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Gonçalves Jemusse ordenou pagamentos indevidos para si e seus comparsas

Viciou concurso público para contratar sua própria esposa ao arrepio da lei 
Erário público era drenado para contas dos gestores com recurso a guias falsas
Jemusse e companhia facturaram 731 mil meticais com subfacturação de preços

Mantém-se escassez de diesel no mercado

10 secretário 
da Frelimo 

em Tete 
desvia 1 milhão

Bombas continuam sem combustível

Greve do “chapa” reactiva memórias de 1 e 2 de Setembro de 2010

O povo está cansado e a “fúria” 
começa a transbordar

Populares solidarizaram-se com “chapeirros” e entraram na greve
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As cidades de Maputo e Matola acordaram, esta segunda-feira, sem 
transporte e com alguns focos localizados de escaramuças protagonizadas 
por transportadores de passageiros, estranhamente apoiados por alguns 
populares em protesto contra a subida de combustíveis, o que fez ressurgir 
os temores da reedição da greve de chapas de 01 e 02 de Setembro de 2010. 

Alguns troços da Estrada Nacional número Um, entre Zimpeto e Benfica, chegaram a estar 
momentaneamente com o trânsito interrompido com barricadas, enquanto milhares de 
pessoas continuavam aglomeradas nas paragens a espera de transporte que nunca mais 
chegava e os poucos particulares e taxistas que se predispunham a “carregar” eram proibidos 
e violentados, o que obrigou a intervenção da polícia. No entanto, a situação acabou criando 
mais animosidade de tal forma que até os passageiros que estavam horas a fio à espera 
nas paragens entraram em confrontos com a polícia em solidariedade com os chapeiros e 
queixando-se do custo, o que mostra alguma saturação com a situação socioeconómica do 
país. No mesmo dia, houve também alguma agitação nas cidades de Chimoio e Inhambane, 
enquanto na Zambézia o comando provincial foi dado ultimato.

As cidades de Maputo, 
Inhambane e Chimoio acor-
daram agitadas esta segunda-
-feira. Os transportadores, 
numa marcha aderida por 
populares, estavam a protes-
tar contra a subida de preços 
de combustíveis no último 
sábado, a terceira só na pri-
meira metade deste ano.

A tradicional força de re-
pressão policial, armada até 
aos dentes, foi surpreendi-
da, e só umas horas depois 
é que começou a posicionar 
blindados nas ruas, praças, 
rotundas e entroncamentos. 
No meio de confrontos com 
manifestantes, foi obrigada a 

usar gás lacrimogénio e dete-
ve aleatoriamente quem lhes 
aparecia pela frente.

Trata-se de uma manhã 
que mostrou o respaldo de 
uma fúria contida e reprimida 
por anos. Foi o transbordar 
do cansaço popular contra 
um governo cada vez inca-
paz de prover soluções, que 
encontrou na crise de trans-
portes uma soberana opor-
tunidade de esbanjar a fúria: 
paragens cheias com pessoas 
desesperadas em chegar ao 
trabalho, mas o grande modo 
desistia e voltava para casa, 
milhares de pessoas amoti-
nadas no Zimpeto e imagens, 

nas redes sociais, a ilustrar 
um ambiente tenso em diver-
sos pontos da capital. Foi o 
retrato do grande Maputo na 
manhã desta segunda-feira.

Um barril de pólvora 
chamado Maputo e Matola

Os transportadores esta-
vam a protestar contra a subi-
da de preços de combustíveis 
no último sábado. A terceira 
só na primeira metade deste 
ano, e para tornar as suas ac-
tividades sustentáveis, exigem 
o aumento de preços de trans-
porte, e pela primeira vez, o 
povo pareceu estar do lado 

DESTAQUE

O povo está cansado e a “fúria” começa a transbordar
Greve do “chapa” reactiva memórias de 1 e 2 de Setembro de 2010

Nelson Mucandze e Reginaldo Tchambule

Populares solidarizaram-se com “chapeiros” e entraram na greve
Entre 2008 e 2010, incidentes idênticos levaram a uma violência sem precedentes
Governo promete subsidiar quatro viagens diárias e instalar FAMBA nos “chapas”

CNE estuda como recensear em Cabo Delgado
A Comissão Nacional de Eleições (CNE), em coordena-

ção com o governo local, procura medidas seguras para rea-
lizar o recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas 
do próximo ano na província nortenha de Cabo Delgado, 
na sequência do terrorismo que assola partes da província 
desde Outubro de 2017.

Governo não aprendeu com as 
greves do passado?

Desta vez, a manifestação 
surpreendeu até a polícia que 
tem estado atenta aos focos 
de greve, que se mostra cada 
vez mais previsível devido ao 
aumento de custo de vida. 
Contrariamente às outras ve-
zes, na manhã desta segunda-
-feira, sem prévio aviso, os 
chapeiros decidiram simples-
mente agir e, por contágio, o 
povo quase reeditou os “es-
tragos” de 1 e 2 de Setembro 
de 2010, curiosamente tendo 
como mote o mesmo proble-
ma, ou seja, a subida do pre-
ço de combustíveis, do chapa 
e do custo de vida.

A primeira manifestação 
violenta contra o custo de 
vida nas cidades de Mapu-
to e Matola teve lugar a 05 

de Fevereiro de 2008, tendo 
sido posteriormente replica-
da em várias cidades do país, 
causando algumas mortes e 
centenas de feridos.

Centenas de pessoas ocu-
param os principais terminais 
de transportes, barricaram 
estradas e queimaram pneus, 
interrompendo o tráfego, en-
quanto alguns vandalizavam 
mercados e mercearias, sa-
queando produtos.

No mesmo mês, já no dia 
25, os munícipes da cidade 
de Maputo, os chapeiros vol-
taram a paralisar os transpor-
tes de passageiros. A polícia 
usou a força para dispersar 
os manifestantes e várias de-

dos chapeiros.
Enquanto os transpor-

tadores de passageiros lide-
ravam a manifestação, co-
locando tumultos nalgumas 
estradas, facto que afectou 
também viaturas ligeiras, 
grande parte da população 
aderiu a manifestação, o que 
indicia que a província e cida-
de de Maputo são um barril 
de pólvora à espera que al-
guém coloque o fogo no ras-
tilho para que exploda.

A situação dos combus-
tíveis não afecta somente os 
transportadores. O comércio, 
a indústria e a agricultura, 
hoje, têm os custos mais ele-
vados, mas é no sector fami-
liar em que os alarmes soaram 
rapidamente. O gás da cozi-
nha está na casa dos três dí-
gitos por kg, contra os 85,53 
meticais por kg até princípios 
deste ano. Só para se ter uma 
ideia, a botija de 11 quilos, 
que antes custava 750 meti-
cais, hoje, custa mais de 1200 
meticais.

Isso pode explicar a razão 
da manifestação lançada pelos 

transportadores de passagei-
ros ter sido aderida por po-
pulares ávidos em despejar a 
fúria. Foi o que a nossa repor-
tagem assistiu, por exemplo, 
no Zimpeto, onde diferentes 
unidades da Polícia da Repú-
blica de Moçambique e da Po-
lícia Municipal, armados até 
aos dentes, foram “vaiados” 
e quase que engolidos pelos 
manifestantes.

A tensão prevaleceu até 
às 13 horas, quando a situa-
ção começou a normalizar-se 
gradualmente. Às 14h, alguns 
transportes já funcionavam, 
mas com algumas restrições. 
Os transportadores semi-
-colectivos que operam de 
Albazine até Praça dos Com-
batentes terminavam em Ma-
goanine. Mas sair da cidade 
continuava um martírio, até 
ao fim do dia de Ontem. Na 
noite desta segunda-feira, 
através de áudios postos a 
circular nas redes sociais, os 
chapeiros ameaçaram retomar 
a greve esta terça-feira, apesar 
das medidas anunciadas pelo 
governo.

Continua na pag  03
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Foi uma segunda-feira lon-
ga para quem queria chegar ao 
serviço: Judite Matsinhe che-
gou ao terminal da T-3 por 
volta das seis horas, mas até às 
oito horas continuava na fila, 
na esperança de apanhar o 
transporte para o seu local de 
trabalho. Contudo, para o seu 
azar, viu os carros da rota Mu-
seu – T3 a arrumarem perante 
o olhar impávido do efectivo 
policial que foi destacado para 
travar qualquer tentativa de 
manifestação. Com nervos à 
flor da pele, Matsinhe viu-se 
obrigada a abandonar a fila 
para tentar a sorte nos carros 
particulares, mas devido aos 
preços aplicados decidiu vol-
tar a casa.

“Os chapeiros decidiram 
paralisar as suas actividades e 
quem paga a factura é o povo. 
Os que madrugaram conse-
guiram chegar à cidade por-
que havia carros que estavam 
a carregar, mas agora tudo 
está parado. Não temos outra 
opção senão voltar a casa, po-
dia até caminhar, mas tenho 
problemas nos pés. Tentei 
recorrer aos carros particu-

lares, mas os 50 meticais que 
cobram são proibitivos para 
mim”, disse a fonte, para de-
pois apontar o dedo ao Go-
verno devido ao elevado custo 
de vida no país.

“Desde que foi despole-
tado o escândalo das dívidas 
ocultas, o custo de vida tende 
a agravar-se em Moçambique. 
O Governo não faz nada para 
aliviar o sofrimento do povo, 
mas quando chega o tempo 
das eleições fazem promessas, 
para depois não cumprir. Os 
governantes roubam e no fi-
nal o povo é que sofre. O Es-
tado deve criar políticas para 
conter o custo de vida, porque 
ninguém vai sobreviver com 
esta tendência de subidas”.

Augusto Mate tinha uma 
consulta marcada para às 10 
horas no Hospital Central de 
Maputo. Contudo, foi obriga-
do a gazetar por falta de trans-
porte. Mate aponta que os 
chapeiros têm razão em parali-
sar as suas actividades porque 
os preços dos combustíveis 
estão insuportáveis.

“É pela terceira vez que o 
Governo aumenta o preço do 

combustível. Nas primeiras 
duas, os chapeiros não reajus-
taram a tarifa do transporte 
público de passageiros e agora 
esta recente subida está a exi-
gir o aumento. Penso que eles 
têm razão, porque os carros 
precisam de combustível para 
andar e conseguir receita exigi-
da pelos patrões. Infelizmen-
te, não tenho como chegar 
ao hospital porque os carros 
estão paralisados. O Estado 
deve criar políticas para o sec-
tor dos transportes, porque o 
povo está a sofrer, enquanto 
aqueles, que se dizem empre-
gados do povo, andam de car-
ros de alta cilindrada”.

Paula Albino caminhou de 
T-3 para Patrice na esperança 
de apanhar o transporte para 
o seu local de trabalho, mas 
debalde as suas aspirações 
transformaram-se em sol de 
pouca dura, uma vez que se 
deparou com o mesmo cená-
rio que deixara na T-3. Con-
formada com a paralisação 
dos transportes, Albino não 
viu outra opção além de voltar 
para casa.

“Pensava que fosse ape-
nas na Zona Verde e T-3 que 
tinha problemas de chapas, 
por isso caminhei até Patrice, 
mas o cenário era o mesmo. 
No Patrice havia carros que 
queriam carregar, mas foram 
impedidos por outros trans-
portadores que haviam esta-
cionado os seus carros à es-
pera da resposta do Governo. 
Infelizmente, tive que voltar 
para casa. Só espero que a si-
tuação seja resolvida, porque 
dependemos dos chapeiros 
para ir trabalhar.

DESTAQUETerroristas matam uma pessoa e ferem outras três
Homens armados atacaram, na passada terça-feira (28), 

dois veículos ao longo da estrada 380, concretamente no troço 
Silva-Macua/Macomia, incluindo uma viatura de transporte 
semi-colectivo de passageiros, que tinha como destino a cidade 
de Pemba, ferindo gravemente três pessoas, uma das quais 
perdeu a vida.

Continuação da pag  02
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O desgaste de quem perdeu um dia
tenções foram efectuadas.

Mas o ápice das mani-
festações contra a subida 
do custo de vida viria a ser 
a greve de 1 e 2 de Setem-
bro de 2010, que eclodiu nas 
cidades de Maputo e Mato-
la, tendo sido replicada por 
quase todo o país, culminan-
do não só com a paralisação 
generalizada de transpor-
tes, como também com um 
enorme saldo de destruição 
de bens.

“Moçambicano, prepara-
-te, no grande dia de greve, 
01/09/10, reivindicaremos 
sobre a subida de preços: de 
energia, água, arroz e pão. 

Envia para outros moçambi-
canos. BOA NOITE”. Esta 
foi a mensagem que circulou 
nas redes sociais e por sms, 
convocando cidadãos a ade-
rirem às manifestações con-
tra o aumento do custo de 
vida no país.

Até o princípio da ma-
nhã daquele dia 01 de Se-

tembro, a polícia chamava o 
movimento de “tentativa de 
manipulação do cidadão”, 
reforçando que não era uma 
manifestação legalmente 
programada e autorizada. 
No entanto, a situação ga-
nhou contornos alarmantes 
quando várias secções das 
principais estradas, incluindo 
a EN1, em Maputo e Matola 
ficaram cortadas por barri-
cadas e pneus a arderem, o 
que imediatamente instalou 
o caos.

Machibombos da empre-
sa TPM e outros carros de 
particulares que se fizeram à 
estrada foram vandalizados. 

A polícia foi obrigada a usar 
gás lacrimogéneo e balas de 
borracha para conter mani-
festações, mas a fúria popu-
lar foi tanta que só no segun-
do dia é que a greve chegou 
ao fim. Era o povo cansado, 
a expressar a sua fúria nos 
moldes mais veementes pos-
síveis.

Mas o ápice das 
manifestações contra a subida 
do custo de vida viria a ser a 
greve de 1 e 2 de Setembro de 
2010, que eclodiu nas cidades 
de Maputo e Matola, tendo 
sido replicada por quase 
todo o país, culminando 
não só com a paralisação 
generalizada de transportes, 
como também com um 
enorme saldo de destruição 
de bens.
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Continua na pag 05

Sistema de Bilhética Electrónica em desuso
Dezasseis meses depois da entrada em funcionamento 

do Sistema de Bilhética Electrónica, conhecido por “cartão 
FAMBA”, introduzido pela Agência Metropolitana de Maputo 
(AMT), numa parceria público-privada, o projecto encontra-se 
abandonado em quase todas as vias e as máquinas já se encon-
tram danificadas.

Reginaldo Tchambule

 Dinheiro dos professores caiu no bolso do administrador

O actual primeiro secretário provincial da 
Frelimo em Tete, Gonçalves João Jemusse, 
está a responder em tribunal a um processo 
de corrupção em que ele e mais quatro 
elementos são acusados de desvio de perto de 

um milhão de meticais dos cofres do Estado. O caso deu-se 
de 2019 a 2021, quando o actual número um da Frelimo em 
Tete desempenhava as funções de Administrador do distrito 
de Chiúta. Segundo a acusação do Ministério Público, 
aproveitando-se das suas funções, urdiu um esquema em 
conluio com funcionários de alto escalão daquele distrito 
para beneficiar a si e terceiros.

Com o número 1/05/P/
GPCCT/2021, o processo foi ins-
truído e remetido ao tribunal pelo 
Gabinete Provincial de Combate 
à Corrupção da Cidade de Tete, 
no passado dia 17 de Junho do 
ano corrente, tendo como co-
-arguidos Raimundo Eduardo Ce-
bola, solteiro, de 51 anos de idade, 
gestor;  Gonçalves João Jemusse, 
de 42 anos de idade, professor de 
profissão que à altura dos factos 
exercia as funções de Administra-
dor do Distrito de Chiúta; Manuel 
Mouzinho Joaquim Cebola, secre-
tário permanente; Egrila Miranda 
das Dores Devessone Alfredo, 
técnica das Finanças; Domingos 
Puzumado, chefe da Repartição 
de Administração Local e Fun-
ção Pública; e, Jardito Anastácio 
Adriano, gestor de Pessoal.

O partido Frelimo na provín-
cia de Tete pode estar a ser gerido 
por uma pessoa de conduta duvi-
dosa. De acordo com a acusação 
a que o Evidências teve acesso, 
no ano de 2019, em comunhão 
de ideias, os arguidos Raimun-
do Eduardo Cebola, Gonçalves 
João Jemusse, Manuel Mouzinho 
Joaquim Cebola e Egrita Miran-
da das Dores Devessone Alfredo 
concordaram transferir um valor 
total de 300.000,00 Mts da rubrica 
de ajudas de custo da Secretaria 
Distrital de Chiúta para as suas 
contas bancárias.

Para a execução deste propó-
sito, o arguido Raimundo Eduar-
do Cebola fez a proposta para o 
pagamento daquele valor, na sua 
qualidade de gestor de orçamento. 
A proposta teve o parecer favorá-
vel do arguido Manuel Mouzinho 
Joaquim Cebola, na qualidade de 
gestor Distrital do Orçamento e 

Controlo de despesa e teve autori-
zação do arguido Gonçalves João 
Jemusse, na qualidade de ordena-
dor de despesas.

Feito o esquema, o valor co-
meçou a ser drenado nas contas 
particulares e, segundo a investi-
gação do GPCCCT, no dia 10 do 
Mês de Junho do ano de 2019 o 
arguido Raimundo Eduardo Ce-
bola recebeu na sua conta ban-
cária, domiciliada no Banco Mil-
lennium BIM, com 203463806, o 
valor de 80.000,00Mt.

Por seu turno, o actual se-
cretário provincial da Frelimo, o 
arguido Gonçalves João Jemusse, 
recebeu na sua conta bancária, 
domiciliada no Banco Millen-
nium B1M, com n° 209144417, 
75.000,00 meticais, no mesmo dia.

Já no dia 19 do mesmo mês, 
coube a vez de arguido Manuel 
Cebola receber na sua conta ban-
cária o valor de 85.000 meticais, 
enquanto a arguida Egrita Alfre-
do recebeu na sua conta bancária 
o valor de 60.000,00Mts no dia 10 
de Junho do mesmo ano.

E porque estavam cientes da 
sua conduta desviante, o actual 
primeiro secretário da Frelimo em 
Tete e seu grupo forjaram guias 
de marcha que confirmam terem 
feito actividades em outros locais 
fora da Vila Sede do Distrito, mas 
de acordo com a acusação não 
houve nenhuma actividade reali-
zada e, pior, nem fundamentavam 
o dinheiro que receberam.

Já apertados pela investiga-
ção, os arguidos justificaram ter 
usado o dinheiro transferido para 
suas contas para pagamento de 
provedores de serviço, aos quais 
a Secretaria Distrital tinha uma 
dívida, uma vez que não existia 

Primeiro Secretário da Frelimo em Tete envolvido no 
desvio de mais de um milhão de meticais

Gonçalves Jemusse ordenou pagamentos indevidos para si e seus comparsas

verba na respectiva rubrica. Jun-
taram, para o efeito, dois talões 
de depósito para comprovar o 
pagamento à Estalagem Zinapí-
pia, no valor de 60.000 meticais, e 
o pagamento ao Hotel Zambeze, 

o Paraíso Misterioso, no valor de 
70.000,00 meticais. No entanto, 
não conseguiram justificar o uso 
do valor remanescente de 170.000 
meticais.

Como se tal não bastasse, o 

valor depositado em suas contas 
foi levantado em diversos movi-
mentos esporádicos e transferido 
para contas da plataforma m-pe-
sa, o que aumenta ainda mais as 
suspeitas.

