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ACLIN “não está a tratar” de mais cinco anos “…Perguntem a OJM”

Faustino mata

chances do

terceiro mandato

OJM está isolada e “chama” do terceiro mandato começa a perder força

Há rumores de que os combatentes estão desapontados com governação do primeiro civil
Fernando Faustino não concorda com insinuações de tribalismo do General Chipande

Porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, em exclusivo ao Evidências

“Corrupção facilita penetração do terrorismo”
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Dívidas Ocultas: Justiça dos EUA “perdoa” D. Subeva por cooperar
O juiz distrital do Brooklyn dos EUA, William F. Kuntz II, decidiu não punir Detelina Subeva, ex-banqueira do Credit Suisse,
com pena de prisão por ter cooperado com a justiça no processo
ligado às dívidas ocultas. A banqueira irá igualmente abrir mão dos
pouco mais de USD 200 mil que recebeu de subornos para viabilizar os empréstimos da EMATUM, MAM e Proíndicus.

Camaradas aprovaram candidatura de Gonçalves Gemusse, acusado de corrupção

Partido Frelimo prepara-se para “premiar” a corrupção em Tete

A

Gonçalves Gemusse é primeiro secretário interino em Tete
Está a responder no tribunal por desvio de perto de um milhão de meticais
Dinheiro foi desviado quando era administrador de Chiuta

cada dia que passa, o partido Frelimo parece estar cada vez mais a normalizar
a corrupção no seio da organização a vários níveis. O caso mais recente
e arrepiante vem de Tete, onde apesar de estar a responder na justiça por
corrupção, acusado de ter liderado um esquema que culminou com o desvio
de perto de um milhão de meticais, o actual primeiro-secretário interino do
partido, Gonçalves Gemusse, apoiado por um grupo de camaradas influentes em Tete,
acaba de submeter a sua candidatura para ser reconduzido ao cargo, aparentemente com
o OK do secretário-geral, Roque Silva, que na semana passada trabalhou naquele ponto do
país. Entre os pecados que constam sobre Gonçalves Gemusse compreendem subfacturação
de preços em processos de contratação de bens e serviços, desvio de dinheiro para contas
particulares com recurso a guias falsas e viciação de concurso público para contratar sua
própria esposa ao arrepio da lei.
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Reginaldo Tchambule
Numa altura em que uma
das principais bandeiras do
Presidente da República, Filipe Nyusi, que simultaneamente é Presidente da Frelimo, é o combate à corrupção,
o partido cinquentenário
parece estar disposto a provar que tal não passa de um
chavão político e que, aliás,
o desvio de fundos públicos pode ser premiado com
um dos cargos mais altos na
hierarquia daquela formação
política.
No último Sábado, a sede
do comité provincial da Frelimo em Tete viveu um momento incomum, quando um
grupo de apoiantes e delegados irromperam às portas do
edifício, entoando cânticos
para, em seguida, depositar
a candidatura do actual primeiro secretário, provincial
Gonçalves Jemusse a sua
própria sucessão.
A candidatura foi submetida a um conselho de verificação, composto pelos
camaradas Artur Bascolo e
Paulo Tsolas, que fizeram
a primeira triagem e deram
aval para que o processo pudesse avançar para o Comité de Verificação e Análise
de Candidaturas que verifica
ao pormenor e ao detalhe a
elegibilidade de Gonçalves
Jemusse. O processo será depois submetido ao secretariado do Comité Provincial, que
por sua vez irá depois para a
sede nacional.
Evidências apurou que, até
o momento, Gonçalves é candidato único em Tete e con-

ta com forte apoio do actual
secretário-geral da Frelimo,
Roque Silva. A entrega de
candidaturas para os cama-

radas que querem concorrer
a cargos de primeiros secretários provinciais termina no
próximo dia 21 de Agosto.

