescarias, capta o di-
óxido de carbono da atmos-
fera, e aumenta a biodiversi-
dade ao mesmo tempo que
aborda a necessidade urgente
de alívio à pobreza. Vimos,
por isso, na parceria com a
TotalEnergies, uma oportuni-
dade de estabelecer uma
aliança natural e com ganhos
para a manutenção da biodi-
versidade e na criação de em-
pregos e geração de renda pa-
ra as comunidades locais de
Cabo Delgado.” Refira-se que,
ainda na área da biodiversida-
de, a TotalEnergies EP Mo-
zambique Area Limitada, na
qualidade de operadora do

projecto Mozambique LNG,
assinou, em abril, com a Uni-
versidade Lúrio (UniLúrio), um
memorando de entendimen-
to, que prevê a alocação de
460 mil dólares para o financi-

amento da restauração de re-
cifes de co-rais e de desenvol-
vimento da pesca sustentável
em Pemba, Maringanha,
Wimbe e Gimpia, em Cabo
Delgado. c/redacção

Paciente: “sinto
que nasci de novo”

EM carta dirigida a Oncologia
do Hospital Central de Mapu-
to (HCM), uma paciente que
esteve em seguimento na-
quele serviço, não poupou elo-
gios pelo trabalho demonstra-
do pelos profissionais de sa-
úde.

Trata-se de uma idosa de
83 anos de idade, que após
concluir vinte e cinco sessões
diárias de tratamento radiote-
rapêutico ao longo de seis
meses de quimioterapia, con-
seguiu vencer o cancro da
mama que lhe assolava.

“Agradeço sem excepção
a todos os profissionais deste
serviço, que directa ou indi-
rectamente cuidaram de
mim, em particular a Dra Ot-
ília e Dr. Narciso Sitoe”, lê-se
na carta.

Na sua missiva, a pacien-
te cujo nome preferimos omi-
tir, conta que passados dois
anos de tratamento e que a
obrigaram a passar sucessi-
vamente pelos hospitais José
Macamo, Mavalane e Instituto
do Coração, foi na maior uni-
dade sanitária do país que
encontrou a solução definitiva

do problema.
“Sinto que nasci de novo”,

atirou a idosa em carta datada
de 20 de maio de 2022.

A paciente, termina agra-
decendo e recomendando
aos profissionais de saúde
para que continuem a tratar
os pacientes com o profissi-
onalismo que sempre os ca-
racterizou e faz do Serviço de
Oncologia, uma referência em
todo o país.

Do nosso lado, vai o nosso
muito obrigado pois, é indubi-
tavelmente gratificante quando
temos resultados satisfatórios
do trabalho que realizamos e,
ainda melhor quando alguém
reconhece e nos felicita pelas
realizações. c/redacção

Comentário
salvador raimundo

Ainda raramente publicita-
dos, são muitos os bons
exemplos que acontecem
nas unidades hospitalares
do país, desde o interior até
aos estabelecimentos de ca-
tegoria provincial. Dr Atílio
e sua equipe, em 2014, cá
para nós, ocasião para sa-
udação especial. sr

AS minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) fizeram
milagres na sessão de ontem ao nível dos principais índices
de Wall Street: foram recebidas com conforto pelos mercados,
que interpretaram a mensagem do banco central como mais
flexível e menos agressiva, o que motivou ganhos nas acções
e no mercado de obrigações.

As atas da reunião de maio do Fed mostram que a maioria
das autoridades do Fed apoiou aumentos de 50pb. ai

Fed índices em alta
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INSS expõe na ‘Segurança e Saúde no trabalho’
A delegação provincial do Ins-
tituto Nacional de Segurança
Social (INSS) de Maputo ex-
pôs, na passada quarta-feira
(25), os seus serviços a em-
presas, trabalhadores e ou-
tros actores do mercado la-
boral local, durante o V semi-
nário provincial sobre Segu-
rança e Saúde no Trabalho,
que decorreu no Instituto In-
dustrial e Comercial da Mato-
la, sob o lema "Agir em con-
junto para construir uma cul-
tura de segurança e saúde
positiva".