Ainda segundo a acusação, 
no mês de Dezembro do ano 
de 2019, foi transferido para 
a conta do arguido Gonçalves 
João Jemusse, via SISTAFE, a 
partir da Secretaria Distrito de 
Chiúta, na rubrica de ajudas de 
custo, o valor de 50.000,00Mts, 
com alegação de que era um 
reforço dado pela então Direc-
ção Provincial de Economia 
e Finanças de Tete destinado 
ao Administrador do Distrito 

para fazer face às actividades 
de monitoria do processo de 
exames.

Sucede, porém, que o valor 
de reforço a que a então Direc-
ção Provincial de Economia e 
Finanças de Tete fazia menção 
era para pagamento de ajudas 
de custo do pessoal docen-
te envolvido no processo de 
exames escolares. No entanto, 
contrariando o fim para qual 
era destinado, Jemusse ficou 

com o dinheiro na totalidade e 
não realizou deslocação algu-
ma para justificar o pagamen-
to.

À investigação, apresentou 
uma guia de marcha que faz 
referência a uma apresentação 
ao Serviço Distrital de Educa-
ção, Juventude e Tecnologia, 
ou seja, desceu do seu gabinete 
para uma subunidade orgânica.

Jemusse e companhia facturaram 731 mil meticais com subfacturação de preços
Erário público era drenado para contas dos gestores com recurso a guias falsas
Viciou concurso público para contratar sua própria esposa ao arrepio da lei
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Já Raimundo Eduardo 
Cebola é acusado de Um 
Crime de Peculato, Outro 
Crime de Falsificação 
de documentos, abuso 
de cargo ou função e 
Participarão económica 
em negócio. Os restantes 
arguidos também vão 
acusados dos mesmos tipos 
de crimes à excepção 
do último.

Governo agrava taxas de actividades mineiras 
O Governo aumentou drasticamente, há dias, os valores de 

diversas taxas de licenciamento e autorizações para actividades mi-
neiras. Os aumentos de algumas taxas chegam a mais de 2000%. O 
destaque vai para a taxa de Concessão Mineira (no âmbito da Trans-
missão de Título e/ou Alargamento de Área Mineira), que passa a 
custar 6.4 milhões de Meticais contra os anteriores 300 mil Meticais.

Segundo a acusação, num 
outro momento, em No-
vembro do mesmo ano do 
2019, os arguidos Raimundo 
Cebola, Gonçalves Jemusse 
e Manuel Cebola pagaram 
um valor total de 923.260,00 
meticais para aquisição de 
cinco motorizadas e igual 
número de capacetes, não 
seguindo os regimes de con-
tratação pública.

“Neste processo, o ar-
guido Raimundo Eduardo 
Cebola fez a proposta para 
o pagamento daquele valor, 
na sua qualidade de gestor 
de orçamento, a proposta 
teve o parecer favorável do 
arguido Manuel Mouzinho 
Joaquim Cebola, na quali-
dade de gestos Distrital do 
Orçamento e Controlo de 
despesas, e teve autorização 
do arguido Gonçalves João 
Jemusse, na qualidade de or-

denador de despesas”, lê-se 
na acusação.

Destas motorizadas, uma 
é da marca Honda, ACE 

125, e quatro são da marca 
Dayun, 139 FMA. A da mar-
ca Honda teve o custo de 
156.510,00Mts e as da mar-
ca Dayun tiveram o custo de 
I89.500.00Mts, cada uma.

Ora, no entender da 
acusação, para as motoriza-
das da marca Dayun houve 
uma clara subfacturação, 
na medida em que o custo 
médio da mesma motori-
zada na Cidade de Tete era 
de 48.000,00Mts, à data dos 
factos. Investigadores do 
GPCCCT estimam que só 
nesta operação o actual pri-
meiro secretário da Frelimo 
em Tete e seus comparsas 
tenham lesado o Estado em 
mais de 731.260 meticais.

Ainda, referente à con-
tratação pública, entre ou-
tros pagamentos de bens e 
serviços, no ano de 2019, a 
Secretaria Distrital de Chiú-

ta pagou e adquiriu bens 
consumíveis de escritório e 
informático à empresa Mbu-
luma MB e F, Lda, num va-
lor total de 467.422 meticais. 
No ano de 2021, a Secretaria 
Distrital de Chiúta, através 
do regime de concurso por 
cotação, contratou e pagou, 
por três vezes distintas, à em-
presa Mbuluma MB e F, Lda, 
para o fomecimento de ma-
terial de Higiene e Limpeza, 
no valor de 39.444,25Mts; o 
fornecimento de aparelhos 
de Ar-condicionado, no va-
lor de 115.000,00Mts e; para 
manutenção de aparelhos 
informáticos, no valor de 
49.969,39Mts

Sucede que o co-arguido 
Raimundo Cebola, que in-
clusive fazia parte dos mem-
bros do Júri, como vogal, é 
sócio da empresa Mbuluma 
MB e F, Lda.

O actual secretário da 
Frelimo em Tete vai ainda 
acusado da prática de nepo-
tismo, por ter admitido em 
circunstâncias estranhas a sua 
própria esposa, com quem 
vive em comunhão de mesa e 
cama, de nome Madalena Fra-
queza.

Para lograr os seus inten-
tos, forjaram assinatura do 
primeiro classificado para si-
mularem a sua desistência, de 
modo a beneficiarem a espo-
sa do então administrador de 
Chiúta na vaga de assistente 
técnica. O seu contrato teve 
início no mês de Outubro do 
ano de 2021 e foi suspenso no 
mês de Maio do corrente ano, 
tendo já sido pago um valor 
total de 46.587,79Mts.

“O arguido Gonçalves 
João Jemusse, na sua quali-
dade de dirigente máximo do 
Governo do Distrito, tinha 
conhecimento e consentiu na-
quela viciação do processo de 
concurso para benefício pró-
prio e de terceiro a si ligado 
e bem assim autorizou. Assim 

agiu, pois a cidadã Madalena 
Francisco Baptone Fraque-
za é sua companheira, com 
quem vive em união de facto. 
Portanto, tinham interesses 
pessoais em todo este pro-
cesso”, sublinha o Ministério 
Público.

No entender do Ministério 
Público, há fortes indícios de 
o primeiro secretário da Fre-
limo em Tete, Gonçalves Je-
musse, ter cometido dois Cri-
mes de Peculato, dois crimes 
de Abuso de cargo ou função, 
Outro Crime de Falsificação 
de documentos e Outro Cri-
me de pagamento de remune-
ração indevida.

Já Raimundo Eduardo Ce-
bola é acusado de Um Crime 
de Peculato, Outro Crime de 
Falsificação de documentos, 
abuso de cargo ou função e 
Participação económica em 
negócio. Os restantes argui-
dos também vão acusados 
dos mesmos tipos de crimes à 
excepção do último.

O Ministério Público 
considera que agrava a res-

ponsabilidade criminal dos 
arguidos, as circunstâncias 
(premeditação), pacto entre 
mais de duas pessoas, viola-
ção do dever inerente a seu 
cargo (especial obrigação de 
não cometer) e concurso de 
crimes. Atenua a responsabi-
lidade criminal dos arguidos 
obom comportamento ante-
rior e a apresentação voluntá-
ria às autoridades.

O Ministério Público man-
teve os arguidos em liberdade, 
contudo havendo o risco de 
dispersão de património e ao 
fim do processo não exista di-
nheiro ou bens para o ressarci-
mento ao Estado e até ao pa-
gamento da pena pecuniária, 
todos foram obrigados a pa-
garem uma caução económica 
que varia de 400 mil meticais a 
20 mil meticais a serem pagos 
num prazo de 60 dias.

No fim, o Ministério Públi-
co pediu uma condenação em 
multa no valor de  344.0l9 me-
ticais ao primeiro secretário da 
Frelimo em Tete, Gonçalves 
Jemusse, enquanto os restan-

tes co-arguidos deverão pagar 
coimas que variam de 294 mil 
a sete mil para indemnizarem 
o Estado pelos danos.

Diante deste cenário, a 
pergunta que não quer calar 

é: sendo o partido dirigido 
por um indivíduo de índole 
duvidosa e com experiência 
na prática de corrupção, a 

quantas andam as contas do 
partido em Tete?

Urdiram um concurso de compra de motorizadas a 923 mil e ficaram 
com 731 mil meticais

Jemusse viciou concurso para admitir sua esposa

Continuação da pag  04
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DESTAQUE

Proprietários da fábrica de drogas e os trabalhadores fugiram antes de a polícia chegar
Houve fuga de informação e no local só foram encontrados vestígios
No local foram apreendidos dois camiões contentores que se supõe terem saído do porto

Reginaldo Tchambule

O caso da fábrica de metanfetamina em 
quantidades industriais, desmantelada, 
semana finda, na Ka-Tembe, numa operação 
conjunta entre a Polícia da República de 
Moçambique (PRM), em coordenação com o 

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), pode 
ter conexões a gente influente, segundo apurou o Evidências, 
de uma fonte ligada à investigação.

A referida fábrica, localiza-
da no bairro Nguide, no distrito 
municipal Ka-Tembe, próximo 
à arena 3D da STV, foi desman-
telada na tarde da passada quar-
ta-feira e dedicava-se a produ-
ção em quantidades industriais 
de metanfetamina, uma droga 
pesada que se presume que era 
para abastecer o mercado na-
cional e internacional.

Em conexão com o caso, 
foram detidos quatro cidadãos, 
sendo três nacionais e um es-
trangeiro, de nacionalidade 
nigeriana, que eram simples 
transportadores de reagentes 
que foram surpreendidos quan-
do estavam prestes a ir descar-
regar no local dois contentores 
de reagentes.

Ao que apuramos, devido 
a uma fuga de informação, os 
proprietários da fábrica de dro-
gas e os trabalhadores fugiram 
antes de a polícia chegar. Den-
tro do edifício principal, que 
por fora parece ser uma resi-
dência normal, eram visíveis os 
vestígios da presença recente de 
pessoas que devem ter deixado 
o local às pressas, abandonan-
do tambores com reagentes a 
fermentar, equipamento de la-
boratório e sacos do que parece 
ser droga em forma de compri-
midos.

Segundo uma fonte ligada 
à investigação, tudo indica que 
os proprietários da fábrica, de 
nacionalidade nigeriana, ope-
ravam sob protecção de alguns 

Há suspeita de envolvimento de gente grande no caso da 
fábrica de Metanfetamina

Desmantelada semana passada na Ka-Tembe

cidadãos nacionais com algum 
poder de influência.

A fonte aponta, por exem-
plo, a apreensão de dois ca-
miões porta contentores de 20 
pés cada, com reagentes prestes 
a serem descarregados no local, 
o que mostra a facilidade com 
que os nigerianos conseguiam 
descarregar e desembaraçar, 
a partir do porto de Maputo, 
grandes quantidades de produ-
tos usados na fabricação de es-
tupefacientes.

Suspeita-se que o produto 
destinava-se não só ao merca-
do doméstico, como também 
ao mercado internacional, o 

que, segundo a fonte, mostra as 
conexões que este negócio tem 
com facilitadores nacionais.

No local foram encontra-
dos diversos materiais, entre 
reagentes químicos, tubos de 
ensaios, geradores, máscaras e 
outros equipamentos de labo-
ratório usados para a produção 
de drogas.

“Neste desmantelamento 
foram detidos quatro indiví-
duos que são os transporta-
dores de reagentes e também 
apreendemos determinada dro-
ga que presumimos que seja 
metanfetamina. Desta apreen-
são pode também se ver vá-

rios reagentes e equipamentos 
de pesagem, para além de uma 
rota de fuga a partir de túneis e 
nós presumimos que tudo isto 
foi propositadamente criado 
para que ao serem surpreen-
didos os indivíduos pudessem 
escapar”, disse Leonel Muchi-
na, porta-voz da PRM, sem, no 
entanto, avançar mais detalhes, 
alegando que é para não com-
prometer o curso das investi-
gações.

Para disfarçar as actividades 
ilícitas, os proprietários da fá-
brica, que se supõe que sejam 
de nacionalidade nigeriana, 
construíram enormes pavi-
lhões e espalharam excremen-
tos de frangos para simularem 
tratar-se de um pavilhão.

O local onde estava insta-
lada a fábrica chamava atenção 
dos vizinhos pelo imponente 
muro de vedação de quase três 
metros. No interior da casa 
principal há um túnel que faz 
a ligação entre dois edifícios 
e a polícia acredita que era a 
rota de fuga dos criminosos em 
caso de algum problema.

AT estende prazo de abertura de propostas da JUA
A Autoridade Tributária estendeu o prazo da abertura das 

propostas técnicas e financeiras, no âmbito do concurso nº 01/
AT/2022, referente à Concessão de Serviços de Desenho, Imple-
mentação, Operação e Manutenção para a Plataforma Única do 
Comércio de Moçambique. O novo prazo indica o dia 19 de Julho 
como nova data para abertura das propostas.

Nas últimas semanas, tem-se registado uma 
nova onda de ataques armados que têm como 
epicentro os distritos a sul da província de 
Cabo Delgado, o que tem estado a provocar 
uma nova onda de deslocados, dentre as quais 

crianças, tendo atingido um número recorde no mês de junto.

De acordo com a ONG Save 
the Children, os ataques armados 
forçaram mais de 34 mil crianças 
a fugir em Junho, o que represen-

ta um número histórico de peti-
zes deslocados até aqui registado 
num único mês desde o arranque 
do conflito.

Nova onda de ataques provoca número recorde de fuga de crianças num único mês
A Save the Children não tem 

dúvidas de que se trata do maior 
número de crianças desalojadas 
em um único mês desde que os 
insurgentes jihadistas chegaram. 
A nova onda de deslocados foi 
provocada por acções de guerrilha 
que têm estado a se intensificar 
nos últimos dias nos distritos mais 
a sul de Cabo Delgado.

No entanto, no sábado, um 
quartel das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) foi atacado em 
Mandimba, no distrito de Nan-
gade, o que resultou na morte de 
um militar, no mesmo dia que se 
registaram ataques em duas aldeias 
de Macomia e Meluco, distritos do 
centro de Cabo Delgado, de acor-
do com a VOA.

Demonstrando mais uma vez 
uma grande ousadia, o grupo in-

vadiu o quartel no início da noite 
de sábado, tendo, depois de um 
forte confronto, conseguido cap-
turar parte do arsenal.

“O inimigo entrou e atacou 
a posição, feriram uns, morreram 
outros e também há desapareci-
dos” que começaram a reapare-
cer domingo e esta segunda-feira 
na sede do distrito de Nangade, 
citada pela VOA, uma fonte pró-
xima ao incidente, na condição de 
anonimato.

Desde 2017, mais de 4.000 
pessoas foram assassinadas, de 
acordo com o Armed Conflict 
Location & Event Data Project. 
Desde Julho de 2021, uma mis-
são de 16 nações da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) (SAMIM) apoia 
Moçambique na sua luta contra os 

jihadistas.
A fonte relatou que outra po-

sição próxima da guarda-fronteira 
tinha sido atacada há alguns me-
ses, sugerindo ser este um avanço 
estratégico do grupo rebelde que 
nos últimos tempos aumentou o 
seu cordão de ataques terroristas, 
incluindo nos distritos a sul de 
Cabo Delgado.

 “Muita logística perdeu-se 
neste ataque”, referiu a fonte, re-
conhecendo que vários ataques 
do grupo rebelde têm sido para 
roubar alimentos, sobretudo nas 
aldeias. Já em Macomia, o gru-
po invadiu a aldeia Chicomo, no 
domingo, destruindo parte das 
palhotas que tinham restado do 
anterior ataque. O grupo já tinha 
invadido a aldeia e matado um lí-
der islâmico recentemente.
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Um povo que nega estar a medida 
do seu governo

É o princípio do transbordar da 
fúria. Um povo cansado e cons-
ciente da postura do seu Governo 
decidiu surpreender os blindados e 
correr às ruas antes do despertar da 
polícia, que armada até aos dentes 
conseguiu reprimir a fúria popular. 
Recorrer às ruas são as opções que 
nos restam para fazer valer o direito 
à manifestação, bem assegurado pela 
Constituição da República, mas vio-
lado constantemente pelas nossas 
autoridades.

O que se assistiu nesta segunda-
-feira pode ser o princípio de um 
cansaço e um desejo de mudança 
cada vez mais difícil de adiar. Foi 
a primeira vez que se viu o povo a 
solidarizar-se e apoiar os chapeiros 
nas manifestações contra os preços 
de combustíveis considerados insus-
tentáveis. É o princípio da negação 
de uma passividade que nos torna 
cúmplices de aumento, sem prece-
dente, de custo de vida.

É um protesto contra um governo 
que se mostrou não estar à altura de 
se reinventar face aos desafios glo-
bais e internos, pelo contrário, re-
corre a eles para se vitimizar; contra 
uma elite predadora com recurso às 
instituições de Estado, num momen-
to em que se exige mais sensibilida-
de dos representantes do Estado; 
contra a destruição das instituições 
públicas que já conheceram dias me-
lhores; contra a corrupção que não 
inocenta nem o Chefe do Estado; e 
outros males que não podemos in-
vocar nestas linhas devido a sua ex-
tensão.

É difícil para qualquer moçam-
bicano aceitar que os dez litros de 
combustível que há três anos com-
právamos a 540 meticais, custam 
hoje 1000 meticais, que o gás da co-
zinha que custava menos de 600 me-
ticais, hoje está 1200, uma realidade 
que se replica nos produtos básicos: 
arroz, óleo, açúcar e por aí. E todos 
estes bens e serviços antes de Nyusi 
chegar ao poder custavam 25 ou no 
máximo 50 por cento do preço pra-

ticados hoje.
E para evidenciar que estamos a 

sós, o Governo não fez completa-
mente nada, pelo contrário, introdu-
ziu mais serviços para obrigar, prin-
cipalmente, os mais necessitados a 
pagarem mais do que o necessário. 
Os exemplos são vários, mas os ca-
sos mais gritantes vão para a intro-
dução de sobre taxas na importação 
de calamidades, negando aos pobres 
o direito de vestir condignamente, a 
introdução de portagens e esse au-
mento de combustível que está lon-
ge de ser justificado pela guerra Rús-
sia e Ucrânia.

Não é guerra não. A culpa é dos 
mediadores que fazem questão de 
até hoje ocultar a estrutura de pre-
ços que demandam na importação 
de combustíveis, uma fraude que 
não inocenta os doadores que im-
põem onde deve ser comprado os 
combustíveis, quando podíamos 
comprar nos países onde um litro de 
barril é mais barato. Numa fraude 
que envolve mediadores que parti-
lham seus ganhos com elite que se 
infiltrou no Estado para viabilizar 
essas negociatas. É a face mais vi-
sível de um governo insensível e 
ilegítimo num momento em que os 
desafios impõem um pouco mais de 
sensibilidade para os representan-
tes do Público. África do Sul é logo 
ali para importar bons exemplos de 
gestão pública.

Mas o sufoco não se limita a sin-
gulares. No caso, por exemplo, 
de novos preços de combustíveis, 
constitui um duro golpe à indústria 
produtiva, principalmente do diesel, 
que teve um aumento de perto de 
dez meticais por litro, contrariando 
o discurso de industrialização, uma 
indústria que enfrenta o problema 
de também de mão-de-obra quali-
ficada, mas como ter mão de obra 
qualificada se a educação está mina-
da. A FEMATRO lutou em nome 
próprio, mas para todos.