Gonçalves Jemusse está envolvido no
desvio de mais de um milhão de meticais
O actual primeiro secretário provincial da Frelimo em
Tete, Gonçalves João Jemusse,
que acaba de ver a sua candidatura aprovada e está encaminhado para continuar no
cargo número um da província de Tete, 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.
Tal como o Evidências reportou em primeira mão, na
sua edição 069, a 05 de Julho
último, o saque 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,
Jemusse 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
instruído 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 Cebola,
solteiro, de 51 anos de idade, gestor; Manuel Mouzinho
Joaquim Cebola, secretário
permanente; Egrila Miranda
das Dores Devessone Alfredo, técnica das Finanças; Domingos Puzumado, chefe da
Repartição de Administração
Local e Função Pública; e, Jardito Anastásio Adriano, gestor
de Pessoal.
De acordo com a acusação

a que o Evidências teve acesso,
no ano de 2019, em comunhão
de ideias, com os co-arguidos
concordaram transferir um valor total de 300.000,00Mts da
rubricas de ajudas de custo da
Secretaria Distrital de Chiúta
para as suas contas bancárias.
Para a execução deste propósito, o arguido 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 qualidade
de gestor Distrital do Orçamento e Controlo de despesa,
e teve autorização do arguido
Gonçalves João Jemusse, na
qualidade de ordenador de
despesas.
Feito o esquema, o valor
começou a ser drenado nas
contas particulares e, segundo
a investigação do GPCCCT,
no dia 10 do Mês de Junho
do ano de 2019 o arguido
Raimundo Eduardo Cebola
recebeu na sua conta bancária, domiciliada no Banco
Millennium BIM, com o número 203463806, o valor de
80.000,00Mt.
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
realizada e, pior, nem fundamentavam o dinheiro que receberam.
Continua na pag 06

Roque Silva não quer briga por cargos na Frelimo
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Numa altura em que decorrem conferências a vários níveis,
que por vezes têm resultado em confrontos entre membros, o
secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que semana finda trabalhou em Tete, apelou aos membros do partido para não lutarem
por lugares. O político explicou que não é possível todos ocuparem cargos.
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ACLIN “não está a tratar” o assunto do terceiro mandato de Filipe Nyusi

“Esse não é assunto da ACLIN… Perguntem a OJM”
OJM está isolada e “chama” do terceiro mandato começa a perder força
Há rumores de que os combatentes estão desapontados com governação do primeiro civil
Fernando Faustino não concorda com o General Chipande

D

Reginaldo Tchambule
Em 2021, durante a quarta sessão ordinária do Comité
Central, Felizarda Paulino, antiga deputada da Assembleia da
República e actual membro do
Conselho de Estado, gelou a
sala de reuniões da Escola Central da Frelimo, na Matola, ao
propor que a vitória expressiva de 2019 cria condições para
que Filipe Nyusi continue a dirigir o País até 2030.
Na altura, aquela inusitada
proposta não teve o devido
acolhimento dentro do Comité
Central, contudo, um ano depois, ou seja, em Maio de 2022,
os apelos inconstitucionais subiram de tom quando a antiga
secretária-geral da OJM, Anchia Talapa, anunciou o apoio
daquela organização juvenil
para um terceiro mandato. Fazendo corro, no seu primeiro
discurso após a eleição, Silva
Livone, actual secretário-geral,
também pronunciou-se nos
mesmos termos.
No entanto, parece que o
lobby do terceiro mandato não

está a ter força suficiente para
convencer os mais velhos. Nas
duas sessões onde foi proposta
a continuidade de Filipe Nyusi, a Organização da Mulher
Moçambicana e a ACLIN não
se pronunciaram a respeito,
no entanto, o secretário-geral
desta última organização social
acaba de quebrar o silêncio.
De forma categórica, com
um discurso polido e bem conseguido, Fernando Faustino
pronunciou-se sobre alguns
dos assuntos mais candentes
da actualidade, tendo desvalorizado por completo qualquer
tentativa de um debate sobre
o terceiro mandato. Aliás, diz
mesmo que isso não é assunto.
“Em nenhum momento,
que eu saiba, ele (Filipe Nyusi)
manifestou interesse em se recandidatar, e esse não é assunto
da ACLLN; devem perguntar à
OJM: em que se inspirou para
dizer isso? Vocês devem saber
o seguinte: nós somos uma
organização muito forte. Há
pouco tempo nós tivemos o