Tratou-se de uma iniciati-
va da delegação provincial da
Inspecção-Geral do Trabalho
(IGT) de Maputo, no qual se
debruçou em torno da higiene
e segurança no trabalho, cujo
objectivo foi de levar a debate
os direitos fundamentais do
trabalhador, no que diz respe-
ito à sua segurança e saúde
no seu local de trabalho.

O evento da Matola foi a
réplica do seminário nacional
que teve lugar, recentemente,
na cidade de Tete.

Durante o seminário, que
teve a duração de um dia, o
INSS sensibilizou os cerca
de 200 participantes sobre o
uso da plataforma M-Contri-
buição, uma ferramenta que
permite que os utentes, sem
precisar de se deslocarem
aos balcões do INSS, ten-
ham toda a informação que
pretendem, a pertinência de
o patronato inscrever a em-
presa, os trabalhadores e ca-
nalizar, regularmente, as con-
tribuições  nos prazos esta-
belecidos pelo Regulamento
da Segurança Social Obriga-
tória, entre outros temas.

Falando na cerimónia de
abertura, a directora dos Ser-
viços Provinciais de Justiça
e Trabalho de Maputo, Ilda
Tembe, reafirmou o compro-
misso das autoridades em

tornar o trabalho cada vez
mais seguro, sadio e digno pa-
ra a pessoa humana, mediante
a elevação da consciência pú-
blica sobre os efeitos nefastos
da sinistralidade laboral.

Entre os presentes no even-
to, para além  dos quadros do

INSS e da IGT, a OTM-Cen-
tral Sindical, a CONSILMO,
o Conselho Empresarial Pro-
vincial (CEP), a Procurado-ria
da República, que apre-
sentou temas sobre a ma-
téria, o Gabinete  de Preven-
ção e Combate ao HIV/SI-DA,

a empresa Cimentos, a Asso-
ciação Moçambicana de Pro-
fissionais de Saúde Ocupaci-
onal e Segurança no Trabalho
(AMOSSETRA), para além
de trabalhadores de diferen-
tes empresas da província de
Maputo. c/redacção

Cirurgião com nova liderança
ASsociação Moçambicana de
Cirurgia (AMC) conta desde
quarta-feira (25) com novo pre-
sidente. Trata-se de Carlos
Selemane, Médico Cirurgião
afecto ao Hospital Central de
Maputo, que sucede Hélder
Miranda que deixa o cargo
após cumprir cinco anos de
mandato.

O novo homem forte da
AMC e por sinal, único candi-
dato da lista dos concorrentes,
venceu as eleições com uma
margem de votação acima de
90 por cento.

Na sua primeira interven-
ção após o anúncio dos resul-
tados, Carlos Selemane, que
vai presidir a agremiação no
período 2022 – 2027, apontou
que o seu mandato assenta-
-se em quatro pilares que se
resumem em integridade, in-
clusão, ética e proactividade.

Selemane, que assume a
presidência do órgão, coadju-
vado por uma equipa multidis-
ciplinar composta por treze
membros, pediu aos seus pa-
res para que a sua equipe de
trabalho, não seja vista como
uma força oposta, tendo soli-
citado maior colaboração.

Deixou ainda claro que não
pretende inventar a roda, facto
que per si, denuncia continui-
dade do trabalho desenvolvido
pela equipa cessante, no en-
tanto, deixou ficar a promessa
de tudo fazer para o benefício
da classe.

Ensino, aprendizagem, in-
vestigação, cooperação, gover-

nação e transversalidade fo-
ram apontadas pelo novo timo-
neiro da AMC, como principais
focos durante o mandato de
cinco anos que ora inicia.