E agora, quais as opções que nos 
restam senão ir à rua!
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SOCIEDADE

Num país em que os combatentes e seus de-
pendentes gozam de infindáveis privilégios, 
incluindo pensões vitalícias e facilidade de 
acesso ao crédito, desde a independência, 
uma ordem de serviço emanada em Abril 

último, pela ministra da Administração Estatal e Função Pú-
blica, Ana Comoana, veio deixar mais clara a linha que se-
para os moçambicanos normais e a classe de moçambicanos 
de primeira linha, que agora passam a ser prioritários nas 
vagas de emprego.

É, diga-se, mais uma inova-
ção da governação da Frelimo. 
A ministra da Administração 
Estatal e Função Pública, Ana 
Comoana, deu ordens à secre-
tária de Estado na província de 
Inhambane, Ludmila Mwaa Ra-
fael Maguni, para dar prioridade 
aos filhos dos antigos comba-
tentes nas vagas de emprego ao 
nível daquela província.

Através de um ofício data-
do de 29 de Julho, ordenou a 
Secretária de Estado daquela 
província para que desse prio-
ridade aos filhos dos antigos 
combatentes nos sectores da 
educação, saúde, agricultura e 
administração estatal, o que, de 
certa forma, viola a Constitui-
ção da República.

“Neste contexto, solicito 
que no processo de admissão 
para o preenchimento de vagas 
nos serviços autorizados para o 
efeito (educação, saúde, agricul-
tara e administração da justiça) 
sejam priorizados os depen-
dentes dos combatentes”, lê-
-se no ofício assinado por Ana 

Comoane.
A ordem da ministra da Ad-

ministração Estatal e Função 
Pública, Ana Comoana, que 
foi emitida em 29 de Abril do 
ano em curso, e que estava a 
ser gerida com maior secretis-
mo antes de cair nas redes so-
ciais, já está a ser cumprida em 
alguns distritos da província de 
Inhambane.

Em Morrumbene, o Chefe 
do gabinete do Administrador, 
apoiando-se ao despacho do 
Administrador que também re-
cebeu ordem da Secretaria do 
Estado, enviou um ofício ao 
Tribunal local, no dia 27 de Ju-
nho, para priorizar os filhos dos 
antigos combatentes nas vagas 
de admissão existentes naquela 
instituição.

O Ministério ainda não se 
pronunciou oficialmente, mas 
instruiu alguns comentadores 
que pululam pelas principais 
televisões do país, para defen-
derem a pertinência da medida, 
alegadamente porque os mo-
çambicanos têm um dever eter-

Confirma-se ordem de Ana Comoana para filhos de antigos combatentes 
serem prioritário nas vagas de emprego

Financiamento do BM ainda não chegou às PME
Ainda não chegou às Pequenas e Médias Empresas (PME) 

o financiamento de 15 milhões de USD disponibilizado pelo 
Banco Mundial (BM) para ajudar os negócios afectados pela 
passagem dos ciclones Idai e Kenneth. A informação foi avan-
çada pelo Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB), 
Félix Machado.

Evidências

no de gratidão aos combatentes 
e seus sucessores.

Sucede, porém, que os com-
batentes, tanto provenientes da 
Luta Armada de Libertação de 
Moçambique assim como os 
da Luta pela democracia, go-
zam de uma série de privilégios 
aprovados pelo Decreto n.º 
68/2011, de 30 de Dezembro, 
que estabelece mecanismos de 
defesa e protecção dos direitos 
e deveres do veterano da luta de 
libertação nacional e combaten-
te da defesa da soberania e da 
democracia.

Na referida Lei, que inclui 
também os cônjuges sobrevi-
vos, órfãos e dependentes do 
combatentes, entre os benefí-
cios constam bónus de partici-
pação, bónus de reinserção so-
cial, pensão de sobrevivência e 

facilidade de acesso ao crédito, 
sendo que algum deste crédito 
não é reembolsável.

Aos filhos dos combatentes, 
a lei estabelece condições para 
que os filhos dos combatentes 
possam ter prioridade no aces-
so ao ensino, na concessão de 
bolsas de estudo e isenção de 
propinas escolares nos estabele-
cimentos de ensino público. No 
entanto, em nenhum momento 
a lei fala de criação de facilidade 
para o provimento destes para 
vagas de emprego na adminis-
tração pública, o que coloca em 
causa a legalidade da medida da 
ministra Ana Comoana.

Os partidos da oposição 
lutam incansavelmente para 
colocar o ponto final na parti-
darização do Estado em Mo-
çambique e esta segunda-feira, 

o Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), que nos 
últimos dias tem se mostrado 
bastante activo na fiscalização 
dos actos do governo, convo-
cou a imprensa para condenar 
a posição da ministra.

“Temos que eliminar a exis-
tência do partido-Estado e essa 
eliminação passa necessaria-
mente em termos uma adminis-
tração pública apartidária e ao 
serviço dos moçambicanos”, 
sustenta Lutero Simango, presi-
dente do MDM.

A Renamo, por sua vez, não 
se pronunciou oficialmente so-
bre a matéria, até porque estaria 
em conflito de interesses, pois a 
disposição da ministra Ana Co-
moana beneficia parte dos seus 
guerrilheiros que adquiriram o 
estatuto de combatentes.

Uma equipa do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS) esteve no Reino de Eswatini, de 26 
de Junho à 2 de Julho, no âmbito da prospecção 
do mercado laboral local, com vista à sensibiliza-
ção dos cidadãos moçambicanos que trabalham 

em diferentes sectores de actividade daquele país vizinho a ade-
rirem ao Sistema de Segurança Social.

Em Eswatini, a equipa do 
INSS, chefiada pela directora do 
Seguro Social, Hermenegilda Ma-
ria Carlos, está a inteirar-se no 
terreno sobre os potenciais traba-
lhadores abrangidos na próxima 
etapa de inscrição de moçambica-
nos residentes no estrangeiro no 
Sistema de Segurança Social, sabi-
do da existência de muitos com-
patriotas que trabalham naquele 
país vizinho, alguns dos quais já 
manifestaram a intenção de des-

contar parte do que ganham para 
salvaguardar o seu futuro social 
no país natal.

No Alto Comissariado de 
Moçambique, em Mbabane, a ca-
pital do Reino de Eswatini, a dele-
gação do INSS foi informada da 
existência de 4 comunidades de 
moçambicanos, cujos membros 
exercem actividades em diferentes 
sectores como farmas, serviços, 
mercados, e um número consi-
derável de mecânicos, pintores e 

INSS prepara inscrição de trabalhadores moçambicanos em Eswatini

empresários.
Para o Alto Comissário de 

Moçambique no Reino de Eswa-
tini, Jorge Henriques Khálau, que 
enalteceu a iniciativa do Governo 
moçambicano, o processo vai aju-
dar muitos compatriotas a prepa-
rar um futuro melhor e condigno 
e disse estar disponível a juntar-se 
à campanha de sensibilização de 
trabalhadores moçambicanos que 

residem naquele país, para que se 
inscreverem no Sistema de Segu-
rança Social Obrigatória do país de 
origem, como forma de garanti-
rem a subsistência nas situações de 
falta ou diminuição de capacidade 
para o trabalho.

A expansão do processo de 
inscrição de trabalhadores mo-
çambicanos na diáspora, iniciado 
na África do Sul no mês de Abril 

findo, pelo INSS, em coordena-
ção com a Direcção do Trabalho 
Migratório (DTM) e os Serviços 
de Administração do Trabalho na 
África do Sul (SATAS), enquadra-
-se nos termos do Regulamento 
da Segurança Social Obrigatória, 
aprovado pelo Conselho de Mi-
nistros, através do Decreto nº 
51/2017, de 9 de Outubro

Na África do Sul, o processo, 
que ainda está em curso, iniciou 
com a inscrição de trabalhadores 
moçambicanos residentes naquele 
país, afectos nas companhias mi-
neiras e no sector agrícola. A sensi-
bilização e inscrição de trabalhado-
res moçambicanos no estrangeiro 
abrange todos os sectores de ac-
tividade, incluindo o sector infor-
mal, dependendo do contexto de 
cada país onde residem.
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POLÍTICAAssegurada retoma de serviços em Ancuabe
O governador de Cabo Delgado, Valigy Tauabo, garantiu 

que vai criar todas as condições para a retoma do funcionamen-
to dos serviços básicos no distrito de Ancuabe, interrompidos 
na sequência da acção dos insurgentes naquele ponto do país. E 
deixou claro que houve um levantamento do ponto de situação 
e já se está a operacionalizar um plano.

Ao seu estilo de “comunicação-bombeiro”

Menos de 12 horas após o início da greve dos 
chapeiros, o Governo, acossado por ima-
gens violentas que chegavam das ruas, 
decidiu reunir-se, esta segunda-feira, com 
os chapeiros para debelar a situação, mas 

parece que a ementa saiu mal que o soneto e os chapeiros, 
em áudios postos a circular nas redes sociais, ameaçavam 
voltar a rua esta terça-feira. É que, o governo e a Federação 
Moçambicana dos Transportadores Rodoviários (FEMA-
TRO) chegaram a um acordo para se voltar ao subsídio aos 
transportadores por seis meses, período posto o qual o exe-
cutivo passa a subsidiar directamente os passageiros, mas as 
duas medidas estão a ser postas em causa. Primeiro, porque 
o subsídio aos transportadores vai ser selectivo e, como se 
tal não bastasse, o sistema “Famba”, proposto pelo governo, 
está inoperacional, depois de se ter mostrado impraticável 
pouco depois da fase piloto.

Numa conferência de im-
prensa conjunta entre o Gover-
no e a FEMATRO, convocada 
no fim do dia de ontem, o exe-
cutivo de Filipe Nyusi, através 
do porta-voz do Ministério dos 
Transportes e Comunicações, 
anunciou medidas de mitigação 
do custo de transporte, que per-
mitiram o alcance do consenso 
com parte dos transportado-
res para que pudessem voltar 
a operar praticando os preços 
anteriores.

Embora só tenha reagido 
no dia em que os passageiros e 
populares entraram em greve, 
Ambrósio Sitoe diz que o Go-
verno já vem trabalhando nas 
medidas para a mitigação do 
impacto da subida dos preços 
dos combustíveis desde Março, 
e neste momento está de mãos 
estendidas junto de parceiros 
internacionais para subsidiar 
aos mais pobres.

Por essa razão, segundo Si-
toe, o governo e seus parceiros 
de cooperação, adoptaram um 
pacote de subsídio ao trans-
portado, ou seja, passageiro. 
Mas, por se tratar de um pro-
cesso que levará muito tempo, 
o executivo propõe-se a activar 
o subsídio aos transportadores 
por um período de seis me-
ses, para manter o custo dos 
transportes.

“Enquanto o processo or-
ganizativo de fazer chegar 
o subsídio ao transportador 
ocorre, os transportadores se-
rão compensados no défice de 

exploração para continuarem 
a operar e garantir disponibi-
lidade dos meios. Na conversa 
que tivemos esta manhã com a 
FEMATRO foi transmitida esta 
informação”, referiu Sitoe, rei-
terando um raro pedido de per-
dão do governo pela situação 
que se verificou.

O subsídio será por um pe-
ríodo de seis meses e o gover-
no assegura que os parceiros de 
cooperação vão iniciar o desem-
bolso dos valores prometidos.

O mecanismo que está em 
cima da mesa é o uso do cartão 
“Famba”, um sistema de bilhé-
tica eletrónica cuja implemen-
tação mostrou-se um autêntico 
falhanço logo na fase piloto, 
estando neste momento com-
pletamente inoperacional em 
todas as unidades em que estava 
instalado.

Aliás, nalguns autocarros, 
os equipamentos do referido 
sistema que custou milhões de 
dólares e que o Governo diz 
que vai, agora, alocar aos trans-
portes semi-colectivos, vulgo 
chapas, estão completamente 
vandalizados.

 “Estamos cientes de que a 
maioria da população na área 
metropolitana de grande Mapu-
to faz no mínimo uma ligação, 
razão pela qual serão subsidia-
das no mínimo quatro viagens 
por dia, cobrindo 26 dias por 
mês”, sustentou Sitoe, dando a 
entender que a medida vai ser 
aplicada a todo o país.

No entanto, esta medida 

Governo anuncia que vai resgatar o falido projecto 
“Famba” para os chapas

Evidências

Uso do cartão “Famba” nunca passou da fase piloto e está inoperacional

ignora que a maior parte das 
pessoas que de dia frequentam 
a cidade vive nas zonas de ex-
pansão, onde para chegar ne-
cessitam de mais de três e até 
quatro chapas, o que não seria 
totalmente coberto pelas qua-
tro viagens.

Outro aspecto é que só os 
licenciados é que se vão bene-

ficiar desta medida transitória 
nos próximos seis meses, o que 
exclui também grande parte da 
população que vive nas zonas 
de expansão, pois poucos ope-
radores licenciados ousam che-
gar a alguns locais devido aos 
problemas de degradação de 
vias de acesso.

Como se tal não bastasse, só 

na cidade de Maputo, estima-se 
que existam mais de 3 mil cha-
pas e diariamente, só na cintu-
ra do grande Maputo, circulem 
mais de um milhão de passagei-
ros, mas o governo deixa claro 
qual vai ser o esforço financei-
ro, limitando-se a referir que 
o dinheiro será garantido pelo 
Banco Mundial.

FEMATRO assumiu que 
não autorizou a manifestação. 
Apesar da relativa calma, há re-
ceio de que a grave de transpor-
tadores continue, pois o acordo 
alcançado exclui parte dos trans-
portadores, simplesmente por 
não estarem associados.

A Federação Moçambica-
na das Associações dos Trans-
portadores Rodoviários (Fe-
matro) confirmou que chegou 
a consenso para a retoma do 
transporte colectivo na cidade 
e província de Maputo após o 
executivo comprometer-se com 
o pagamento do subsídio de 
transporte nos próximos seis 
meses. De acordo com Castigo 
Nhemane, presidente da FE-
MATRO, o subsídio acordado 
vai incidir sobre o passageiro e 
não sobre combustível.

“Encontrou-se um enten-
dimento. O Governo está sen-
sibilizado, no que toca ao facto 
de que os transportadores têm 
razão, mas a população tem que 
ser transportada, por isso o Go-

verno assumiu que vai subsidiar 
todos os operadores que operam 
na zona metropolitana do Gran-
de Maputo – transportadores 
devidamente licenciados, com a 
situação fiscal regularizada esses 
vão receber uma ajuda do Go-
verno, entretanto há um traba-
lho técnico que, em conjunto, 
vamos fazer urgentemente, de 
tal maneira que, até aos próxi-
mos dias, já estaremos a falar de 
números”, declarou Nhamane.

O presidente da FEMATRO, 
apoiando-se na recente subida 
dos preços dos combustíveis, 
destacou que uma compensação 
justa aos transportadores devia 
cifrar-se em sete meticais por 
passageiro.

“Hoje, os sete Meticais es-
tão desactualizados com o rea-
juste do dia um de Julho, tanto 
que, do nosso lado, precisamos 
de algum tempo para vermos a 
correcção dos números anterio-
res. Usamos este meio para pedir 
sinceras desculpas aos nossos 
concidadãos por este constran-

gimento que se deveu a essas ra-
zões. Pela fraca comunicação do 
lado do Governo, não tínhamos 
palavras seguras para definir aos 
nossos membros que posição ti-
nham de tomar”.

Famba é um “cartão inteli-
gente” que permite que o pas-
sageiro pague quando estiver 
viajando de autocarro, com-
boio, ferryboat, Chapa ou táxi 
na Grande Área Metropolitana 
de Maputo. Tudo o que o pas-
sageiro precisa fazer é tocar o 
seu cartão Famba no validador/
leitor de cartão quando estiver a 
iniciar a sua viagem.

A introdução desse cartão 
começou já faz dois anos, mas 
fracassou ainda na fase experi-
mental. Na altura, fundos pú-
blicos foram gastos em publici-
dades que não tiveram qualquer 
efeito. Nos autocarros, foram 
instalados dispositivos que se en-
contram vandalizados. Em voz 
baixa, diz-se que foram vandali-
zados pelos próprios cobradores 
e motoristas de autocarros.

Não há consenso entre FEMATRO e outros…
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POLÍTICA OJM propõe-se a produzir trigo em Tete
Jovens da Organização da Juventude Moçambicana (OJM) 

em Tete e parceiros prepararam-se para impulsionar a produção 
de trigo em Tsangano e Angónia, dois distritos que dispõem de 
condições climatéricas boas para a produção daquele cereal que 
viu o seu preço agravado devido a guerra na Ucrânia. Essa situa-
ção fez subir o preço do pão.

O Movimento Democrático de Moçambique 
(MDM) chamou a imprensa esta segunda-feira 
para reagir em torno do recente agravamento 
do preço dos combustíveis e falar sobre outros 
assuntos na ordem do dia. Nos combustíveis, 

o partido reitera a necessidade da redução do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA) às gasolineiras, de 17% para 12%, 
para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. O par-
tido considera que o recente agravamento é insustentável para 
os cidadãos.

De acordo com o presiden-
te do MDM, Lutero Simango, o 
Governo deve reduzir o IVA, de 
modo a aliviar o aperto ao bolso 
do cidadão.

“Não se pode, no mesmo 
produto, em várias operações 
financeiras, cobrar IVA de 17%. 
Esta cascata de impostos deve 
ser eliminada, só assim é que 
se pode garantir que as famílias 
moçambicanas possam sobre-
viver”, referiu Lutero Simango, 
presidente do MDM, destacando 
que “a nossa proposta se man-

tém, o preço do IVA sobre os 
combustíveis deve ser reduzido 
até 12%”.

Em relação aos privilégios 
aos dependentes dos combaten-
tes no acesso ao emprego, se-
gundo determinou a ministra da 
Administração Estatal e Função 
Pública, através de um ofício, o 
MDM é contra a medida e fala 
da necessidade de inclusão de 
todos no processo de admissão 
para o aparelho do Estado.

“Temos que eliminar a exis-
tência do sistema partido-Estado 

É preciso reduzir IVA às gasolineiras

em Moçambique. Tal eliminação 
passa, necessariamente, em ter-
mos de uma Administração Pú-
blica apartidária e ao serviço do 
povo moçambicano. Devemos 
todos engajar-nos para que o 

país seja despartidarizado o mais 
rápido possível”, explicou Lute-
ro Simango.

O MDM defende a igualdade 
de oportunidades e o não favo-
ritismo, afirmando que, embora 

reconheça os esforços dos com-
batentes da luta de libertação na-
cional, “não se deve discriminar 
alguém pela sua classe, somos 
todos iguais. Não podemos ad-
mitir que, passados 47 anos da 
conquista da Independência Na-
cional, ainda tenhamos desigual-
dades. O que nós queremos e o 
MDM defende é que se crie uma 
sociedade inclusiva, em termos 
político-económicos e sociais”, 
defendeu Simango.

Por outro lado, o partido su-
gere a inclusão de diferentes seg-
mentos da sociedade na busca de 
respostas para travar a violência 
armada em Cabo Delgado. “O 
Governo está a falar na aborda-
gem do terrorismo. O assunto 
mexe com a soberania e a segu-
rança nacional. No entanto, no-
tamos que o Governo tem feito 
uma abordagem partidária e não 
nacional. O assunto deve passar 
pela Assembleia da República”, 
concluiu Lutero Simango.

O presidente da Renamo, Ossufo Momade de-
fende o financiamento das autarquias nos 
mesmos moldes das eleições gerais, de modo 
a permitir uma participação equilibrada dos 
partidos políticos ou grupos de cidadão e 

para que realização de processos seja transparente e justa, 
o que considera condição principal para evitar-se conflitos 
pós-eleitorais.