Comitè Central e este assunto
que me aborda aqui não foi tratado”, desvalorizou Fernando
Faustino, que em 2014 foi uma
das pessoas consultadas pelo
antigo Presidente da República
sobre o futuro do seu sucessor, que acabaria por ser Filipe
Nyusi.
Segundo Fernando Faustino,
neste momento a preocupação do Presidente Nyusi “não
deve ser nem terceiro, nem
quarto, nem quinto mandato.
A preocupação do Presidente
Nyusi deve ser acabar com os
insurgentes em Cabo Delgado,
acabar com a fome em Moçambique, acabar com o custo
de vida e com os bandidos que
andam aí em todos os cantos”.
Estes
pronunciamentos
acontecem numa altura em que
há rumores de que os antigos
combatentes estão desapontados com a governação daquele
que é o primeiro civil (Filipe
Nyusi) a ser inquilino da Ponta
Vermelha. Aliás, fala-se de uma
suposta pretensão de devolver
o poder a um combatente.

Fernando Faustino não
concorda com afirmações do
General Chipande
Numa curta entrevista à jornalistas em que foi questionado sobre vários assuntos, o secretário-geral da ACLIN foi confrontado
com as declarações do General
na Reserva, Alberto Chipande,
que, há dias, afirmou que existe
tribalismo em Moçambique, liderado sobretudo por gente do sul,
que durante muito tempo abocanhou as oportunidades.
Muito cauteloso, Fernando
Faustino disse respeitar o pensamento do homem que a história
oficial (mas contestada) lhe atribuiu a autoria do primeiro tiro
da Luta de Libertação Nacional,
contudo não concorda com este.
“Eu não concordo, porque a
nossa arma secreta é a unidade
nacional. Na Frelimo, há liberdade de expressão. O general
Chipande é nosso grande chefe
e respeitamo-lo bastante, mas
penso que esse é o pensamento
dele”, disse Fernando Faustino.

Sobre uma ordem de serviço
emanado pela ministra da Administração Estatal e Função
Pública para que os filhos dos
combatentes tivessem prioridade
nas vagas de emprego na função
pública, Fernando Faustino, num
dia de grande inspiração discursiva, distanciou-se da atitude de
Ana Comoana, apontando que
os moçambicanos são iguais.
“Nós temos muita juventude
que já terminou os seus estudos,
mas que neste momento não tem
emprego, e neste grupo dos que
não tem emprego também estão
filhos de combatentes. A nossa
prioridade não é olhar só para
os filhos dos combatentes, mas
para todos filhos dos moçambicanos. Não vi o ofício, mas a
minha preocupação é que filhos
dos combatentes e de todos os
outros moçambicanos tenham
emprego, este é o objectivo principal”, concluiu Faustino, que falava à margem de uma visita ao
Comité da ACLIN da cidade de
Maputo, onde os antigos combatentes reafirmaram a vontade de
ajudar a Frelimo a ganhar.
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esde Maio de 2021, quando uma influente
camarada fez a proposta em pleno Comité
Central, os rumores de uma suposta pretensão
do Presidente da República, Filipe Nyusi,
concorrer para um terceiro mandato têm
vindo a ganhar consistência, facto que foi reforçado pelas
lideranças da Organização da Juventude Moçambicana
(OJM). Entretanto, a Associação dos Combatentes da Luta
de Libertação Nacional (ACLIN), através do seu respectivo
secretário-geral, Fernando Faustino, veio a terreiro pela
primeira vez separar as águas. Para aquela que é tida como
principal reserva moral do partido e que mostra bastante
influência na indicação dos candidatos do partido, a
probabilidade de um terceiro mandato para o actual chefe
do Estado é um não assunto na Frelimo e desafia a OJM a
indicar em que se inspirou para tão inusitado pedido.
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Ossufo Momade pede demissão de Carmelita Namashulua
Depois de Luísa Diogo, agora é vez do presidente da Renamo,
Ossufo Momade, pedir a demissão da ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, por não conseguir
resolver os vários problemas que este sector enfrenta. Momade falava
momentos depois de testemunhar situações difíceis enfrentadas por
alunos da Escola Primária Armando Emílio Guebuza de Angoche.