Carlos Selemane, é gra-
duado em Medicina, pela Uni-
versidade Eduardo Mondlane
desde 2006, possui ainda es-
pecialidade médica em Cirur-
gia Geral e Coloproctologia,
conferidos pela Ordem dos

Médicos de Moçambique (Or-
MM) em 2014 e 2019, respec-
tivamente, actualmente cum-
pre um programa de doutora-
mento em Ciências Biomédi-
cas no Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar da
Universidade do Porto e de-
sempenha funções de Direc-
tor do Serviço de Coloprotolo-
gia do Hospital Central de Ma-
puto. c/redacção

Play-off’s NBA na ZAP
ACompanhe na ZAP os pla-
yoff’s da NBA época 2021/20-
22, no canal NBA TV, na po-
sição 32 (HD) e 33 (SD), e
desfrute de sensações de eu-
foria, nos jogos de adrenalina
que se encontram perto da fi-
nal.

Na final da Conferência
Oeste contra o Dallas Maveri-
cks, verificou-se uma diferen-
ça de 3 a 0, com vantagem
para os titulares do Golden
State Warriors, que relaxaram
e deixaram a diferença che-
gar a 29 pontos no início do
último quarto do jogo.

Os Mavs seguraram a
vitória por 119 a 109, na noite
desta terça, e evitaram a des-
qualificação.

Luka Doncic foi o maior
pontuador (MVP) dos Maveri-
cks, com 30 pontos, além de
14 rebotes e 9 assistências.

Dorian Finney-Smith ano-
tou 23 pontos, sendo que,
Reggie Bullock, que não tinha
pontuado no último duelo,

conquistou 18 pontos.
Os Warriors, Stephen

Curry fez 20 pontos, nos 32
minutos em que esteve em
quadra, sendo que, a equipe
perdeu por 23 pontos.

O calouro Jonathan Ku-
minga anotou 17 pontos, nos
seus 21 minutos, sendo que,
Golden State venceu por 9
pontos.

Apoie a sua equipe favo-
rita, e acompanhe o desfecho
desta época com muitas sur-
presas e emoções, porque o
"Melhor que há, é na ZAP que
dá". x

Não parem
nunca de
estudar

e aprender
Narciso Matos
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Cabo Delgado in loco
NUma clara propaganda da
guerra, figuras de nomeada do
Governo, incluíndo o ministro
da Defesa Nacional e o co-
mandante-geral da polícia,
em momentos separados, fa-
laram, alto e em bom tom, que
os terroristas, em Cabo Del-
gado, estão dispersos.

Mais do que isso, os ex-
tremistas andam tão famintos
que até recorrem ao consumo
da mandioca produzida e
abandonada pelos campone-
ses das zonas em conflito.

Discurso propagandístico
característico inclusive que
serve de mobilização do inimi-
go a render-se, dada a previ-
sível deficiência de comunica-
ção entre os extremistas.

A estratégia terá aparen-
temente dado bons frutos,
visto que após renovado con-
vite de Bernardino Rafael para
que aqueles se rendessem,
em pequenos grupos teriam
emergido dos seus escom-
bros, com os braços levanta-
dos, sinal de rendição.

Em sentido inverso, a es-
tratégia comunicacional de
que os extremistas andam fra-
gilizados, levou à intensifica-
ção das operações com ata-
ques contra alvos civis, in-
cluíndo a decapitação e víti-
mas deixadas propositada-
mente na via pública, num cla-
ro sinal de que o inimigo está
ainda vivo.

Tão vivo que a Missão Mili-
tar da SADC veio a Maputo e
num evento académico, deu
conta de que o inimigo está
vivo, possuindo inclusive ba-
ses intactas no interior de al-
guns distritos.

Mais e para agravar este
quadro, a SAMIM chama a
atenção para o facto de os
principais rostos operacionais
do extremismo violento, em
Cabo Delgado, não terem sido
dados como mortos ou sim-

plesmente capturados, muito
menos existem informações
de terem atravessado a fron-
teira para a Tanzânia.

Por tudo isto, a guerra ter-
rorista está viva e em nenhum
momento foi declarada gan-
ha, isso mesmo referido pelo
comandante-chefe das forças
de defesa e segurança, Filipe
Nyusi, esta quinta-feira, em
Maputo.

Nyusi esclarecia os con-
tornos da retoma das popula-
ções aos distritos predomi-
nantemente em guerra.