A posição foi recentemen-
te manifestada pelo líder da 
Renamo, a margem de um en-
contro de cortesia com o em-
baixador de Noruega acredita-
do em Moçambique, Haakon 
Gram-johannessen, com quem 
abordou vários assuntos de in-
teresse nacional.

Entre os assuntos que do-
minaram o encontro, o desta-
que foi a análise do processo 
de descentralização em Mo-
çambique, tendo como base 
as experiências anteriores das 
eleições autárquicas e provin-
ciais e as primeiras eleições 
Distritais previstas para 2024. 

Segundo uma nota do gabi-

nete do presidente da Renamo, 
no encontro, o embaixador 
partilhou informação sobre 
as áreas em que seu país apoia 
Moçambique, nomeadamente: 
indústria extractiva, energias 
renováveis, oceanos, uso sus-
tentável de recursos naturais 
e no Parque Nacional da Go-
rongosa onde a Noruega tem 
a sua maior actuação.

“Abordamos igualmente os 
aspectos de desenvolvimento, 
com destaque para agricultu-
ra, infraestruturas, educação, 
transportes e comunicações, 
megaprojectos, vias de aces-
so, tendo em consideração 
que sem essa cadeia de valores 

Ossufo Momade defende novo modelo de financiamento 
das eleições autárquicas

funcional não haverá desen-
volvimento”, lê-se na nota.

No encontro as duas par-
tes destacaram, segundo a 
nota que temos vindo a citar, 

a importância da criação do 
Fundo Soberano, tendo vinca-
do o papel do Parlamento e da 
Sociedade civil na a sua mate-
rialização, transparência e con-

trolo para se evitar os dissabo-
res semelhantes ao das dívidas 
ocultas. A ideia é aproveitar a 
larga experiência da Noruega 
nesta matéria. 

MDM volta a reforçar o apelo
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CENTRAIS Beira e Dondo passam a ter mais água potável
Mais de 35 mil habitantes das cidades da Beira e Dondo 

passaram a dispor de mais água potável, com a reinauguração, pelo 
Presidente da República, de um sistema de abastecimento de água 
na região de Mutua, distrito de Nhamatanda, em Sofala. As infra-
-estruturas já vinham a operar desde o período da Independência 
Nacional, mas já estavam obsoletas.

Machismo e fraca escolaridade contribuem para que mulheres estejam excluídas na governação da terra

Mulheres excluídas das consultas públicas 
na concessão de terra a Mega projectos

O homem é titular preferencial da terra  

Apesar da Constituição da República estabelecer a igualdade de direitos en-
tre homem e a mulher e a Lei de terras reconhecer e estimular a posse de 
terra por parte das mulheres, ainda persistem restrições e descriminação 
na propriedade e uso da terra em Moçambique. Esta situação deve-se, em 
grande medida, a práticas costumeiras nocivas, atitudes sociais negativas e 

fraca escolaridade, que fazem com que as mulheres desconheçam os seus direitos e não 
participem na governação da terra.

A Política Nacional de Ter-
ras define os princípios fun-
damentais que regem o uso 
da terra em Moçambique, e 
no artigo 17° garante o aces-
so à terra para toda a popu-
lação moçambicana e prevê 
o acesso à terra para as co-
munidades locais, incluindo 
as mulheres, e no artigo 20°, 
garante o direito da família de 
usar e se beneficiar da terra 
sem discriminação contra mu-
lheres e meninas.

Esses direitos estão tam-
bém consagrados na Lei de 
Família e Sucessões (Lei n° 
22/19 de 11 de Dezembro 
e Lei n° 23/11 de 23 de De-
zembro), que estabelecem a 
igualdade entre homens e mu-
lheres e o direito de mulheres 
e raparigas a herdar de seus 
pais (ou maridos para o caso 
de viúvas).

Ainda de acordo com o ar-
tigo 12° da Lei de Terras, na 
alínea a) e alínea c) o direito 
de uso e aproveitamento de 

terras adquire-se pela ocu-
pação por pessoas singulares 
e pelas comunidades locais, 
de acordo com as normas e 
práticas consuetudinárias que 
não contrariem a Constitui-
ção e autorização de pedido 
apresentado por pessoas sin-
gulares ou colectivas na forma 
legalmente estabelecida.

Mas a Constituição da Re-
pública, no artigo 34, é mais 
expressivo ao postular que 
“todos os cidadãos são iguais 
perante a lei, gozam dos mes-
mos direitos e estão sujeitos 
aos mesmos deveres, perante 
a lei, independentemente da 
cor, raça, sexo, origem étnica, 
naturalidade, religião, grau de 
instrução, posição e estado ci-
vil dos pais, profissão ou opi-
nião política”.

Apesar deste quadro nor-
mativo que reconhece e esti-
mula a posse de terra por par-
te de mulheres, as mulheres 
ainda enfrentam descrimina-
ção no acesso à terra e mesmo 

em contextos matrilineares o 
acesso à terra é confiado aos 
homens.

Para Adriano Nuvunga, 
director do Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento 
(CDD), as maiores barreiras 
no acesso aos direitos à terra 
para as mulheres, sobretudo 
rurais, estão relacionadas com 
a prevalência de práticas cos-
tumeiras nas comunidades lo-
cais, que desrespeitam os inte-
resses das mulheres, o desafio 
no acesso à justiça, a violência 
baseada no género e a fraca 
escolaridade das mulheres.

“O CDD fez uma consulta 
no contexto da actual revisão 
da lei de terras em algumas 
províncias, principalmente 
nas zonas rurais, e as mulhe-
res reclamam que não são 
inclusas na governação da 
terra e mesmo em contextos 
matrilineares o acesso à terra 
é confiado aos homens, nesse 
caso os tios, irmãos, filhos ou 
sobrinhos”, explicou.

Para Nuvunga, desde o iní-
cio dos mega projectos em 
Moçambique, a terra é expro-

priada dos donos e as primei-
ras vítimas são mulheres, que 
devido a vários factores não 

participam na realização das 
consultas que sempre privile-
giam a terra aos homens.

“As mulheres reclamam 
que desde a implementação 
da Lei de Terra o que se viu 
é a governação da terra, e não 
se olhou para questões evi-
dentes, como as estatísticas 
que mostram que elas estão 
em maior número que os ho-
mens e há mais mães soltei-
ras a dirigirem famílias, o que 
devia constituir uma vanta-
gem para que estas tenham 
acesso à terra, mas quando 
se trata do acesso à terra, por 
mais que elas sejam as donas 
da terra, o registo é feito no 
nome do filho homem”, afir-

Terra continua herança dos homens em Moçambique

Neila Sitoe

mou.
O director do CDD explica que 

esta desigualdade no acesso à ter-
ra por parte das mulheres é mais 
notória nas mulheres adultas e 
que se encontram no contexto ru-
ral, visto que nesses locais sempre 

há distinção e preferências pelo 
sexo masculino quando se trata da 
educação formal. 

“As mulheres mais crescidas são 
as que mais sofrem as adversidades 
da governação, no contexto rural, 
a educação privilegia os meninos e 

Por seu turno, Armindo Chaú-
que, membro da Comissão de 
Revisão da Política Nacional de 
Terras, diz que é importante se 
reconhecer os hábitos e costu-
mes na questão da gestão de terra, 

visto que no artigo 4°, da actual 
Constituição moçambicana, se 
reconhece os vários mecanismos 
de resolução de conflitos que coe-
xistem na sociedade moçambica-
na, desde que não contrariem os 
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CENTRAISArranca repatriamento de refugiados no Malawi
O repatriamento voluntário de refugiados moçambicanos no 

distrito de Nsanje, no Malawi, vai iniciar no próximo dia 22 de 
Julho. Para o efeito, o Governo distrital de Nsanje compromete-se 
a finalizar a lista de todos deslocados que se encontram em oito 
centros de acomodação e a enviá-la a Moçambique até à próxima 
sexta-feira, 8 de Julho.

Machismo e fraca escolaridade contribuem para que mulheres estejam excluídas na governação da terra

Quando o direito costumeiro se sobrepõe 
à Constituição

O homem é titular preferencial da terra  

não as meninas, as famílias prefe-
rem investir na educação dos meni-
nos, e o acesso à educação determi-
na as possibilidades de participação 
na governação da terra, visto que 
o acesso à educação é fundamental 
na participação do processo de go-
vernação da terra”, frisou.

No entender de Nuvunga, as 
mulheres de hoje são as meninas 
de ontem que não tiveram acesso 
à educação, o que faz com que não 
estejam em condições de defender 
a sua posse da terra.

“Há falta de clareza sobre o que 
deve ser revisto na lei de terras, a 
hora em que se marcam as con-
sultas para a governação da terra 
não lhe é favorável, porque geral-
mente  as consultas são marcadas 
para às 17:00 horas, e a essa hora 
as mulheres não podem estar com 

os homens a debater sobre terras 
porque tem afazeres domésticos 
como cozinhar e cuidar das crian-
ças”, lamentou.

Mas o drama das mulheres não 
pára por aí. Mesmo havendo cla-
reza sob o ponto de vista legal, al-
guns juízes preferem fazer vincar 
as práticas costumeiras.

“Várias mulheres reclamaram 
que mesmo quando se trata de 
conflitos de terras, a entidade que 
dirime os conflitos na ausência do 
ordenamento territorial e os tribu-
nais recorrem às pessoas que na 
posição de poder forçam o acesso 
a terra, e elas não tem nada se não 
o seu testemunho, o que as coloca 
na posição de impunidade e daí re-
side o centro da violência baseada 
no género no acesso à governação 
da terra”.

princípios constitucionais.
No entanto, reconhece que 

apesar da lei estabelecer o pa-
pel das instituições tradicionais e 
consuetudinárias na resolução de 
disputas, especialmente no nível 

comunitário, a decisão sempre 
desfavorece as mulheres.

“Na gestão do uso e aproveita-
mento da terra, a Constituição diz 
que reconhece os usos e costumes 
da sociedade, e em termos práti-

cos os hábitos e costumes que 
estão em vigor na sociedade 
dizem que o homem é que é 
titular preferencial da terra, 
e em caso da morte do ho-

mem, os outros homens vem 
suceder o uso da terra, e con-
sideram a mulher como mera 
beneficiária e não titular má-
ximo da terra, e diz que numa 

família se há dois homens e 
cinco mulheres, os dois ho-
mens é que dirigem o acesso 
a terra”, explanou.

Chaúque explica que, ainda 
no artigo 4°, a Constituição 
diz que em caso de contradi-
ção das normas costumeiras à 
Constituição, o que deve per-
manecer é o que está plasma-
do na Constituição, mas infe-
lizmente o grande problema é 
que as comunidades querem 
que seja reposto o direito 
costumeiro, este que é discri-
minatório.

“Há uma necessidade de 
se mapear os hábitos e costu-
mes e selecionar aqueles que 
são válidos e não discrimina-
tórios para serem usados e 
os que devem ser revogados 
para entrarem em desuso. E a 
relação entre os tribunais for-
mais e os tribunais informais 
na solução de conflitos sobre 
a terra apresentam grandes 
problemas, onde o direito le-
gal acha-se superior ao direito 
costumeiro e julga se apli-
ca ou não uma certa sanção, 
contradizendo a Constitui-

ção”, apelou.
Outra fragilidade apontada 

por Chaúque é o facto dos 
tribunais distritais não conhe-
cerem os hábitos e costumes, 
e quando se trata do acesso a 
terra, muitas das vezes as mu-
lheres saem em desvantagem 
porque os tomadores de deci-
são não conseguem distinguir 
as boas práticas das nocivas e 
tóxicas.

“Os Juízes não aprendem 
nas universidades os direitos 
costumeiros, aprendem os 
direitos positivos ou legais e, 
por conseguinte, julgam se-
gundo o conhecimento que 
têm e sem sequer aliar aos 
direitos costumeiros que são 
benéficos as comunidades, e 
muitas das vezes as mulheres 
que são pouco escolarizadas 
e pouco conhecem dos seus 
direitos saem lesadas. Há uma 
necessidade de se empoderar 
a mulher, principalmente a 
rural, intensificar os conhe-

cimentos e incluí-la nas con-
sultas sobre a gestão de terra 
para que ela também seja ges-
tora da terra e obtenha rique-
zas”, sustenta.

Os posicionamentos fo-
ram apresentados, na passada 
quinta-feira (30 de Junho), 
durante o acto do lançamento 
dos manuais sobre Recursos 
Naturais e Direitos Humanos 
e o outro sobre os Direitos 
Costumeiros da Mulher à Ter-
ra em Moçambique. Os dois 
manuais (relatórios) têm por 
objectivo comum fornecer 
informação sobre o acesso e 
aproveitamento de recursos 
pelas mulheres e vão contri-
buir para a discussão do mega 
projecto de Política Nacional, 
e apresentam metodologias e 
linguagem simples, para per-
mitir que várias entidades, 
particularmente as mulheres 
rurais e organizações da so-
ciedade civil, tenham acesso 
fácil à informação.  
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NEGÓCIOS BCI reabre as primeiras ATMs em Afungi
Estão operacionais, desde domingo, 26 de Junho, duas ATM 

do BCI em Afungi, distrito de Palma, na província de Cabo 
Delgado, sendo as primeiras a reabrirem depois da interrupção 
da actividade económica, devido à instabilidade militar na zona 
Norte do país. O BCI passa a assistir, novamente, às populações 
de Afungi e Quitunda.

O embaixador da Espanha em Moçambique, 
Alberto Cerezo Sobrinho, efectuou, recente-
mente, uma visita de trabalho às instalações 
da empresa Transitex Moçambique, em Ma-
puto, com o objectivo de promover e reforçar 

as parcerias comerciais entre os dois países.

A Transitex, um operador 
logístico e transitário, especiali-
zado no transporte internacio-
nal de carga porta-à-porta, ini-
ciou as suas actividades há duas 
décadas, naquele país europeu, 
prestando serviço de promo-
ção e marketing do Porto de 
Lisboa, e desenvolve, hoje, in-
tensas trocas comerciais entre 
Espanha e Moçambique, sen-
do, uma rota estratégica para a 
empresa.

Para Tiago Martins, direc-
tor executivo para Moçambi-
que e director regional  para 
África, Espanha é um país rele-

vante para a Transitex Moçam-
bique, tendo em conta o tráfe-
go marítimo existente entre os 
dois países.

“Se por um lado Moçambi-
que tem, geograficamente, uma 
posição que permite a ligação 
a vários países da África Aus-
tral, por outro lado, a natureza 
ibérica da Transitex faz com 
que seja o parceiro logístico 
ideal para os exportadores es-
panhóis”, disse.

Num futuro próximo, se-
gundo realçou Tiago Martins, 
a Transitex Moçambique pre-
vê “potenciar o tráfego desta 

Transitex vai reforçar tráfego comercial entre 
Moçambique e Espanha

rota comercial, reforçando as-
sim as transacções comerciais 
com Espanha, garantindo a 
sua posição estratégica, atra-
vés do acesso aos corredores 
marítimos de Maputo, Beira e 
Nacala”.

Importa destacar que na 23ª 

edição do ranking da KPMG, 
uma organização global de fir-
mas independentes que pres-
tam serviços profissionais nas 
áreas de Auditoria, Impostos e 
Consultoria em Gestão e Estra-
tégia, a Transitex foi enquadra-
da nas “100 Maiores Empresas 

em Moçambique”. Situou-se 
na 62ª posição, no ranking ge-
ral, e em 10ª lugar no sector de 
Transporte e Armazenagem.

Em Espanha, a empresa 
tem cinco escritórios, nas cida-
des de Madrid, Sevilha, Bada-
joz, Valência e Vigo. FDS

No âmbito do seu projecto de responsabilida-
de social de apetrechamento de bibliotecas, o 
Access Bank Mozambique ofereceu, semana 
finda, 450 livros à biblioteca da Escola Primá-
ria do Primeiro e Segundo Grau de Guava, na 

Província de Maputo.

O evento, que decorreu na 
quarta-feira, 29 de Junho, acon-
teceu em parceria com a Alcan-
ce Editores, três semanas depois 
do Banco ter oferecido também 
livros à Escola Secundária de 
Matadouro, na Beira, com vista 
a promover a educação e espírito 
de leitura aos adolescentes e jo-
vens em Moçambique.

Na ocasião, Júlio Parruque, 
governador da província de Ma-

puto, a quem coube presidir a 
cerimónia, felicitou a escola e os 
alunos pelo manancial bibliográ-
fico e infra-estrutural recebido, 
que, no seu entender, é um gran-
de contributo para estimular e 
incentivar os petizes a ter gosto 
pela leitura.

“Agradeço aos parceiros do 
Access Bank e Alcance Edito-
res pelo grande contributo na 
educação dos alunos de Guava 

Access Bank doa 450 livros à biblioteca da 
escola de Guava

Neila Sitoe

Seis mil deslocados recebem bens 
essenciais em Cabo Delgado

Para responder a uma nova onda de deslocados no 
norte de Moçambique, o Comité Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) distribuiu na semana pas-
sada bens de primeira necessidade a 6.000 pes-

soas. As famílias deslocadas chegaram a Mieze, província 
de Cabo Delgado, depois de o conflito as ter expulsado do 
distrito de Ancuabe nas últimas semanas.

e arredores, fazendo com que 
as crianças tenham acesso fa-
cilitado aos livros, de forma a 
adquirirem o gosto pela leitura, 
ao mesmo tempo que ampliam 
conhecimentos desde peque-
nas.  Nós precisamos de mais 
parceiros com esta visão de 
investir na educação, porque 
dessa forma é possível capacitar 
os nossos filhos para a autossu-
ficiência e construir um futuro 
cada vez mais sustentável”, dis-
se o governante.

Para o director executivo do 
Access Bank, Alexandre Lan-
ga, “a oferta do Banco tem por 
objectivo estimular a leitura e o 
conhecimento junto dos jovens 
moçambicanos, dando mais 
ferramentas aos alunos para 
que tenham sucesso no seu per-
curso escolar”, explicou.

Já Gabriel Mandlate, di-
rector da Escola Primária do 
Primeiro e Segundo Grau de 
Guava, agradeceu a oferta, des-
tacando que vai ser de grande 
valia para os alunos e profes-
sores, tendo se comprometido 
a tudo fazer para que os alu-
nos preservem aquele material 
didáctico.

“É de partir o coração ver 
as condições terríveis em que as 
pessoas chegam. Famílias intei-
ras deixam suas casas sem nada”, 
diz Abdirizak Ahmed Maalim 
Mohamednoor, Coordenador de 
Segurança Econômica do CICV 
em Moçambique. “As pessoas em 
Mieze abriram suas portas aos des-
locados, mas também têm famílias 
numerosas e, em alguns casos, as 
condições são precárias. Algumas 
famílias não têm teto sobre suas 
cabeças”, acrescenta.

Pessoas deslocadas que mo-
ram em casas de parentes ou com 
famílias de acolhimento em Mieze 
receberam lonas, baldes, cober-
tores, mosquiteiros, sabonetes e 
utensílios de cozinha, como pane-
las e talheres.

O CICV está cada vez mais 
preocupado com o impacto huma-
nitário cumulativo do conflito ar-
mado em curso. Muitas das famí-
lias recém-deslocadas chegaram a 

Ancuabe vindas de outros lugares 
em busca de segurança e este foi o 
segundo deslocamento que sofre-
ram. Eles tiveram que fugir a pé ou 
de ônibus, chegando a novos desti-
nos sem meios de se sustentar.

Na estrada, os membros da 
família muitas vezes se separam, 
e muitas crianças ficam sem os 
responsáveis adultos. Segundo a 
Organização Internacional para 
as Migrações (OIM), 55% dos 
recém-deslocados têm menos de 
18 anos.