Respostas sobre retorno da TotalEnergies podem vir do Presidente Kagame

"Falei com o presidente ruandês, para perguntar porquê a
Total não volta” - Filipe Nyusi

F

Consulado de Nyusi faz vista grossa às exigências da multinacional

ocos de ataques continuam a caracterizar o
ambiente conflituoso em Cabo Delgado, mas o
poder político vem pressionando o retorno rápido
da TotalEnergies em Palma, fazendo vista grossa
às exigências da multinacional. Num passado
recente, as autoridades chegaram a pressionar o retorno das
comunidades, uma estratégia que foi vista como forma de
pressionar a TotalEnergies, que deixou claro que seu retorno
está condicionado à segurança plena e ao regresso da população.
A multinacional diz que não vai “expor a vida de colaboradores
moçambicanos numa situação de extrema (insegurança)”. Essa
indefinição e silêncio está a deixar o Presidente da República,
Filipe Nyusi, com nervos à flor da pele e, recentemente, não
escondeu o seu desespero a ponto de recorrer ao seu homólogo
ruandês, “Paul Kagame, para perguntar porquê a Total não
volta, uma vez que a situação já está calma".
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Nelson Mucandze
Até há bem pouco tempo,
o governo parecia que havia
acatado as recomendações da
multinacional francesa, que tem
adiado seu retorno à Palma, talvez convencido de que a breve
trecho iria devolver, no terreno, a calmaria que se esperava
aquando da chegada dos novos
amigos de moçambique, a força
militar ruandesa.
Mas depois de sucessivos falhanços, em meio a retorno de
nova actuação dos insurgentes
que têm efectuado ataques mais
à sul da província de Cabo Delgado, nalguns casos em distritos
nunca antes atacados, a postura
das autoridades sugere que estes
estão conformados que o fim
do combate ao terrorismo não
está para breve.

dês, Paul Kagame, e perguntei
por que a Total não volta, uma
vez que a situação já está calma",
disse Filipe Nyusi, durante a
Reunião de Negócios da Agenda Africana da Comunidade
dos Presidentes dos Conselhos
da Administração e Directores
Executivos, que decorreu recentemente em Maputo. Para muitos, esta é a confirmação de que
a soberania nacional está hipotecada ao Regime de Kigali.
Mas desde que abandonou
as suas actividades em Afungi,
a 21 de Março de 2021, a TotalEnergies tem condicionado
o seu retorno a uma paz. Num
encontro com Nyusi, em Fevereiro do ano em curso, durante a
sua visita em Maputo, o CEO da
Totalenergies, Patrick Pouyanné,

É que, nas palavras de Nyusi, não está claro porquê a TotalEnrgies não está a voltar (retomar) as actividades, fazendo
vista grossa às exigências da
multinacional.
"Falei com o presidente ruan-

terá fincado o pé afirmando que
“quando vir que a vida está de
volta ao normal, com serviços
do Estado e população, aí o projeto pode recomeçar”.
Na altura, Pouvanné terá
destacado as melhorias que, no

entanto, não eram suficientes
para ditarem a retoma das actividades da multinacional que dirige. “Muitos progressos já foram
feitos e quero dar os parabéns
às autoridades moçambicanas
que juntamente com o Ruanda e
SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral]
conseguiram que muita coisa
fosse feita”.
De Fevereiro a esta parte, os
focos de ataques se intensificaram em Cabo Delgado, deteriorando-se a segurança, o que veio
precipitar mais refugiados, de
800 mil deslocados, número que
tem estado a aumentar.
Em Abril, durante uma palestra na Universidade Pedagógica em Maputo, o representante da TotalEnergies em
Moçambique, Maxime Rabilloud, terá destacado a relevância do projecto de Gás Natural
Liquefeito (GNL), afirmando
que, pessoalmente, “espera que
a Total nunca saia”, mas o que
aconteceu em Palma foi “trágico” e apesar da Total ser uma
empresa “cidadã”, ela não vai
“expor a vida de colaboradores
moçambicanos numa situação
de extrema (insegurança)”.
Mas o discurso político tem
sugerido que o Governo não
entende o porquê a multinacional não volta, ao mesmo tempo
que tem exibido uma narrativa
de relativa calma, pressionado
a multinacional que continua

numa incerteza. Actualmente, a
perspectiva é de que venha retomar as actividades bem nos
finais de 2022, uma perspectiva
bem longe de se concretizar, o
que vai obrigar a revisão da previsão do início do arranque da
exploração do GNL, que estava
prevista para 2024.

e com assinalável retorno das
famílias, ainda que não haja ordens expressas nesse sentido.
Tal situação está a permitir a
retoma de alguns serviços em
algumas áreas consideradas tranquilas e sob controlo das Forças
de Defesa e Segurança moçambicanas, do Ruanda e da SADC.