O presidente atira o capo-
te ao chão e diz nunca ter ha-
vido um comando a dizer que
as pessoas devem retornar às
suas casas, atribuíndo essa
avalance aos próprios deslo-
cados.

Certo é que o administra-
dor de Mocímboa da Praia
emitiu uma circular na qual
ameaça com medidas admi-
nistrativas os funcionários
que num determinado período
não regressassem a vila-sede.

NYusi tem sido repetitivo
sempre que justifica a abs-
tenção de Moçambique na cri-
se russa-ucraniana. Diálogo
como solução para todas as
guerras.

Na questão de Cabo Del-
gado – a menos que tudo este-
ja a ser feito debaixo do tape-
te – o silêncio tem sido reite-
rado face a iniciativas da soci-
edade civil moçambicana, que
ainda recentemente defendeu
esse método em prol da paz
na província.

Antes e durante largo perí-
odo, a Tanzânia ofereceu-se
a mediar um processo nego-
cial, desde que sob os auspí-
cios da SADC, em prol da
paz.

A Tanzânia está convenci-
da de que o problema prevale-
cente em Cabo Delgado é de

índole interno, com as comu-
nidades a reivindicar acesso
aos bens essenciais, desta-
que para os ganhos relativos
aos recursos naturais.

O presidente Filipe Nyusi,
no auge do extremismo vi-
olento, mostrou-se disponível
a negociar com os grupos,
mas queixando-se de não ha-
ver um rosto representantivo
daqueles.

Mais recentemente, há se-
manas, ficou-se a saber que
o tão famigerado rosto é um
projecto detido pelos extre-

mismos, atravez do qual, as
autoridades governamentais
analisariam as possibilida-
des de uma ‘sentada’ com o
inimigo dos nossos dias.

Portanto, o tão propalado
rosto até antes da chegada
dos ruandeses e da SAMIM,
não é o rosto entanto que tal,
mas trata-se de papéis nas
quais estariam desenhados
os propósitos do levantamen-
to extremista, desde a ma-
drugada de cinco de outubro
de 2017, em Mocímboa da
Praia. sr

ADriano Maleiane, Primeiro-
-Ministro da República de Mo-
çambique, desloca-se à Ma-
labo, capital da Guiné Equato-
rial, de 27 a 28 de Maio, onde
irá participar, em representa-
ção do Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, na 15ª
Sessão Extraordinária da
Conferência dos Chefes de
Estado e de Governo da União
Africana sobre Assuntos Hu-
manitários e da Conferência
de Doadores da União Africa-
na e na 16ª Sessão Extraordi-
nária da Conferência dos Che-
fes de Estado e de Governo
da União Africana sobre Ter-
rorismo e Mudanças Inconsti-
tucionais de Governo em Áfri-
ca.

As três Cimeiras reali-
zam-se ao abrigo de uma de-
cisão desta organização con-

Maleiane na vez de
Nyusi em Malabo

tinental (Decisão da Assem-
bleia/AU/Dec.828 – XXXV) –
adoptada pela 35ª Sessão
Ordinária da Conferência dos
Chefes de Estado e de Gover-
no da União Africana, realiza-
da em Adis Abeba, Etiópia,
de 5 a 6 de Fevereiro de 2022.

O Primeiro-Ministro será
acompanhado por delegação
que integra Cristóvão Chume,
Ministro da Defesa Nacional;
Manuel Gonçalves, Vice-Mi-
nistro dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação; Alfredo
Nuvunga, Embaixador e Re-
presentante Permanente de
Moçambique junto da União
Africana; Quadros do Gabine-
te do Primeiro-Ministro, do
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, Mi-
nistério da Defesa e  da Eco-
nomia e Finanças. redacção

O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, diz que
cinco pessoas raptadas no primeiro trimestre ainda estão em
cativeiro e pede que a corporação trabalhe mais com as comu-
nidades para a denúncia de residências suspeitas.

CInco falsos trabalhadores da Electricidade de Moçambique
(EDM) foram detidos pela polícia por fornecerem energia rouba-
da a cerca de 20 mil pessoas, na província de Maputo, indicou
a eléctrica estatal.

notícias soltas