O deslocamento leva a um rá-
pido aumento da população nas 
cidades e vilarejos que recebem 
essas pessoas, e o acesso a serviços 
essenciais como educação, saúde e 
água potável se torna um desafio. 
Trinta e seis mil pessoas fugiram 
do distrito de Ancuabe durante o 
mês de junho. No total, mais de 
780 mil pessoas em Cabo Delgado 
estão deslocadas devido ao confli-
to armado.

Terrorismo em Cabo Delgado
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ECONOMIA
Verónica Macamo preocupada com o custo de combustíveis

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Veró-
nica Macamo, esteve, nesta segunda-feira, na audiência que o 
Presidente da República concedeu ao conselheiro de Estado da 
China e membro do Partido Comunista Chinês, Yang Jiechi. No 
fim do encontro, Macamo falou dos temas debatidos e disse: 
“estamos todos preocupados” com o custo dos combustíveis.

Desde sábado (02) que os combustíveis pas-
saram a ter novos preços, com um aumento 
de nove (9) meticais para o litro de gasóleo 
(diesel) e três meticais para o litro de gaso-
lina, passando para 87,97 e 86,97, respectiva-

mente. É a primeira vez na história do país que o diesel, o 
combustível mais usado pelo sector produtivo, incluindo a 
agricultura, é mais caro do que a gasolina.

O gás da cozinha, que teve 
o maior aumento na tabela que 
anuncia novos preços, sai dos ac-
tuais 85,53 para 102,02, um outro 
golpe às famílias, num momento 
em que se encontram a fazer as 
contas no aperto devido ao eleva-
do custo de vida. Este é o terceiro 
aumento de combustíveis na pri-
meira metade deste ano.

O Evidências já tinha aler-
tado, na sua edição da última 
terça-feira, que o Governo estava 
sobre pressão das gasolineiras, 
e sem opções de manobra para 
adiar a subida de combustíveis 
em virtude de não estar a pagar 
a dívida de mais de 120 milhões 

de dólares inscrita no Fundo de 
Compensação das gasolineiras, 
mas a narrativa oficial limita-se 
a destacar a guerra russa como 
o factor determinante para 
aumento.

Na mesma matéria, destaca-
mos que havia escassez de diesel 
no mercado nacional e os impor-
tadores não sabiam dizer quando 
é que iriam repor o stock. Este 
cenário pode ter precipitado o 
incremento do preço deste com-
bustível em nove meticais por 
litro, o que constitui uma macha-
dada ao sector produtivo, princi-
palmente a agricultura, que usa 
maquinarias dependentes de die-

Mantém-se escassez de diesel no mercado

sel, numa altura em que se hasteia 
a bandeira de aumento de produ-
ção e industrialização.

Além das empresas do sector 
produtivo, os grandes sacrificados 
são as famílias que dependem do 
gás de cozinha, que deverão rever 
os seus orçamentos. Este com-
bustível essencial teve um incre-
mento histórico de 16 meticais.

Até ao momento, como re-
portamos, há muitas bombas sem 
diesel (gasóleo) e algumas gasoli-

neiras informaram que só podem 
abastecer (requisitar) depois de 
uma “nova ordem” e ao que tudo 
indica a nova ordem foi anuncia-
da hoje (sexta-feira).

Segundo apurou o Evidên-
cias, sempre que os operadores 
dos postos de abastecimento pro-
curavam informações junto das 
gasolineiras recebiam a resposta 
de que ainda estão à espera de 
“novas ordens”. O governo, por 
sua vez, decidiu abraçar um silên-

cio sepulcral.
Até aqui a estratégia do Go-

verno era de retardar a tomada de 
uma posição que poderia salvar 
a economia ou afundá-la ainda 
mais, elevando o custo de vida. 
Eis que preferiu esta última, no 
lugar de pagar a dívida às gaso-
lineiras, sacrificar ainda mais as 
famílias moçambicanas, o sector 
produtivo, a indústria, o comércio 
e o transporte, incluindo o chapa 
100.

As dívidas do Governo esta-
vam, até Maio passado, em cerca 
de 120 milhões de dólares, um 
valor que continua a crescer com 
argumento da subida do preço 
do barril no mercado interna-
cional, em resultado dos impac-
tos da invasão russa da Ucrânia, 
as gasolineiras têm reduzido a 
quantidade das importações e 
há os que simplesmente saíram 
do mercado, como ilustram os 
dados que apontam que das 30 
gasolineiras registadas, menos de 
20 estão no activo.

Postos de Abastecimento de Combustíveis continuam sem combustível

Subida histórica do diesel vai afectar sector produtivo, incluindo agricultura

O Inspector-Geral do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (MADER), Rui Mapat-
se, considera que a produção de algodão orgâni-
co pelos produtores do sector familiar constitui 
uma oportunidade para o aumento da renda das 

famílias rurais e para melhoria da qualidade de vida e é igual-
mente uma oportunidade para o país, com maior contribuição 
na balança de pagamentos e atracção de mais investimento, ten-
do em conta o potencial de produção que o país dispõe.

Mapatse falava durante a 
abertura do XV Fórum do Algo-
dão para África Austral e Oriental 
(SEACF), realizado na passada 
quinta-feira (30 de Junho), na 
cidade de Maputo, sob o lema 
“Perspectivas para o Algodão Or-
gânico em África”, onde vincou 
que o algodão orgânico é uma 
oportunidade para incremen-
to do rendimento das famílias 
moçambicanas.

“A agenda do algodão orgâni-
co em Moçambique é emergente 
e está enquadrada na Política de 
desenvolvimento do Sector Agrá-
rio e na Política de integração do 
Sector Familiar em cadeias de va-
lor produtivas, e a produção de al-
godão pelos produtores do sector 

familiar constitui uma oportuni-
dade para o aumento da renda das 
famílias rurais e para a melhoria 
da qualidade de vida”, garantiu.

O inspector diz que o MA-
DER está ciente que a transição 
ou a exploração deste mercado 
do algodão orgânico tem desafios 
relativos a tecnologia adequada, 
pesquisa das melhores práticas, 
pacote tecnológico, assistência 
técnica aos produtores, mudanças 
culturais e acesso a financiamen-
to, facto que irá requerer empe-
nho e compromisso individual de 
cada país e esforço de todos os 
membros do SECAF.

"Uma das expectativas des-
ta sessão é trocar experiências e 
identificar respostas sobre os pas-

MADER garante que a produção do algodão Orgânico no país irá 
melhorar a qualidade de vida das famílias rurais 

sos que as regiões da África Aus-
tral e Oriental deverão seguir para 
introduzir e massificar a produção 
do algodão orgânico e poderem 
aproveitar as oportunidades que 
este mercado emergente oferece 
ao precioso ouro branco", frisou.

“Moçambique está pronto 
para dar mais um passo na diversi-
ficação do mercado orgânico”

Por seu turno, Yolanda Gon-
çalves, directora-geral do Instituto 
do Algodão e Oleaginosas de Mo-
çambique, disse que Moçambique 
está pronto para dar mais um pas-
so na diversificação do mercado 
orgânico por forma a responder à 

dinâmica do mercado actual, que 
cada vez mais procura alternativas 
sustentáveis.

 “Nossa expectativa é que esta 
sessão possa contribuir para que o 
continente Africano, com o con-
tributo específico das regiões Aus-
tral e Oriental, possa traçar um ro-
teiro que responda aos desafios da 
cadeia de valor do algodão”.

 O Fórum de Algodão para 
África Austral e Oriental é cons-
tituído por países produtores do 
algodão e foi criado em 1998, 
com o objectivo de estabelecer 
uma rede de discussão de assun-
tos técnicos de interesse comum 

no algodão, que afectam as duas 
regiões, tem sessões bienais e or-
ganizadas de forma rotativa pelos 
países membros, Moçambique, 
Malawi, Tanzânia, Zâmbia, Zim-
babwe, Quénia e Uganda, tendo 
a última sessão sido suspensa por 
causa da Covid-19.

 Moçambique acolheu o Fó-
rum pela segunda vez, e nesta 
edição, para além da participação 
dos países da África Austral e 
Oriental que produzem algodão, 
o evento contou com a participa-
ção de países convidados como a 
Nigéria, Costa do Marfim, Índia, 
EUA, Alemanha, Reino Unido e 
Suíça, países que estão avançados 
na produção do algodão orgânico.

 A iniciativa de produção de 
algodão orgânico será implemen-
tada pelo sector privado e pelos 
produtores e o Instituto do Al-
godão e Oleaginosas de Moçam-
bique como regulador. O país, 
actualmente, possui seis empresas 
de algodão, 130 mil produtores 
familiares, gerando 30 mil postos 
de trabalho e contribui com 30 
milhões de dólares para a balança 
de pagamentos.

Neila Sitoe
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Neste Mundo de números, estatísticas, 
índices, indicadores, tabelas, gráficos e 
barómetros, que são úteis, importantes 
e mesmo indispensáveis, mas não de-

vem esgotar a nossa percepção da realidade, muitas 
vezes não nos apercebemos com clareza o que esses 
números e indicadores significam para as pessoas 
que neles são “contadas”. Assim, por exemplo, quan-
do lemos nos jornais que o índice de desemprego 
em Moçambique não pára de subir, sabemos que é 
uma coisa péssima, sem, contudo, realizarmos sem-
pre o que isso representa de gravíssimo para cada vez 
maior número de pessoas e famílias, pondo em causa 
a própria coesão social.

De facto, num tempo em que as formas tradicionais 
de Solidariedade existem cada vez em menor grau, 
ficar desempregado, além do profundíssimo trauma 
psicológico que provoca, significa, quase sempre, ser 
expulso do Mundo da Dignidade mínima a que qual-
quer cidadão tem direito. Significa deixar de poder 
suportar os muitos encargos a que, na Vida de hoje, 
toda a Gente tem de fazer face: a prestação da casa 
e do carro (quando existem), as despesas com a edu-
cação dos filhos e o pagamento de serviços e bens, a 
gasolina, o telefone, a água, a luz e o gás ou a conta 
do hipermercado (ou da mercearia). Acresce que, em 
muitos casos, o desemprego atinge, numa família, o 
Marido e a Mulher. Se juntarmos ainda a este quadro 
negro o facto inaceitável de que há atrasos de vários 
meses nos pagamentos de vencimento de algumas 
Empresas ou em Estabelecimentos Comerciais, e 
nos pagamentos do Subísidio de Desemprego — o 
que no caso concreto do nosso Pais não se coloca, 
porque não temos (ainda!) o «subsídio de desem-
prego» entre nós —, realizamos, enfim, a tragédia, 
tantas vezes ocultas, que muitos dos nossos concida-
dãos nacionais estão a viver.

Sobretudo quando essa tragédia ocorre numa altu-
ra em que o custo de vida aumentou disparadamente 
entre a população e o dinheiro é cada vez mais “uma 
miragem no horizonte”, adiada e sofrida por todos...

Dir-me-ão que é um pouco assim em todo o lado 
e que o aumento do desemprego é um efeito ine-
vitável da crise e das medidas para lhe fazer frente. 
Não é verdade que seja tal e qual assim. Em primeiro 
lugar, porque ainda é possível ter prioridades e con-
trolos na definição das políticas financeiras e econó-
micas. A verdade é que a actual política económico-
-financeira decretadas pelo nosso Governo — como 
oportunamente salienta, “nas entrelinhas”, o nosso 
Prezado Colaborador, Prof. Dr. Teodósio Cami-
lo, nas suas regulares crónicas de opinião, no Jornal 
EVIDÊNCIAS — é que esta(s) política(s) “dita(s)” 
económico-financeira(s) esteve e “está-se nas tintas” 
para os danos colaterais que provoca.

Em segundo lugar, é nos momentos de crise, os 
quais, repito, se tornam momentos de desgraça para 
muitas pessoas em concreto, que os serviços pú-
blicos devem dar resposta eficaz às situações. Pois 

entre nós é tudo precisamente ao contrário que se 
passa, em abono da sinceridade, doa a quem doer. 
É nestes momentos que começa tudo a “rebentar 
pelas costuras” e que os piores vícios da nossa 
Administração vêm ao de cima, escandalosamente: 
a burocracia cega, estúpida, cabotina e inútil, a in-
competência dos sucessivos Ministros das Finanças 
que temos tido (e não só!), tantas vezes agravada pela 
insensibilidade, total falta de respeito pelas pessoas 
e pelos seus Direitos, a ausência de uma noção ac-
tiva de serviço à Comunidade. É nestes momentos 
em que, por força das circunstâncias, a ROTINA é 
quebrada, que aparece o pior rosto do nosso Estado 
(aqui representado pela FRELIMO, que é o Parti-
do Político que nos governa há 47 anos) e de todos 
aqueles que o representam: um rosto maldisposto e 
malcriado, desnorteado e incapaz, arrogante e buro-
crata, mesmo quando a Burocracia se disfarça com 
“a Máscara da Tecnocracia de Aviário”, para não 
acrescentar o facto de existirem nas “suas fileiras” 
uns tantos responsáveis que mais não têm feito outra 
coisa do que desviar/roubar os cofres do Estado e 
as ajudas financeiras que nos chegam dos Doadores 
Internacionais. Por essas e por outras temos aí à vista 
a vergonhosa Dívida Oculta...

 Já sabemos que situações, como as que vivemos — 
agora agravadas Mundialmente pela Guerra da Rús-

sia contra a Ucrânia —, não são fáceis para ninguém. 
Mas temos o Direito de Exigir que os Governantes 
e os Ministérios e Direcções que dirigem respondam 
muito melhor aos problemas. Não são promessas va-
gas, ou os “slogans”  vazios, como aquele que diz 
que o pior já passou, que contribuem para facilitar 
a Vida àqueles que perderam a única fonte que ti-
nham de rendimento.

Vivemos numa Sociedade Dualista, que cada vez 
mais se aproxima dos Modelos do Terceiro Mun-
do — e Moçambique não quer (continuar) a fazer 
parte deste “terceiro mundo”, não é verdade...?! De 
um lado, estão aqueles para quem NUNCA HÁ 
CRISE. Esses têm sempre dinheiro para comprar 
tudo o que querem (o consumo de todos os produ-
tos e serviços de luxo é o que menos cai). Do outro 
lado, estão aqueles para quem a crise representa não 
apenas o fim do sonho de uma vida minimamente 
decente, mas representa a Miséria, a Humilhação, o 
Desespero. Nascem, então, entre nós, por toda a ci-
dade e um pouco por todo o País, os denominados 
“dumbanengues” e as actividades paralelas menos 
legítimas ligadas a ela...

É esta a Sociedade que queremos em Moçambi-
que?

De quem é, efectivamente, a responsabilidade de 
tudo isto?! 

OPINIÃO

Uma questão chamada desemprego.
De quem será a responsabilidade?

Afonso Almeida Brandão

SAL & PIMENTA

PUBLICIDADE
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Existe ao menos um elemen-
to em comum entre a guerra 
que se está a travar neste mo-
mento na Ucrânia e o conflito 

em curso em Cabo Delgado desde 2017: 
a variável representada pelo tempo. Em 
ambos os casos as forças aparentemen-
te mais consistentes (a OTAN que flan-
queia o governo de Zelenski e as tropas 
de Moçambique e seus aliados do Ruanda 
e da SADC que lutam contra insurgen-
tes de matriz supostamente jihadista ) já 
não têm muito tempo, ao passo que quem 
resolveu atacar pode gerir este precioso 
recurso sem menos pressão.

As razões disto são diversificadas, mas 
claras. Por um lado, Putin – que provavel-
mente mal calculou a resistência da Ucrâ-
nia e dos aliados da OTAN – dispõe dos 
dois factores fundamentais que um povo 
precisa durante um conflito: alimentos e 
energia, além das armas, naturalmente... 
A Rússia é o maior exportador de trigo 
no mundo (de que controla 20% da pro-
dução), e entre os dez maiores exporta-
dores de uma série essencial de grãos, 
entre os quais trigo, cevada, aveia, milho 
e centeio. Em termos energéticos, Mosca 
é o maior exportador e o segundo maior 
produtor de gás no mundo, bem como 
o segundo maior exportador e tercei-
ro maior produtor de petróleo. Com os 
gasodutos construídos a partir dos seus 
campos de produção, e que passam pelo 
Leste da Europa, chegando a países da 
União Europeia, tais como Alemanha e 
Itália, a Rússia desenvolveu um sistema 
de dependência – mais ou menos implí-
cita – dessas nações dos seus recursos 
energéticos. O quadro é completado com 
a grande disponibilidade de armas. Segun-
do o report da Global Firepower, a Rússia 
detém o segundo exército mais poderoso 
do mundo, depois do americano, embora 
nalgumas especialidades supere o de Wa-
shington, como na frota da marinha. Em 
suma, comida, energia e armas nunca vão 
faltar à Rússia; se se soma a isto o facto de 

Putin conseguir controlar, aparentemente 
sem grandes sobressaltos, a situação po-
lítica interna, e que a guerra se desenrola 
fora do território nacional, o quadro está 
completo.

Em Moçambique, os insurgentes gozam 
da mesma vantagem, em termos de ges-
tão do tempo, que a Rússia tem com re-
lação à Ucrânia – cuja resistência está a 
mostrar sinais de dificuldade – e aos paí-
ses da OTAN – que registam várias dissi-
dências internas e sobretudo uma situação 
de subida dos preços e de disponibilidade 
energética que está a se tornar insustentá-
vel. Naturalmente que os insurgentes não 
têm uma disponibilidade (e uma qualida-
de) de armas comparáveis com a dos três 
exércitos que estão a combater em Cabo 
Delgado, o moçambicano, o ruandês e o 
da SADC. Assim como não têm recursos 
alimentares infinitos, como no caso da 
Rússia. Entretanto, o tempo joga em seu 
favor. Com efeito, o conflito que eles en-
gajaram – como bem explica, numa recen-
te entrevista num semanário local o ex-ge-
neral da Renamo, Hermínio Morais – não 
é um conflito que visa à conquista de ter-
ritórios alheios, ou do poder central em 
Maputo, como no caso da guerra de Putin. 
Pelo contrário, trata-se de uma guerrilha 
cujo objectivo central é desestabilizar o 
país. Com que finalidade? Provavelmen-
te nenhuma em particular, fora daquela 
da destruição da incipiente economia da-
quela província e de todo o país. Assim 
sendo, o pessoal engajado nesta luta tem 
consciência da sua inferioridade militar, se 
comparado com os três exércitos contra 
os quais combate; mas isso não constitui 
problema, pois a sua táctica se baseia em 
emboscadas, ataques de pequenos grupos 
que logo depois de terminar uma ação se 
retiram em esconderijos dificilmente iden-
tificáveis, mesmo com meios tecnológicos 
sofisticados, devido à mata que caracteriza 
Cabo Delgado. Se calhar se trata de grupos 
espalhados, sem uma precisa coordenação 
centralizada (e esta é uma das grandes di-

ferenças com a guerrilha da Renamo), que 
se alimenta graças aos seus ataques, mas 
ainda mais à cumplicidade de parte da po-
pulação local que, por medo ou por con-
vicção, desde o início sempre tem vindo 
apoiar os insurgentes. Uma cumplicidade 
que se estende a segmentos importantes 
do Estado, como temos visto semana fin-
da com a captura de funcionários da mi-
gração de Sofala, acusados de favorecer a 
entrada de cidadãos somalis e quenianos, 
ligados ao tráfico de droga e ao terroris-
mo em Cabo Delgado.