Há empresas a retomarem
actividades

A relativa calma
de que se fala em
Cabo Delgado
permitiu o retorno
das empresas
que decidiram
avançar com as
suas actividades.
De acordo com o
director provincial
da Indústria e
Comércio em
Cabo Delgado,
Nocifo Magaia,
110 unidades
industriais que
haviam sido
encerradas devido
à intensificação
dos ataques
já estão em
funcionamento.

A relativa calma de que se
fala em Cabo Delgado permitiu o retorno das empresas que
decidiram avançar com as suas
actividades. De acordo com o
director provincial da Indústria
e Comércio em Cabo Delgado,
Nocifo Magaia, 110 unidades
industriais que haviam sido encerradas devido à intensificação
dos ataques já estão em funcionamento.
No concreto, Magaia refere-se a moageiras, padarias e serrações. Disse ainda que 371
estabelecimentos comerciais
também estão em funcionamento.
O tecido industrial de Cabo
Delgado é composto por 933
unidades, entre grandes e pequenas indústrias. Enquanto a
província de Cabo Delgado sofre ataques, como recentemente
sucedeu em algumas zonas de
Muidumbe, Macomia e Nangade, por outro lado a situação
tende a voltar à normalidade
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Dom Zuppi diz que o país pode ser conselheiro da paz

O antigo mediador das negociações entre o Governo e a Renamo,
que culminaram com os Acordos de Roma em 1992, Matteo Zuppi,
citado pelo Domingo, considera que Moçambique é um bom exemplo de aproximação entre as partes antes desavindas, uma experiência
que, no seu entender, pode ser transmitida para outros países. Noutras nações que tiveram problemas similares assistiu-se a vinganças.
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Kristina Rosales, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, em exclusivo ao Evidências

“Corrupção facilita penetração do terrorismo em África”

Reginaldo Tchambule
Recentemente, o Departamento de Estado norte-americano apresentou a sua
nova estratégia para África
Subsaariana. Essencialmente, em que se centra esta estratégia?
– Como o secretário
Blinken falou, na semana passada, durante a sua visita na
África Subsaariana, onde escalou África do sul, República Democrática do Congo e
Ruanda, o continente africano
é um parceiro vital e é base da
estratégia nova do governo
americano em que a África
vira um parceiro importante
para os EUA. A nossa nova
estratégia se foca no que vamos fazer com a África e não
para a África, não necessariamente para as nações e povos
africanos. Durante o discurso, mencionou quatro áreas
estratégicas que posso mencionar brevemente, que são
de importância estratégica.
Primeiro, um novo conceito
de Sociedade Abertura, uma
sociedade que seja conectada, uma sociedade que tenha
acesso a digitalização, onde a

juventude africana tenha acesso também às oportunidades.
A segunda área tem a ver
com o novo Conceito Democrático em África e como isto
está ligado ao conceito de segurança, no sentido de como
podemos juntamente combater
esses desafios globais, como,
por exemplo, a corrupção que
muitas vezes está ligada a essa
falta de democracia e outros

problemas ligados à governação no continente. A terceira
área é a Recuperação do Continente depois da Covid-19,
obviamente sabemos que teve
muita perda com a Covid-19,
houve crescimento da pobreza
e precisamos de trabalhar juntamente para ter as melhores
oportunidades económicas e,
por último, o tema da Conservação e Adaptação às Mudan-

ças Climáticas, que obviamente
o secretário falou em detalhe ao
referir que o continente africano é o que mais impacto tem
sentido desta mudança climática.
Por aquilo que ouvimos
no discurso do secretário
Blinken, essa estratégia está
mais centrada na juventude.
Por que exactamente a juventude?
- A juventude é o maior grupo do continente africano. Sabemos que é um grupo que de
certa forma está numa certa desvantagem neste momento, no
sentido de avanço económico
e representação. Por exemplo, o
secretário falou muitas vezes no
contexto da democracia porque
sabemos que tem vários países
no continente africano, onde a
participação dos jovens é bastante limitada, mas isso também
acontece em outras partes do
planeta. No caso do continente
africano, sabemos que, especialmente, a juventude faz parte
dos maiores apreciadores dos
conceitos de uma governação
que seja representativa, que não
seja uma ditadura, que não seja
o conceito de uma pessoa que
fica no poder por décadas, uma
governação para que as pessoas
consigam ter emprego, uma governação que as pessoas consigam ir adiante com as oportunidades de uma forma justa.
Infelizmente, hoje, por motivos de corrupção e muitas vezes
exploração por alguma vertente
não democrática, não se tem
dado esta oportunidade para a
juventude africana, que de certa