Em paralelo, as tropas da SADC e do 
Ruanda não têm um tempo indefinido: 
elas estão no terreno moçambicano para 
rapidamente resolver o assunto e volta-
rem para suas casas. O primeiro problema 
tem a ver com o financiamento: até quan-
do Ruanda (com uma crise político-militar 
com o Congo que poderá desaguar num 
novo conflito) e SADC irão aguentar a 
permanência de uma tropa tão numerosa 
em Moçambique? Até quando Moçambi-
que poderá sustentar um esforço bélico 
assinalável, que drena recursos preciosos 
que poderiam ter sido alocados para ou-
tros sectores nevrálgicos, neste momento 
difícil da vida do país? O segundo aspecto 
tem mais a ver com questões políticas in-
ternas: Moçambique irá enfrentar o duplo 
turno eleitoral de 2023-2024 com a situa-
ção em Cabo Delgado (e talvez em ou-
tras províncias do norte) ainda instável e 
sem perspectivas de ser melhorada. E isto 
poderá afectar a imagem do partido no 
poder, que vai entregar aos eleitores um 
país em guerra, mergulhado numa crise 
económica sem precedentes e com níveis 
de pobreza crescentes. Se a isto acrescen-
tar-se-á o anúncio do abandono definiti-
vo de alguns dos principais projectos de 
gás de Cabo Delgado (como o da Total), 
o quadro será completo, deixando um país 
em desconforto e à procura de soluções 
que, de momento, não aparecem num ho-
rizonte temporal razoável...Mais uma vez, 
questão de tempo. 

OPINIÃO

Luca Bussotti

A esquina do sociólogo
Guerra e guerrilha: uma 

questão de tempo
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O FURACÃO

OPINIÃO

Quando começaste a governar o país, em 
1975, ano da independência, as coisas ani-
mavam muito. Havia excessos por parte 
dos governantes? Sim, havia. Houve erros 

de governação? Sim e muitos, mas a Frelimo e o povo 
estavam de mãos dadas.  

Foi nessa altura em que te conheci, kota Frelimo. Ti-
nhas apenas 13 anos (e eu mais novo ainda), com aquela 
teimosia de uma criança da tua idade que tudo faz para 
provar que já é homem crescido.

Não admitias brincadeiras. Mandavas embora, das 
tuas fileiras, membros que se desviavam da linha política 
do partido.

Respeitavas e protegias as massas. Os filhos de operá-
rios e camponeses tinham bolsas de estudo para Cuba e 
outros países do leste europeu. A formação do homem 
novo. O poder estava connosco, povo moçambicano. 
Em nenhum momento tu te distanciavas de nós.

A vigilância popular era forte. Não escapava ninguém. 
Os bandidos, sejam eles familiares ou não, eram denun-
ciados às autoridades. Os denunciantes davam cara e 
nada lhes acontecia. Havia confiança de parte a parte 
entre a polícia e o povo e um forte apoio político para 
que as coisas fossem assim.

Hoje, a polícia está infiltrada. Há muitos bandidos 
dentro dela. Alguns até são chefes de quadrilhas. As de-
núncias podem chegar às mãos destes malfeitores e es-
tes alertarem os seus comparsas. Esse é o receio das pes-
soas. É verdade que existe no país uma lei que protege 
os denunciantes, mas, mesmo assim, ninguém denuncia 
ninguém. O povo não confia na polícia.  

Não havia corrupção. Hoje, ela é a forma de ser e es-
tar na sociedade. Não tínhamos que bater na mesa ou 
dar refresco a ninguém para os nossos processos anda-
rem nas instituições públicas.

Tudo era do povo e este mandava de verdade. Deci-
dia, por exemplo, quem tinha que seguir para o curso de 
polícia em Matalane. Eram indicados os exemplares em 
encontros populares nos bairros.

Não comprávamos a terra. Ninguém ousava vendê-
-la. Era verdadeiramente do Estado. Hoje, quem não 
tem dinheiro, não tem terra. Vende-se como se fosse 
propriedade privada e nada acontece. Não tínhamos que 
pagar a ninguém para sermos bem atendidos nos hos-
pitais.

Nas escolas, passava quem soubesse. Hoje, há os que 
pagam para passar de classe porque, ao que parece, o 
que importa é ter o certificado para a mudança de car-
reira e melhorar o salário. É triste, mas essa é a realidade.

Os dirigentes, a vários níveis, eram honestos. Nessa 
altura, as pessoas seguiam a política para servir o povo 
moçambicano e nunca para se servirem a eles próprios 
como sucede actualmente. Alguns políticos desse tempo 
terminaram a sua carreira pobres porque não roubaram 
nada de ninguém.

Eu era criança, um autêntico ranhoso, mas a partir 
de certa idade percebi que para alguém entrar nas tuas 
fileiras como membro tinha que passar por uma fase 

Olá, kota Frelimo!

Alexandre Chiure

probatória.
O candidato só era aprovado depois de todos os tes-

tes darem a indicação de que se tratava de um indivíduo 
sério, honesto, exemplar e reconhecido como tal na so-
ciedade.

Lembra-se da guia de marcha que era obrigatória para 
quem viajasse ou mudasse de residência? Parecendo que 
não, era muito importante, no sentido de quem é quem 
nos bairros. Nos nossos quarteirões conhecíamo-nos 
uns aos outros e facilmente identificávamos estranhos.

Isso já não se faz. Só a nível da administração públi-
ca, quando um funcionário se desloca de uma província 
para a outra em missão de serviço como requisito para a 
justificação das ajudas de custos.

É verdade que havia poucos moçambicanos forma-
dos, poucas escolas e centros de saúde e a universidade 
era uma, a Eduardo Mondlane. A função pública era 
assegurada por funcionários com apenas quarta classe 
do antigo sistema de educação, mas a qualidade dos ser-
viços prestados era excelente. Hoje, com milhares de 
licenciados e mestrados, o atendimento deixa muito a 
desejar.

Kota Frelimo, neste momento em que comemoramos 
os teus 60 anos de idade e 47 da independência nacional, 
não consigo te reconhecer. Já não és a mesma de 1975. 
Muita coisa mudou em ti.

Para começar, alguns dos seus dirigentes estão mais 
preocupados com eles mesmos do que propriamente 
com o povo. Não querem saber se comeu ou não co-
meu. Se está a sofrer ou não. Isso não me parece inte-
ressar a alguma geração desses ilustres. Figuras que se 
acham mais Frelimo do que os outros. Acham-se no di-
reito de controlar e interferir no trabalho dos órgãos de 
informação do sector público. Nisso, esses ilustres são 
muito bons.  

O amor que tinhas com o povo está corrompido. Já 
não é o mesmo, com a excepção daquele que reside, so-
bretudo, nos corações de dirigentes da velha geração. 
Estes pertencem a uma outra escola política.

Ao que parece, estamos na era em que se vai à política 
mais para se servir do que para servir ao povo moçam-
bicano. Contam-se com os dedos de uma mão os que 
abraçam a política por convicção.

A rede que se usa para peneirar candidatos é grossa e 
deixa passar pessoas que, pela sua conduta na sociedade, 
não deviam, nunca, ser membros da Frelimo. Parece que 
agora não interessa muito a qualidade de membro, mas 
o número para garantir a vitória eleitoral. Realmente, os 
quatro milhões de membros que tens, kota Frelimo, fa-
zem a diferença. Numa eleição, se todos votarem sem 
traição, é quanto basta para ganhar.

É assim que, para alguns, o que importa é o cartão 
vermelho para facilitar o alcance dos seus interesses pes-
soais. Distanciam-se do povo, contrariando aquilo que é 
a tradição da casa.

Infelizmente, vivemos num mundo selvagem em que 
não conhecemos o vizinho de lado. Aplaudimos o en-
riquecimento precoce de algumas pessoas, no lugar de 

questionarmos a origem dos fundos, como tu, Frelimo, 
ensinas-nos e bem.

Escondemos, nas nossas casas, ladrões, traficantes, 
pessoas envolvidas no tráfico de órgãos humanos ou de 
crianças e mulheres só porque eles são nossos melhores 
amigos ou familiares, no lugar de os denunciar às autori-
dades como era no passado.

Protegemos corruptos que dilapidam fundos do erá-
rio público, fruto do nosso sacrifício, só porque são 
pessoas da nossa confiança, no lugar de os denunciar 
à polícia para serem responsabilizados por esse crime.

Aprendi de ti, kota Frelimo, que é preciso privilegiar 
a crítica e a autocrítica, mas hoje quem ousa criticar ao 
outro ou maus exemplos de governação é visto como 
sendo da oposição. Que está do lado de lá. Há uma teo-
ria que diz que quem não está connosco é inimigo.

Em suma, os críticos não são bem-vindos nesta socie-
dade, em particular aos dirigentes de uma certa geração 
na organização, todos poderosos, que preferem se dei-
xar enganar por elogios atrás de outros, feitos por gente 
com discurso politicamente correcto, venerados mesmo 
que não tenham feito nada de especial.

Como fruto dos 47 anos da independência, o país tem 
dezenas de universidades e institutos superiores. Tem 
centenas de escolas de nível médio, incluindo as técnicas, 
públicas e privadas.

Ao longo destes anos, estes estabelecimentos de ensi-
no, em particular as universidades, formaram uma massa 
crítica no país. Infelizmente, esses académicos, que têm 
muito para partilhar com o público, não abrem a boca 
por nada para evitar problemas ou para proteger os seus 
cargos ou o seu pão.

A quantidade de pessoas que pedem o anonimato em 
programas interactivos com o público, televisivos e ra-
diofónicos, mesmo que seja para dizerem que não sai 
água no seu bairro ou para exigir os seus direitos como 
cidadãos, prova o quanto há o medo de dar a cara.

Eu, por escrever estas linhas, alguém vai chamar-me 
de corajoso porque é considerado perigoso falar destas 
coisas e com esta frontalidade. Os pessimistas vão dizer-
-me “cuidado Chiure, vão te matar”.

Dito isto tudo, achas que já não somos amigos, kota 
Frelimo? Nada disso. A nossa amizade está em dia. Man-
tenho a minha admiração por ti, mas preocupado, muito 
preocupado com aquilo que tu és hoje. Faz muito tempo 
que não oiço falar da purificação das fileiras. De mem-
bros que foram esburgados por má conduta partidária.

Tenho acompanhado, sim, casos de admissão imedia-
ta de pessoas que desertaram de outros partidos políti-
cos sem quaisquer desconfianças.

Mas, na minha opinião, a família Frelimo está infil-
trada. Há pessoas que sob capa de membros, usam in-
devidamente a marca Frelimo para arrancar terrenos de 
pobres, ameaçar pessoas do estilo “cuidado comigo, 
sou da Frelimo” e para resolver coisas do seu interesse 
particular. Digo isto porque sou teu amigo de longa data. 
Amizade que vem desde 1975. Fiques sabendo, aliás já 
sabes, que quem te critica, amigo é. Quero te bem. 
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ÁFRICA 

José Eduardo dos Santos caiu nas escadas da sua residência, diz 
imprensa espanhola

O antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos 
Santos, caiu nas escadas da sua residência em 
Barcelona de uma cadeira de rodas que usava, 
disse a imprensa espanhola citando fontes da fa-

mília do antigo dirigente angolano.

Segundo o portal espanhol 
Urgente24, a família suspeita 
que a deterioração súbita do 
ex-Presidente poderá não ser 
um acidente e assegura que 
Dos Santos, que se movimenta 
em cadeira de rodas, caiu nas 
escadas quando em casa se en-
contrava a segunda esposa do 
antigo dirigente, Ana Paula”.

José Eduardo dos Santos 
reside em Barcelona há vários 
anos, embora tenha estado em 
Angola de Novembro do ano 
passado a Março deste ano.

A filha do ex-Presidente, 
Tchizé dos Santos, foi por 
outro lado citada como tendo 
dito que se “demorou vinte 
minutos em chamar os ser-
viços de urgência depois do 
acidente”.

“Passam-se coisas muito 
estranhas. Em Março, o meu 

pai regressou de Angola com 
30 kilos a menos, muito mal. 
Tenho a suspeita que a ex-mul-
her do meu pai forma parte do 
plano. Tenho muito medo”, 
disse ela.

De salientar que o Governo 
angolano, através do seu min-
istro das Relações Exteriores, 
Tete António, já desmentiu que 
estivesse a pressionar para que 
se desligassem as máquinas que 
alegadamente mantêm o antigo 
Presidente vivo.

O ministro disse também, 
em Barcelona, que o Governo 
tem pago e continuará a pagar 
todas as despesas dos cuidados 
médicos de José Eduardo dos 
Santos.

O actual Presidente, João 
Lourenço, manteve, na semana 
passada, um contacto telefóni-
co com a esposa de José Eduar-

do dos Santos, Ana Paula, para 
se inteirar do estado de saúde 
do antigo dirigente, tendo de-
pois decidido enviar o seu min-
istro das Relações Exteriores a 
Barcelona.

O escritório de advogados 
Carmen Varela, Advogados 
de Familia, deu entrada ao 
meio-dia desta segunda-feira, 
4, junto da polícia regional da 
Catalunha, conhecida por Mos-

sos d’Esquadra, uma denúncia 
contra um suposto complô 
contra o antigo Presidente an-
golano, José Eduardo dos San-
tos, que se encontra internado 
numa clínica em Barcelona, em 
estado crítico desde o dia 23 de 
Junho.

A imprensa espanhola 
confirma a entrega da queixa 
a pedido da filha de Santos, 
Tchizê dos Santos, que aponta 

as suas baterias contra o médi-
co angolano que assiste o pai 
há 16 anos, João Afonso, e a es-
posa do antigo Presidente, Ana 
Paula dos Santos.

Desconhece-se se outros 
filhos do antigo Presidente 
subscrevem a denúncia verbal-
mente feita na semana passada 
pela antiga deputada.

Aliás, até agora, além de 
Tchize, o único membro da 
família de José Eduardo dos 
Santos que se pronunciou foi 
José Filomeno dos Santos, que, 
em declarações à cadeia tele-
visiva portuguesa SIC, disse 
desconhecer o estado de saúde 
do pai porque a justiça o man-
tém ilegalmente retido em An-
gola.

Tanto a família, em comu-
nicado, como o Presidente an-
golano, em declarações feitas, 
confirmam que Santos está 
numa situação muito crítica.

Enquanto Lourenço fala 
em “situação complicada”, a 
família pediu respeito à priva-
cidade neste momento difícil.

Ataque na Nigéria faz 30 mortos
Pelo menos 30 pessoas foram assassinadas e um número 

indeterminado foi sequestrado, incluindo quatro cidadãos chineses, 
na quarta-feira (29), num ataque contra uma localidade mineira no 
estado do Níger, no noroeste da Nigéria. Os corpos foram recupe-
rados numa floresta, mas muitas pessoas, incluindo trabalhadores 
chineses, continuam desaparecidas.

Av. Namaacha Matola-Rio Moçambique.  Km 12.Talhão no 31 e 22 Cel: +258 845926555. Email: makatemetalomecanica@gmail.com

Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.

Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

PUBLICIDADE
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Crie boa imagem pessoal
No mundo de negócio, a imagem desempenha um factor im-

portante e, em certos casos, pode constituir factor determinante na 
efectivação de uma venda. A imagem do vendedor é o espelho da 
sua oferta, ou seja, é uma montra de produtos ou serviços que pro-
move. A descrição de produtos deve complementar a imagem que 
o vendedor apresenta, pois não basta ser vendedor, mas também 
tem que parecer vendedor.

Consideremos o exemplo de promotores de venda de crédito 
de bancos, microcrédito e mais, os agentes de crédito devem es-
pelhar confiança ao cliente, a sua imagem deve ser sinónimo de 
dinheiro, imagem da instituição financeira que representa, ou seja, 
o agente deve ser visto como se fosse o símbolo de dinheiro. Não 
se pode esperar ser vendedor de sucesso quando a imagem que 
transmite ao cliente é de pobreza, mediocridade, tanto que uma 
aparência negativa repugna o sucesso, atrai ideias negativas ao 
cliente e gera desconfiança.

A primeira venda a ser feita é a de sua imagem pessoal, pro-
fissionalmente íntegra e confiável, saiba que a fé é componente 
essencial em qualquer actividade humana. O vendedor é a imagem 
viva da empresa que representa, face aos seus clientes e à sua co-
munidade. Uma auto-análise é o meio mais seguro para alguém 
que quer se conhecer, é o ponto de partida para as mudanças que 
forem necessárias, porém a aparência saudável é proporcional a 
idade.  

A comunicabilidade, simpatia e neutralidade são atributos in-
dispensáveis para se aproximar aos clientes, tanto que contam mais 
que beleza física.

O seu modo de vestir é determinante. É a embalagem do 
produto que venderá em primeiro lugar. Vista-se com discrição 
e sempre procure uma forma de não errar. Caso não tenha talen-
to na escolha da indumentária, procure assessoria a pessoas mais 
próximas, pode igualmente investir e contratar um estilista ou mes-
mo observar os manequins nas montras de lojas, geralmente estão 
bem organizados, e em seguida compre o que te atraiu na montra.

Conheça e domine a sua oferta
Um profissional de vendas deve ter domínio de todo o pro-

duto ou serviço que oferece e não deve hesitar ao apresentar a 
um prospector. Procure informar-se, tenha conhecimentos gerais 
e específicos sobre a oferta ou do seu negócio.

O vendedor precisa conhecer dados gerais da sua oferta, orga-
nizacionais, imagem pública, objectivos da sua actividade e canais 
de venda. Não se oriente pelas tendências ou preferências pessoais 
ao servir seus clientes. Os homens e as empresas modernas têm 
sempre uma multiplicidade de responsabilidades e valores em ris-
co, por cada um existe um produto a ser oferecido, porém o segre-
do da venda consiste em oferecer o produto certo, no momento 
certo, ao cliente certo (Nelson, 2001).

É imprescindível conhecer bem ou adequadamente os produ-
tos e serviços que oferece aos clientes, identifique e relacione todos 
os produtos que tem à sua disposição, verifique as características 
de cada produto, formas de comercialização e faça um resumo a 
cada tipo de produto.

Neste exercício, descrição do produto integra detalhes sobre as 
condições de comercialização adequadas ao seu cliente, resultado 
das informações obtidas. Produza resumos sobre os produtos e 
serviços específicos, identifique as particularidades de cada produ-
to, fazendo uma relação de soluções e benefícios que seus clientes 
obterão com a compra destes produtos.  Esta é a base de planear e 
desenvolver apresentações de venda dos verdadeiros com interes-
ses e reais necessidades que respondem aos requisitos de clientes, 
e manter sempre o nível ideal de conhecimentos sobre a oferta.

Leia com toda a atenção e interesse as circulares emitidas pelos 
administradores dos produtos, colocando em prática suas instru-
ções e orientações, consulte manuais, boletins, informativos e mais, 
que digam respeito aos produtos a comercializar.

 Mantenha-se informado sobre tudo que acontece ou que é 

Pressupostos Básicos para se 
tornar um profissional 

de Vendas(2)

divulgado pela media, audiovisual ou escrita sobre a sua área de 
actuação, pertinentes às actividades e factos que possam influir no 
seu trabalho. Estar preparado e procurar satisfazer as necessidades 
do cliente são a chave da profissionalização e é a base de uma ven-
da lucrativa.

Adquira igualmente conhecimentos das técnicas de venda apli-
cáveis, fixe e procure superar metas de vendas, ou seja, volume de 
vendas num espaço de tempo também definido.  

Empregue técnicas para maximizar as vendas, reduzir esforço, 
use adequadamente os recursos disponíveis, menor tempo possí-
vel, mas com a máxima qualidade. Planeie as suas actividades de 
prospecção do mercado por forma a angariar novos clientes. Faça 
uma autoavaliação e correção de possíveis falhas do seu desempe-
nho geral.

Existe diversidade de técnicas de vendas, não se deve trabalhar 
sem aplicação de técnicas na angariação de novos clientes. Não 
trabalhe sem usar nenhuma técnica, deixando que as coisas aconte-
çam ou deixem de acontecer por si, sem o menor direcionamento 
ou controlo.

Conheça o Mercado
Os profissionais e consultores de venda realizam estudos de 

mercado a fim de compreender os diferentes factores que influen-
ciam nas variáveis procura e oferta. A recolha de informações de 
mercado permite compreender os aspectos filosóficos do mundo 
de negócios de um determinado mercado, pode-se igualmente pro-
curar perceber aspectos sócio-culturais que podem influenciar na 
tomada de decisões de compra de um certo produto ou serviço.

Nesta era de tecnologias, informações sobre comportamento 
de mercado estão disponíveis através da internet. Reserve, no míni-
mo, uma hora diária para realizar pesquisas de mercado na Internet 
e torna-se um vendedor altamente informado.

Torne-se Comunicador Magistral
Os seres humanos são seresfalantes, falamos de dia e de noite, 

porémcomunicar vai mais além do que falar. Falar é a habilidade 
que o ser humano tem de produzir sons de fala humana integrados 
em um determinado código linguístico, ou seja, língua. Infelizmen-
te, nem todo o ser humano que detém esta capacidade comunica, 
tanto que comunicar significa transmitir mensagem através do uso 
de código linguístico humano e é mais do que produzir sons das 
línguas humanas.

Observe que aquilo a que chamamos sorte é geralmente o sub-
produto de uma comunicação bem-sucedida. Isto significa dizer a 
coisa certa, à pessoa certa, no momento certo, ou seja, descobrir 
"janela no espaço". Posicionamento é um sistema organizado para 
se descobrir uma janela no espaço da mente, baseia-se no conceito 
de que a comunicação somente pode ocorrer no tempo certo e nas 
circunstâncias certas (Reis & Trout, 2009).

Para se tornar um comunicador, procure ler livros, assistir ví-
deos e escutar áudios sobre técnicas de comunicação em público 
e de vendas. Uma boa comunicação é o primeiro passo para cons-
trução de relações com um cliente. A boa comunicação resulta em 
bons oradores, comunicadores sensíveis à presença de outros e as 
suas antenas estão sempre ligadas, captadas a um objectivo único. 
Para se tornar um comunicador magistral precisa igualmente de ser 
um bom ouvinte.

Vendedores amadores perdem grandes oportunidades de ne-
gócio por falarem demasiado quando se está com um cliente, ale-
gando que está para o convencer. Contrariamente, dê tempo ao seu 
prospector para explicar a sua enfermidade, compare-se com um 
médico, faça questões ao paciente por forma a identificar a verda-
deira causa da patologia. Procure mais informações do seu pros-
pector sobre as suas dificuldades ou problemas que enfrenta, sen-
do o seu produto ou serviço a única solução destas enfermidades.

Profissionais e consultores de vendas estabelecem conversa-
ções maravilhosas com seus prospectors, a semelhança de bons 
oradores fazem o mesmo em eventos sociais e palestras. Entretan-

to, tanto os oradores quanto os conversadores percebem que as 
pessoas desejam primordialmente oportunidade de se expressar, 
reconhecimento e posteriormente produtos ou serviços.

Uma boa comunicação permite ao prospector criar interesse 
em adquirir seus produtos ou serviço, pois este terá compreen-
dido que a oferta agrega valor no seu negócio ou responde aos 
buyer persona. Esta é a tarefa de quem está inserido nas vendas, 
seja o gerente de vendas de uma concessionária de automóveis, 
correctores de seguros, consultores imobiliários ou representantes 
de organizações multinacionais.

Na esfera de venda, procure conhecer muito bem a área de ac-
tuação e produtos ou serviços a comercializar, mais prático é essen-
cial do que dominar um grande número de assuntos. Profissionais 
e consultores de venda experientes, especialistas em marketing e 
publicidade, sabem da importância de vender uma coisa de cada 
vez. Negocie um produto com cliente faseadamente, evite entu-
lhar o prospector por informação, dê-lhe tempo para analisar a sua 
oferta. Numa conversa com o prospector, dê cinco minutos ou até 
mais longo, é importante ter apenas um tema central, e, como um 
bom vendedor, coloque o problema e depois ofereça rapidamente 
uma solução resumida. Sua abertura deve ser bem atraente. Um 
pensamento preocupante, sem dúvida, capta imediatamente o inte-
resse do prospector e começa a pensar na sua oferta, sendo a única 
alternativa (Carnegie, et.al, 2011).

Evite falar dos seus feitos, salvo se o prospector queira saber 
da sua experiência. É muito desanimador falar repetidamente do 
cenário deslumbrante, dos seus companheiros, dos seus concor-
rentes, não fique falando eu fiz isso, eu fiz aquilo, pois o objecto da 
conversa com o prospector não é falar de você, mas do assunto em 
pauta sobre a venda.

Tenha em mente o velho ditado que diz: “cérebros pequenos 
falam de coisas, cérebros médios falam de pessoas e que cérebros 
grandes falam de ideias”. Recorde-se que vendemos valor ou ideia, 
mesmo que seja a pintura de casas, a ideia, neste caso, é a boa apa-
rência ou a protecção da casa, pois uma ideia bem desenvolvida é 
a chave da venda.

Concentre a comunicação no assunto da venda, permite ao 
prospector explanar as suas preocupações ou dificuldades, isto não 
quer dizer que o deva deixar falar tudo o que sabe, oriente-o para 
aspectos relacionados com a sua oferta. Capte os pontos essen-
ciais que dão vantagens para vender o seu peixe. Fale o suficiente e 
preencha com eficiência o tempo de que dispõe e produza expres-
sões que satisfaçam o cliente.

Seja persistente
A persistência é uma qualidade importante na vida de qualquer 

indivíduo que aspira alcançar níveis elevados de profissionalismo. 
A proficiência não se alcança do dia para a noite, é um processo 
duro e contínuo. No campo de negócios, somente os vendedores 
persistentes é que realizam grandes vendas. A falta de persistência 
revela a falta de cometimento com a actividade que realiza. 

Esteja ciente de que nem todos comprarão suas ideias. Poderá 
visitar um prospector duas, três ou mais vezes, somente depois des-
tas visitas insistidas provavelmente mudará ou nutrirá interesse em 
comprar o seu produto ou serviço. Seja coerente nas suas palavras 
e acções. Entre em acção, crie um diferencial da sua oferta face 
ao que os concorrentes oferecem. Seja influenciador em ideias e 
acções, mostre o quão valioso é a sua oferta na vida profissional do 
prospector e que diferencial traria se a considerasse. Enfrente os 
desafios com criatividade, procure um lado positivo nos problemas 
do prospector e faça as coisas acontecerem (Nelson, 2001).

Infelizmente, por falta de persistência, vendedores amadores 
ou de subsistência visitam uma ou duas vezes a um prospector e 
depois desistem, perdem oportunidade justamente no momento 
em que o prospector compraria a sua ideia. Preste a atenção nas 
acções ou sinais do prospector no acto da conversa, o diálogo e 
a expressão facial permitem tirar ilações se há probabilidade de se 
realizar uma venda ou não. 

Por: Teodósio Camilo 

OPINIÃO
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DESPORTOMulheres querem revisão da lei dos partidos
Mulheres exigem a reformulação da Lei dos Partidos 

Políticos, para obrigar a paridade nas listas de candidatos, tanto 
nas eleições autárquicas, como presidenciais. A informação foi 
avançada na passada quarta-feira, depois de um encontro que 
debateu a participação da mulher na política, oportunidades e 
desafios, a caminho das eleições autárquicas e presidenciais.

Yunusso Valente Gopalgy, presidente dos guerreiros de Gaza, é categórico

Tem 56 anos de idade. É natural e residente em 
Chibuto. Está ligado ao clube desde a tenra ida-
de, mas é nos últimos 12 anos que vamos nos 
focar. Yunusso Valente Gopalgy, ou simples-
mente Ninito, que já foi porteiro e logístico do 

clube, é presidente do Clube de Chibuto desde 2020, quando 
substituiu Betuel Sanveca, numa eleição de candidato único, 
na qual foi eleito em unanimidade pela assembleia-geral or-
dinária, um ano depois de ver o clube de Chibuto relegado 
à segunda divisão. É filho da casa que muito bem conhece 
os cantos. Se inspira em Junaide Lalgy, como dirigente des-
portivo, e promete tudo fazer para que os guerreiros de Gaza 
possam voltar rapidamente ao convívio dos grandes e dá a 
garantia de que os moçambicanos devem contar com os azuis 
e brancos no Moçambola 2023. Nas entrelinhas da entrevista 
que se segue, Ninito diz que o seu jogador moçambicano de 
preferência é Domingues e tem no Johane o melhor jogador 
estrangeiro que uma vez jogou no Moçambola. Num outro 
desenvolvimento, critica o que chama clube-empresa, numa 
referência a clubes suportados por empresas públicas, e de-
fende que o dinheiro devia ser canalizado para a FMF e LMF, 
que por sua vez iriam repartir com todos os clubes participan-
tes da prova, para garantir maior competição.

Para perceber melhor o projec-
to desportivo do Clube de Chibuto, 
conversamos, primeiro, com Yu-
nusso Valente Gopalgy, ou simples-
mente Ninito, para a tribo do futebol, 
como é carinhosamente tratado, que 
destaca nesta entrevista, no modelo 
clássico de pergunta e resposta, a sua 
maior ambição enquanto presidente 
desta colectividade, pouco reservado, 
mas fala do que poderá ter motivado 
a queda do Chibuto em 2019, e des-
taca a Formação como trunfo para 
o sucesso.

 
Qual foi o maior motivo para 

se candidatar à presidente do 
Clube? O que é que lhe veio à 
alma no momento em que assu-
miu as pastas?

- Concorri para ser presidente 
desta colectividade para dar uma 
nova dinâmica, uma vez que, relega-
do do Moçambola, era preciso ter um 
presidente presente no distrito para 
que pudesse acompanhar o dia-a-dia 
do clube. Sucede, porém, que antes o 
clube era dirigido por pessoas nativas 
de Chibuto, mas que não residiam 
em Chibuto, a quem desde já vai o 
meu reconhecimento pelo trabalho 
feito e são pessoas que continuam 
ligadas ao clube. Contudo, tendo em 
conta que o clube iria participar do 
provincial, era necessário ter um pre-
sidente a residir em Chibuto.

Acredita que, de alguma for-
ma, esta modalidade de gestão 
do clube à distância poderá ter 
contribuído negativamente para 
os resultados desportivos verifica-
dos no passado?

- Não quero falar do passado. 
Aliás, tenho até boas recordações. 

Há muita coisa que aconteceu e para 
já cabe a mim focar-se no presente 
e no futuro do clube - a nossa luta. 
A minha, em particular, é devolver o 
clube ao Moçambola, naturalmente, 
e com condições para se manter por 
muitos anos. Eu me lembro que no 
último elenco eu só fazia parte da 
Assembleia, não estava na Direcção, 
então, não posso falar de coisas que 
não tenho certeza… mas, no campo 
desportivo, o clube tinha capacidades 
de se manter, sucede que começou a 
faltar dinheiro e houve alguns atrasos 
de vencimentos.

Mas enfim, do passado, prefiro 
não falar, a verdade é que o Chibuto 
desceu de divisão, isso porque na-
quele ano foram cinco clubes a des-
cer, e nós ficamos na 13ª posição, se 
não fosse essa nova regra, outra his-
tória se poderia escrever. Mas, hoje, o 
novo elenco está a trabalhar no clube 
e vamos resgatar a mística e recolo-
car o Chibuto no Moçambola para se 
manter por muitos anos.

“Vamos resgatar a mística 
e recolocar o Chibuto no 

Moçambola”

Tem condições para alcançar 
este objectivo?

- Equipa nós temos, o clube de 
Chibuto não deixou de existir no 
panorama desportivo, como muitos 
aventavam, para o objectivo primá-
rio, que é vencer sem muitos sobres-
saltos o campeonato provincial nós 
temos, porém temos no horizonte 
que o nosso maior objectivo é o 
Moçambola, por isso vamos arrega-
çar as mangas e ir atrás de tudo que 
for necessário para disputar todas as 
provas.

Nós aprendemos muito com o 

“Contem com o Clube do Chibuto já no Moçambola de 2023” 

Moçambola, tivemos uma grande li-
ção e uma delas é que é preciso viver 
o dia-a-dia do clube e é crucial se fa-
zer presente em todos os momentos, 
mas destacamos com toda sincerida-
de que trabalhar com a camada de 
formação tem sido uma mais-valia 
– graças a Deus, temos um Director 
Desportivo que já há anos trabalha 
nesta área – por isso, hoje, com a cri-
se financeira que se abateu no clube, 
e agravada com a pandemia da CO-
VID-19, é com estes jovens forma-
dos aqui que é feito o plantel.

Graças ao esforço abnegado do 
Director Desportivo, o senhor Ab-
dul Azize, hoje estamos a competir 
no campeonato provincial com a 
prata da casa. Eu abracei também 
este projecto, focado em dar conti-
nuidade à formação, porque como 
se sabe, hoje em dia, ter dinheiro é 
muito difícil, então, potenciar estes 
miúdos chega a ser uma lufada de ar 
fresco às contas de clube, numa altu-
ra em que, praticamente não temos 
nenhuma fonte de rendimento.

Há garantia de que, com o 
plantel que têm, com esta filoso-
fia, os objectivos desportivos vão 
ser alcançados?

- Estamos a formar jogadores 
disputando para resultados maiores, 
e não há melhor casamento que este 
em que o mesmo jogador formado 
tem a oportunidade de vestir a cami-
sola e se mostrar ao mundo de fute-
bol. Pelo que temos visto até então, 
neste campeonato onde estamos 
inseridos, nós já ganhamos tudo que 
havia para ganhar, nomeadamente 
a supertaça provincial, o torneio de 
abertura e no campeonato estamos 
bem posicionados. Portanto, não 
há dúvidas que com este plantel va-
mos longe, e com a formação, que 
é o principal pilar do meu mandato, 
vamos longe – É com estes jogado-
res que contamos ganhar tudo e dar-
-lhes de presente a oportunidade de 
jogar no Moçambola. Futuramente, 
podemos fazer contratações de um e 
outro jogador preponderante, claro, 

havendo condições – e acreditamos 
que vão aparecer outros apoios, por-
que os resultados serão mais do que 
evidentes e muitos vão se associar. 
A nossa maior vontade é voltar à 
ribalta do futebol nacional o quan-
to antes, que fique claro, mas nestas 
condições de formar jogadores, para 
que possam ser alternativas do clube, 
quer por meio desportivo ou finan-
ceiro, com a venda destes maiores 
activos do clube.

E como sobrevive financeira-
mente o clube de Chibuto?

- A Covid-19 veio e arrasou com 
tudo, perdemos muitos parceiros e 
patrocinadores, basta lembrar que só 
estamos a trabalhar a sensivelmente 
cinco meses desde que fomos elei-
tos. Sobrevivemos graças aos nos-
sos sócios, alguns parceiros locais e 
a receita da bilheteira que não chega 
a ser muito. Temos um projecto am-
bicioso, e voltamos a bater às portas 
de muitos patrocinadores que ace-
naram, em primeira instância, posi-
tivamente, mas nada garantido. Co-
locamos para arrendamento alguns 
activos do clube, como é o caso do 
edifício principal do clube. O investi-
dor tem serviço de restauração, para 
além de garantir alguma fonte de 
rendimento do clube, ajuda na ma-
nutenção do mesmo, porque, como 
sabemos, isto já estava a virar uma 
ruína, uma vez que o clube não tinha 
capacidade para fazer a manutenção 
de alguns espaços.

Os resultados contam muito. No 
princípio, muitos até duvidavam que 
nós fossemos competir, mesmo no 
campeonato provincial, mas hoje, até 
notamos com satisfação o regresso 
do público e amantes da bola. Hoje, 
(referência ao jogo com Chilembene 
para a taça) até esteve melhor, há jo-
gos que já fizemos com menos pes-
soas, mas, actualmente, já notamos 
uma tendência de as pessoas volta-
rem aos campos de futebol, é bonito. 
As pessoas ainda têm aquela ideia de 
que é caro pagar 100 meticais para 
assistir a um jogo de futebol, mas 

mal imaginam eles qual é o custo 
para manter um clube que não tem 
nenhuma fonte de rendimento. Ora 
vejamos, para um jogo em casa, por 
exemplo, há custo com a arbitragem, 
o policiamento, pessoal logístico e de 
apoio, penso que não colocariam em 
causa 100 meticais para ver um jogo 
de futebol.

O director Desportivo do Clube 
trata daquela relva como se estives-
se a cuidar da sua casa, dá e faz de 
tudo para poder manter aquele relva-
do que hoje é dito por muitos ser o 
melhor da província, e olha que há 
muitos clubes de Moçambola que 
não têm um campo igual ao nosso, 
Dentro em breve vamos iniciar com 
alguns trabalhos para recuperar a 
imagem do clube.

Devolver o Chibuto ao 
Moçambola e nunca mais sair 

de lá

Numa visão futurista, como é 
que antevê ou projecta o Clube do 
Chibuto, até ao fim do seu man-
dato? O que gostaria de deixar 
como legado enquanto presiden-
te deste clube?

- Devolver o Clube de Chibuto 
ao Moçambola – e que seja um clube 
assíduo e permanente desta liga.

Há algo que mais lhe moti-
va a ser presidente do clube de 
Chibuto? Ou há algo mais que 
lhe desafia ao abraçar esta causa 
desportiva?

- Quero que a minha marca – 
minha passagem por este clube seja 
lembrada com a Formação, porque 
vou, juntamente com o DD, envidar 
esforços para que este projecto não 
pare, e um dia venha a dar resulta-
dos financeiros ao clube. Acima de 
tudo, é ver estes jogadores formados 
no clube a representarem a selecção 
nacional ou vinculados a um grande 
clube nacional, ou mesmo exportado 
para o exterior, porque não - isto sim 
me desafia e me tira sono, por isso, 
enquanto houver forças, vamos for-
mar novos talentos.

Sr. presidente, tem alguma fi-

Hassane Ibrahimo*

Continua na pag  22
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DESPORTO

Selecção nacional de Tang Soo Do conquista 14 medalhas de ouro, 
2 de prata e 4 de bronze

“Esta selecção tem levantado bem 
alto a bandeira nacional fora do 
País, o que dignifica a todos nós”, 
frisou.

Num outro desenvolvimen-
to, Kekobad Patel referiu que a 
MCNet continuará a apoiar a As-
sociação Moçambicana de Tang 
Soo Do sempre que as condições 
assim o permitirem.

Para o presidente da Associa-

ção Moçambicana de Tang Soo 
Do, Cláudio Temporário, o per-
curso descrito pela selecção até ao 
mundial dos Estados Unidos foi 
atribulado, devido às dificuldades 
financeiras.

“Temos tentado aproveitar 
cada oportunidade para participar 
em provas de grande envergadu-
ra, o que demonstra que o investi-
mento feito não foi em vão”, dis-

se, realçando que a MCNet apoia 
a associação desde 2018. “É a 
segunda vez que beneficiamos do 
apoio da MCNet, o que nos faz 
sentir em casa”.