forma é quem representa, hoje
em dia, o continente.
E de que forma os EUA
pensam em estimular essa
juventude para participar de
forma activa e assumir esses
projectos de liderança que
são necessários, tendo em
conta que o grosso dos nossos regimes é repreensivo e o
espaço político é muito afinado?
- Acho que de certa forma
tem várias respostas, uma coisa
que o secretário mencionou no
discurso tem uma ligação com
dois temas que mencionei, o
tema de uma sociedade aberta
em que, inclusive, o secretário
citou o caso de Moçambique,
que adoptou uma tecnologia da
Starlink, que tem ajudado o país
a passar por uma transformação, mas isto levou tempo, mas
permite que as pessoas tenham
acesso a digitalização para poderem se conectar com outras
pessoas.
Esse é um passo significativo
para mudar as pessoas no sentido de conseguir um emprego.
Há muitas oportunidades que
surgem muitas vezes quando as
pessoas estão conectadas, pois
conseguem trabalhar online, o
que de certa forma faz parte de
uma nova economia que pode
ajudar a levantar toda uma camada de jovens. Em certos países, inclusive em Moçambique,
tal como o secretário do Estado
mencionou, sabemos que é uma
parceria muito forte que temos
em várias partes de MoçambiContinua na pag 6
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N

uma entrevista concedida em exclusivo ao Jornal Evidências, a porta-voz do
Departamento do Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Kristina
Rosales, desafia o continente africano a estabelecer uma única força de
combate ao extremismo violento, como o que se regista em Cabo Delgado,
para evitar perpetuar o problema com a actuação pouco transparente de alguns
grupos de mercenários que aproveitando-se das fragilidades e corrupção de algumas lideranças
lucram e acabam por expandir ainda mais problema em vez de acabá-lo. Nas entrelinhas duma
entrevista em que a fonte estava só autorizada a abordar questões de cooperação entre os EUA e
a África Subsaariana, Rosales mostrou-se preocupada com a ascendência de um movimento de
alinhamento autocrático em alguns países como Moçambique, contudo, mostrou-se confiante
nos jovens que se tem mostrado contra as tendências antidemocráticas. Na entrevista que se
segue, conheça as linhas da nova estratégia dos Estados Unidos para a África Subsaariana, que
se baseia em novos paradigmas em que o continente não é mais visto como receptor, mas como
parte da acção.
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Mandioca: Nem alternativa, nem barata

Há mais de um mês, o ministro da Indústria e Comércio apresentou como alternativa ao agravamento do custo do pão a batata-doce e a mandioca, contudo, os dois tubérculos estão longe de ser
alternativa. No passado mês de Julho, em que a inflação atingiu níveis históricos, a mandioca foi um dos produtos que registou maior
incremento do preço, com uma variação de 24%.

Continuação da pag 05

que, que trabalhamos de forma conjunta. Por exemplo, temos o sistema educativo entre
os EUA e o continente africano, que é a bolsa Mandela –
Washington, que sabemos que
as pessoas fazem de tudo para
entrar num programa educativo, tem pessoas que passam
pelas faculdades e escolas técnicas e graças a esta parceria
que o EUA tem com a maioria dos países do continente
africano muitos jovens têm a
oportunidade de entrar nesta
bolsa e estudar e se formar.
E essas pessoas fazem parte
de um grupo que foi formado para liderar o próprio país,
para que não seja sempre a
mesma camada de pessoas.
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“Nenhum país no
continente africano
consegue avançar com
alinhamento autocrático”
Como é que os EUA pensam em apoiar as democracias africanas? Temos muito líder que tem enveredado
por caminhos pouco democráticos, dando exemplo
de Moçambique, onde já
há algumas insinuações
de um provável terceiro
mandato do nosso Presidente da República. Como
os EUA olham para estes
tipos de tendências pouco
democráticas e como podem apoiar esses países a
ultrapassar esse problema?
- Obviamente, estamos a

nova estratégia para a África
subsaariana.
E em relação aos movimentos que assistimos de
alguns líderes que querem
o terceiro mandato. Que
tipo de abordagem tem os
EUA para com esses dirigentes.