Por sua vez, o capitão da selec-
ção, Michael Lee, considerou que 
o desafio enfrentado pelos técni-
cos e pelo seleccionador nacional 
na preparação da equipa foi enor-
me, acima de tudo, por se tratar 
de atletas novos, com pouca expe-
riência em campeonatos mundiais.

“Com menos da metade de 
atletas que tinha a selecção que 
participou na competição em 
2018, conseguimos o mesmo nú-
mero de medalhas de ouro, o que 
é um feito enorme”, concluiu.

Importa realçar que Henrique 
Gouveris arrecadou três meda-
lhas de ouro e conquistou o título 
de campeão do mundo de cintu-
rões a cores.

O gesto da selecção de Tang 
Soo Do resulta do facto de a MC-
Net constituir o principal patro-
cinador da selecção, cujo apoio 
data de há quatro anos, no âmbi-
to da participação da selecção no 
campeonato mundial realizado 
em 2018, durante o qual um dos 
atletas moçambicanos sagrou-se 
campeão mundial na divisão de 
seniores masculinos.

Durante a cerimónia, Keko-
bad Patel, representante do Con-
selho de Administração da MC-
Net, agradeceu aos atletas pelos 
brilhantes resultados alcançados 
na mais disputada competição 

internacional de Tang Soo Do, na 
qual conquistou um total de 20 
medalhas, sendo 14 de ouro, 2 de 
prata e 4 de bronze.

“Apoiar o desporto nacional 
faz parte do nosso ADN. Apoiar 
o trabalho que a Associação Mo-
çambicana de Tang Soo Do fez, 
para nós é de extrema importân-
cia, particularmente pelos resul-
tados que tem vindo a alcançar 
numa actividade pouco divulgada 
no País”, referiu.

Trata-se de um grupo com 
poucos atletas que, apesar de tra-
balhar em condições difíceis, tem 
tido resultados espectaculares: 

Nos EUA

A selecção nacional de Tang Soo Do apresentou, sexta-fei-
ra, 1 de Julho, à Mozambique Community Network (MC-
Net), entidade responsável pela implementação da Janela 
Única Electrónica (JUE), em Maputo, as medalhas e tro-

féus conquistados durante o campeonato mundial da modalidade, 
realizado na Carolina do Norte, Estados Unidos da América.

gura na qual se inspira? Como vê 
o futebol nacional e qual é o seu 
clube de coração?

- Para mim, é o presidente e pa-
trono da Associação Black Bulls. Me 
surpreendo com o que ele tem feito 
e nos inspira. Estou a aprender com 
ele, é um filho da casa, que daqui, 
igualmente, bebeu muito sobre o 
dirigismo desportivo, e hoje é vice-
-versa. Também está a apostar na 

formação, então é um casamento 
perfeito. Eu elejo, sem pestanejar, o 
Sr. Junaid Lalgy como o melhor diri-
gente desportivo, não pelas relações 
de amizade que mantemos, não por 
ser um filho nativo de Chibuto, mas 
pelo que ele vem fazendo no despor-
to moçambicano, e isso é visível.

Hoje, em todo país não temos 
um estádio nacional com relvado em 
condições, e ele consegue ter quatro. 
O desporto nacional conheceu um 
momento muito bom, está a mu-
dar, há crescimento, mas, lá está… 
há muitas diferenças entre clubes 
nacionais – isto por conta daquilo 
que se chama de clube-empresa – 
por exemplo. É difícil você competir 
com um UDS que tem quase tudo, 

muito por conta do erário público 
que é drenado.

Na minha opinião, esse dinheiro 
que patrocina certos clubes, vindo 
de empresas públicas, devia se ca-
nalizar a FMF ou LMF, que por sua 
vez iria repartir com todos os clubes 
participantes da prova. Isto seria 
justiça e garantia maior competição. 
Por mais vontade que tu tenhas, não 
é possível competir com um clube 
com orçamentos astronómicos e ou-
tros na miséria. Isso mina o futebol 
moçambicano, por que as grandes 
equipas são essas que estão atreladas 
a grandes empresas públicas. Por 
exemplo, veja o que está a acontecer 
com o Desportivo Maputo e o Ma-
xaquene – não porque os dirigentes 
não tinham capacidade para manter, 
é que sem dinheiro você não faz 
nada – quando a LAM abandonou o 
Maxaquene, viu-se no que deu, idem 
ao Desportivo.

“Nesta eliminatória ao CAN 
estamos bem embalados e 
vamos quebrar o jejum”

P: Tem um clube de preferên-
cia, tirando o seu clube de Chi-
buto?

- Eu sou do Maxaquene, desde 
tenra idade. Lamento que esteja na 
posição em que está. Maxaquene é 
um clube histórico deste país, sinto 
pena.

Há algum jogador que admi-
ra – Moçambicano ou que tenha 
actuado em Moçambique?

- Estrangeiro é Johane – marcou-
-nos muito, e é uma referência neste 
clube de Chibuto. Deixou história 
aqui, na verdade, sempre que se lem-
brar do Chibuto no Moçambola, o 
seu nome vai estar sempre associado. 
Ele agora está de regresso ao Burun-
di, onde está a jogar numa equipa lo-
cal. Quanto ao jogador moçambica-
no – mesmo não estando a actuar no 
Moçambola, para mim, é o Domin-
gues, sempre foi o puto maravilha.

Na sua perspectiva, e pelo co-
nhecimento que tem do futebol, 
como é que olha para a nossa se-

lecção nacional?

- Melhorou muito, temos visto 
que há muitos jogadores moçambi-
canos a actuarem fora do país, e nas 
principais ligas do mundo, e estes 
quando regressam ao país empres-
tam outra dinâmica e qualidade. A 
quantos anos é que Moçambique 
ficou sem um jogador a jogar, por 
exemplo, na Espanha, hoje temos 
e é uma referência. Isto é fruto de 
melhorias no nosso futebol nacional. 
Nesta eliminatória ao CAN estamos 
bem embalados, e sinto que pode 
ser desta que quebramos o jejum de 
12 anos sem marcar presença numa 
fase final.

Contra todas as expectativas, 
optaram por manter a equipa téc-
nica…

A ideia de manter o treinador Nu-
nes Chaúque é, sem dúvidas, por ser 
alguém comprometido com a causa, 
e conhece muito bem os cantos da 
casa e boa parte dos jogadores que 
estão no clube. Portanto, ele é a pes-

soa certa para conduzir os destinos 
do clube neste momento, até porque 
já tem larga experiência, basta lem-
brar que trabalhou com quase todos 
os técnicos que passaram pelo clube 
nos sete anos de Moçambola, além 
de ter sido um dos melhores jogado-
res do clube, naquele tempo. Con-
fio nele, estamos aqui para apoiá-lo, 
dentro das nossas possibilidades, em 
tudo que for necessário. A ele, pe-
dimos que massificasse a formação, 
ao mesmo tempo em que cria uma 
equipa capaz de competir com qua-
lidade, nas diversas provas em que 
estivermos inseridos.

A passagem dos treinadores 
de renome pelo clube mostra que 
somos grandes e apetecíveis. Que 
há projectos desportivos sérios, e 
neste momento sentimos que o 
nosso treinador actualmente pode 
ter sido o maior beneficiário deste 
intercâmbio, uma vez que teve a 
oportunidade de aprender com os 
melhores, fazendo. Há uma particu-
laridade muito interessante: Toda a 
equipa técnica actualmente foi joga-
dor do clube.

Recorde-se, o clube de Chi-
buto, que ascendeu ao Moçam-
bola em 2012, pela mão do então 
presidente Cossa, esteve presen-
te na roda do futebol nacional 
durante 7 épocas consecutivas. 
Veio a descer em 2019, já na era 
do Betuel Saveca e na mão do 
treinador Abdul Omar, o primei-
ro treinador desta coletividade. 
Realizou 224 jogos, onde venceu 
84, empatou 67 e perdeu 73 jo-

gos. Já foi finalista vencendo a 
Taça de Moçambique, no dramá-
tico jogo frente ao Ferroviário da 
Beira, no Zimpeto, onde perdeu 
por duas bolas a zero.

Em 2020, o clube não esteve 
inserido em nenhuma próxima, 
devido a pandemia, e já em 2022 
se escreve uma nova página, na 
história deste histórico clube da 
província de Gaza, fundado em 
29/09/1949.

Continuação da pag  21

“Canarinhos” somam 14 pontos na segunda posição
O Costa do Sol recebeu e venceu o Ferroviário de 

Lichinga, por 2-1, em partida inserida na sexta jorna-
da do Moçambola. Com este triunfo, os “canarinhos” 
passam a somar 14 pontos na segunda posição, 
menos quatro que União Desportiva de Songo, que 
soma 18 pontos.
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CULTURAOliveira Sitoe lança “Direito da Energia”
O académico moçambicano Oliveira Sitoe lançou, na quin-

ta-feira (23), no Auditório do BCI em Maputo, a 2ª edição da 
sua mais recente obra intitulada ‘Direito da Energia’, através 
da Olist Editora. A obra traz contribuições técnico-científicas 
e práticas intimamente ligadas à indústria petrolífera e energé-
tica, que requerem, oportunamente, objectivação e realização.

Ethale Publishing lançou, na passada quinta-
-feira (30 de Junho), na Biblioteca da Univer-
sidade Pedagógica de Maputo, o livro “Nam-
pula: antologia de his-es-tórias de uma cidade 
vibrante”, constituído por 122 páginas que nar-

ram vivências ficcionadas do amor a uma terra. A obra foi 
apresentada por Judite Chipenembe.

“Nampula: antologia de 
his-es-tórias de uma cidade 
vibrante” foi coordenado por 
Jessemusse Cacinda e reúne 
textos de 12 autores, entre 
eles, Baptista Américo, Arsé-
nia Ressique Amade, Hermínia 
Francisco, Belchior Domingos 
Eduardo e Celso Augusto 
Folege.

A antologia da Ethale Pu-
blishing traz, segundo escreve 
o diário O País, um conjunto 
de histórias inspiradas e/ou 
sobre eventos que ficcionam 
o espaço urbano da maior 
cidade do Norte do país. Re-
ferindo-se ao que motivou a 
edição da obra literária, Jesse-
musse Cacinda lembrou que 
tem sido comum, na literatu-
ra, a referência às cidades. E 
dá exemplos de autores que 
escreveram sobre cidades, Ga-
briel Garcia Márquez, Almeida 

Garrett, Peter Kimani, Muko-
maWaNgugi ou Nelson Saúte.

Para o coordenador da an-
tologia, que também assina um 
texto no livro “Nampula: an-
tologia de his-es-tórias de uma 
cidade vibrante” traduz uma 
reafirmação do conceito clás-
sico de cidade que se refere a 
pessoas, partindo do princípio 
que são as pessoas que fazem 
as cidades enquanto pontos de 
entrada e de saída.

 “Escrever uma antologia 
sobre a cidade é uma forma 
de celebrar a diversidade de 
olhares. Por isso, pensei que 
podia juntar autores que têm 
algo em comum (conheceram-
-se na cidade de Nampula e lá 
iniciaram a sua actividade li-
terária) para escrevermos um 
livro”.

“Nampula: antologia de 
his-es-tórias de uma cidade 

Ethale lança antologia de histórias sobre Nampula

vibrante” pretende demons-
trar que uma urbe é um es-
paço onde pessoas diferentes 
encontram-se, partilham suas 

experiências e aprendem umas 
com as outras.

“É uma história dos que 
estão na cidade, mas também 

dos que chegam à cidade, dos 
que lá estiveram, como dos 
que um dia vão chegar”, fri-
sou. O país/redacção

Cães à estrada e poetas à mor-
gue, apresentado em Xai-Xai 
por Andes Chivangue foi 
prefaciado pela professora 
universitária brasileira, Va-
nessa Riambau Pinheiro, para 
quem “os versos da poetisa 
Deusa d’Africa desautoma-
tizam a linguagem e causam 
estranhamento, vê uma fun-
ção dialética com o poder 
de inaugurar, também o tem 
de destruir, a sua actividade 
poética é revolucionária por 
natureza; exercício espiritual, 

é um método de libertação 
interior”.

De acordo com Vanessa 
Riambau Pinheiro, a poe-
sia Cães à estrada e poetas à mor-
gue revela este mundo e cria 
outro. “Ciente deste poder 
regenerador da poesia, a líri-
ca de Deusa d’África vaticina. 
Outros teóricos, como Ezra-
Pound, prescrevem a neces-
sidade do tratamento directo 
do tema como factor intrín-
seco ao bom poema. Tam-
bém assim pode ser a lírica de 

Deusa d’África apresenta “Cães à estrada e poetas à 
morgue”aos leitores de Xai-Xai

A poetisa Deusa d’África apresentou o seu mais re-
cente livro, “Cães à estrada e poetas à morgue”, 
editado pela Alcance Editores,aos leitores da Ci-
dade de Xai-Xai, no dia 30 de Junho, às 16 horas, 

no Átrio do Conselho Municipal da capital da Província de 
Gaza, depois de o ter lançado na Cidade de Maputo.

Deusaque relata casos como 
o ciclone Idai, em 2019”.

“No prefácio do livro, que 

na escrita da poetisa mo-
çambicana há influência da 
oralidade na constituição da 

linguagem poética e a recor-
rência da pertença local, um 
importantíssimo elemento 
de subversão canónica, fun-
damental para a inovação da 
literatura moçambicana, con-
testação e denúncia”, acres-
centou a estudiosa brasileira, 
muito interessada pela litera-
tura moçambicana. 

Para além de Cães à estrada e 
poetas à morgue, Deusa d’África 
é autora de A voz das minhas 
entranhas (poesia), Equida-
de no reino celestial (romance) 
e Ao encontro da vida ou da mor-
te (poesia). A poetisa também 
participou em antologias, 
além de exercer a função de 
Coordenadora-Geral da As-
sociação Cultural Xitende, 
com sede na cidade de Xai-
-Xai. O País
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Vários estudos mostram que, comparativamente 
às mulheres, os homens continuam a não aderir 
de forma voluntária aos serviços de saúde para 
rastreio, diagnóstico e tratamento de doenças, o 
que faz com que tenham menos acesso aos ser-

viços de aconselhamento e testagem para HIV, procurando os 
cuidados de saúde nos estágios mais avançados da doença e 
com piores prognósticos. E pelo facto de as mulheres serem 
as que mais aderem às unidades sanitárias tem contribuído 
para a estigmatização da mulher, sendo muitas vezes apre-
sentada como o rosto do HIV/SIDA em Moçambique.

A cada 20 minutos, em 
Moçambique, uma mulher 
jovem, de 15-24 anos de ida-
de, é infectada pelo HIV, 2.1 
milhões de moçambicanos 
vivem com HIV e 1.4 milhão 
estão em tratamento. E des-
tas, 81% conhecem o seu sero 
estado, 84% estão em trata-
mento e 80% estão viralmente 
suprimidos.

À primeira vista, estas es-
tatísticas parecem mostrar 
maior prevalência do HIV/
SIDA nas mulheres, mas a ver-
dade é que, comparativamente 
aos homens, as mulheres têm 
mais sensibilidade à saúde, 
aderindo massivamente à tes-
tagem, enquanto os homens 
só procuram cuidados sanitá-
rios quando estão graves e por 
vezes com poucas chances de 
sobrevivência.

Como se tal não bastasse, 
quando os homens iniciam o 
TARV têm taxas de adesão 
aos cuidados e tratamento 
muito baixas, o que resulta em 

alta taxa de morbimortalidade 
por HIV após o início do tra-
tamento. De uma forma geral, 
em Moçambique, a cobertura 
de TARV no ano 2017, entre 
homens com 15 anos ou mais, 
foi de 42%, em comparação 
com 63% entre as mulheres.

Essa situação preocupa so-
bremaneira a sociedade civil, 
que recentemente participou 
do Fórum Regional Sul das 
Redes de Mulheres contra 
o Sida, realizado pela ONU 
mulheres, ONUSIDA, em 
colaboração com a Associa-
ção Sócio Cultural Horizonte 
Azul e o Conselho Provincial 
de Combate ao Sida de Gaza, 
na cidade de Xai-Xai, provín-
cia de Gaza.

 Gisela Banze, represen-
tante da Rede Nacional de 
Mulheres e Raparigas Viven-
do com HIV/SIDA, conside-
ra que a doença tomou o rosto 
feminino porque as mulheres 
são as que mais aderem às uni-
dades sanitárias e os homens 

Organizações da sociedade civil lamentam que o HIV/SIDA 
tenha o rosto da mulher

Neila Sitoe

têm medo de saber, no míni-
mo, se estão contaminados ou 
não.

 “Estou ciente que a mu-
dança de comportamento é 
um processo que leva muito 
tempo, mas é necessário que 
continuemos a advogar para 
a mudança de comportamen-
to porque nos 2.1 milhões 
de pessoas que vivem com 
o HIV mais que a metade é 
composto por mulheres e ra-
parigas, mas é porque o país 
é composto maioritariamente 
por mulheres e estas são as 
que mais se preocupam em 
saber do seu estado serológi-
co. Enquanto os homens não 
se engajarem nos cuidados de 
saúde, continuaremos longe 
de alcançar as metas traçadas 
para a redução e eliminação 
do HIV/SIDA”, lamentou. 

 Banze diz que enquanto a 
sociedade estiver preocupada 
em culpabilizar a mulher pela 
transmissão do HIV/SIDA, 
vidas ainda serão ceifadas 

por esta epidemia que pode 
ser controlada e futuramente 
eliminada. 

 
Mulheres na dianteira dos 

serviços de saúde
 
Maria Mussuei, coordena-

dora nacional de Líderes Reli-
giosos Afectados e Infectados 
pelo HIV/SIDA, lamenta o 
facto de existirem ainda dou-
trinas que criam limitações e 
inferiorizam a mulher.

“A mulher se preocupa 
com a saúde dela, dos filhos e 
do marido. Um simples sinto-
ma estranho, ela logo dirige-
-se à unidade sanitária. Mes-
mo dentro das igrejas, quando 
tem pessoas com HIV, é mais 
fácil saber quando são mulhe-
res e se elas estão a seguir o 
tratamento ou não. Mas quan-
do se trata dos homens, por 
mais que a mulher esteja a fa-
zer tratamento, nunca revelam 
se eles são ou não seropositi-
vos e nem sequer procuram 

uma unidade sanitária. Por 
essa razão, mesmo dentro das 
igrejas, os homens com HIV 
são os que mais morrem”, 
revelou.

Para Célia Muchanga, 
coordenadora de género da 
Associação Kutenga, os ho-
mens não aderem à testagem 
e tratamento de HIV/SIDA 
porque crescem numa base 
de protecção das normas so-
ciais que os defendem e dão 
privilégios.

“Alguém pode ser polí-
gamo e passar o vírus para 
as suas múltiplas parceiras, e 
muitas das vezes o homem 
nem quer agir assim, mas os 
hábitos e costumes que trans-
mitem valores e tradições o 
obrigam a seguir tais práticas, 
assim como obrigam todos a 
segui-las. A mulher é margi-
nalizada e culpabilizada, não 
pode ter autonomia, e tudo o 
que não é bonito para a foto-
grafia do homem associa-se à 
mulher”, destaca.

A coordenadora acredita 
que é possível transformar as 
práticas nocivas, as desigual-
dades de género e o fraco en-
gajamento masculino em boas 
práticas, para que se tornem 
veículos de transformação da 
sociedade para que todos te-
nham comportamentos posi-
tivos e reduzam a incidência 
do HIV, principalmente na 
faixa etária dos 14-49 anos, 
onde há maior infecções.