registar certas ameaças no século XXI, no contexto da democracia, e essas ameaças são
várias. Em algumas vezes temos uma governação que vira
autocrática, tem também o
problema da desinformação,
a informação armada, a vigilância digital. Tudo isso são
problemas que não estão só a
afectar o continente africano,
mas no nosso caso tem afectado os EUA também. Uma
das coisas que temos trabalhado com vários países, inclusive com Moçambique, é uma
nova abordagem no sentido
da governação global, que vai
ser um investimento de aproximadamente uma década que
vai promover uma sociedade
mais pacífica, mais inclusiva e

mais resiliente nos países que
sabemos que temos conflitos
de urgência.
No caso de Moçambique,
sabemos que temos esta situação no norte do país, com
os ataques dos grupos extremistas que de certa forma estão impactando o bem-estar
da sociedade moçambicana e
também temos outros países
em África. O secretário também falou da situação do Benin e Costa do Marfim.
Outro problema que estamos a trabalhar conjuntamente neste tema de democracia
e segurança é especificamente a exclusividade de como
podemos tratar estes temas

com grupos de movimentos
extremistas que participam
de certa forma de interferência estrangeira no continente africano. Lembra-se, por
exemplo, do grupo Wagner,
que opera no Mali, na República Centro Africana. São
grupos que contribuem para
o aumento da corrupção e
também para a aniquilação
da democracia. De facto, vai
ser um tema que vai ser tratado com os líderes africanos
na cimeira dos líderes africanos em Dezembro deste ano,
sabendo que é um tema que
infelizmente está colaborando
para acabar com a democracia
do continente, algo que constitui preocupação para nós e
por isso estamos a traçar essa

- Sabemos que nenhum
país no continente africano
consegue avançar com esse
tipo de alinhamento autocrático ao não ter, por exemplo,
eleições que sejam livres e
justas, onde muitas pessoas
tenham transições pacíficas
de poder. Sabemos que é um
tema que além de delicado é
um tema que precisa de ser
trabalhado com mais atenção
no continente africano porque sabemos que temos que
ter transições democráticas
dentro do continente, não só
em termos de segurança, mas
para prosperidade regional e
para a própria sociedade africana.
Temos exemplos positivos,
como é o caso da CEDEAO,
em que os 15 países membros
vão aprovar uma proibição
para que os presidentes busquem o terceiro mandato. Os
presidentes da Gâmbia e da Nigéria estão no segundo mandato e foram os proponentes desta nova regra, e é uma coisa que
Continua na pag 11
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Desviou dinheiro de professores e admitiu ilegalmente a sua esposa
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 Direcção 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
Direcção Provincial de Eco-

nomia e Finanças de Tete
fazia menção era para pagamento de ajudas de custo do
pessoal docente 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 alguma para justificar o pagamento.
À investigação, apresentou
uma guia de marcha que faz
referência a uma apresentação
ao Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia,
ou seja, desceu do seu gabinete para uma subunidade
orgânica.
Segundo a acusação, num

outro momento, em Novembro do mesmo ano de 2019,
os arguidos Raimundo Cebola, Gonçalves Jemusse e Manuel Cebola pagaram um valor
total de 923.260,00 meticais
para aquisição de cinco mo-

torizadas e igual número de
capacetes, não seguindo os regimes de contratação pública.
Destas motorizadas, uma
é da marca Honda, ACE 125,
e quatro são da marca Dayun,
139 FMA. A da marca Honda
teve o custo de 156.510,00Mts
e as da marca Dayun tiveram o
custo de 189.500.00Mts, cada
uma.
Ora, no entender da acusação, para as motorizadas
da marca Dayun houve uma
clara subfacturação, na medida em que o custo médio da
mesma motorizada na Cidade
de Tete era de 48.000,00Mts,
à data dos factos. Investigadores do GPCCCT estimam

que só nesta operação o actual
primeiro secretário da Frelimo em Tete e seus comparsas
tenham lesado o Estado em
mais de 731.260 meticais.
O actual secretário da Frelimo em Tete vai ainda acusado da prática de nepotismo,
por ter admitido em circunstâncias estranhas a sua própria
esposa, com quem vive em
comunhão de mesa e cama,
de nome Madalena Fraqueza.
Evidências apurou que esta já
foi desvinculada e encontra-se
a ressarcir o Estado pelos 49
mil meticais que recebeu ilegalmente no período em que
esteve ligada ao Estado de
forma indevida.
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PAE: mais um alívio pesado e,
oxalá, não fraudulento
O Governo preparou os moçambicanos para que estivessem
atentos às “medidas de gestão”
que iriam “conter o custo de vida
no país”, precipitado por vários
factores, no qual se destaca, segundo consta do referido plano
do Governo, as dívidas ocultas
(que ainda vão nos assombrar)
e depois seguem “outros factores”. Estes outros, na descrição
do Governo, “incluem a acção
terrorista em Cabo Delgado, que
já causou mais de 850 mil deslocados internos, a crise sanitária
causada pela pandemia da covid-19 e o aumento da frequência
e da intensidade dos ciclones e
inundações, tendo Moçambique
enfrentado mais de nove ciclones
nos últimos quatro anos”. No
fim é que se pode ler o conflito
da invasão Russo à Ucrânia.
Ignorando a sequência da colocação, é preciso assumir que
são choques fortes que colocaram a economia moçambicana
de joelhos, ao mesmo tempo que
a colocaram numa capacidade
questionável dos dirigentes de
controlar os indicadores económicos.
Muito recentemente, o Governo tentou conter o custo de vida
anunciando redução de taxas
para conter aumento de preço
de combustíveis, mas veio a subir três vezes; anunciou há semanas um subsídio total de mais
de 120 milhões de dólares para
os transportes de passageiros (e
até com ensaios para reintrodução de cartão FAMBA), mas as
edilidades da Beira e Maputo vieram a aprovar aumentos e, no
seu último fracasso (pelo menos
no cúmulo), anunciou a reforma
na administração pública introduzindo a Tabela Salarial Única
(TSU), que veio criar expectati-

vas que levaram os funcionários
públicos a contrair dívidas, que
hoje os sufocam e não se tem
mais perspectiva de quando é
que este documento será implementado. Estas medidas tinham
uma relação directa no poder de
compra dos moçambicanos.
É nesse contexto que surge,
com o mesmo argumento de conter o custo de vida, o Programa
de Medidas de Aceleração Económica (PAE), cheio de promessas questionáveis e distinguindo-se com as velhas promessas pelo
facto de não se poder questionar a sua eficácia a curto prazo.
O seu tempo de implementação
coincide com o fim do mandato
dos seus mentores, o que sugere
tratar-se de um documento com
fins políticos do que necessariamente responder os anseios da
colectividade.
O custo de vida se sente hoje,
mas o Governo mostrou-se incapaz de implementar medidas
que trouxessem as repostas que
respondessem efectivamente desafios do cotidiano e nas reações
às novas promessas, curiosamente não são questionadas as velhas
mentiras.
Ainda não entramos na eficácia
das 20 medidas que afinal não dizem respeito às massas, na medida
em que estão limitadas a sectores
restritos, embora há quem afirma
que devem ser olhadas em conjunto para se assumir sua eficácia.
Até que as medidas anunciadas
para conter o custo de vida mostraram-se fraudulentas, sugerindo
do governo uma postura mafiosa
e desonesta e um plenos desconhecimento das elites das realidades das massas que governam.
A quem iremos, nos próximos
dois anos, cobrar pelo fracasso
do PAE?
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MISAU vai expulsar funcionários corruptos
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, defendeu, há dias, a
expulsão de funcionários envolvidos no mau atendimento e cobranças ilícitas nos hospitais do país. “Nós vamos expulsar os
funcionários envolvidos em actos ilícitos. Aquele que atender mal
o nosso doente não pode continuar no sector de saúde, porque
não honra o nosso lema” - avisou.

Vai pagar um cêntimo do salário mínimo por um ano

Tribunal liberta motorista do acidente que matou
35 pessoas na Maluana
Seguradora e Transportadora obrigadas a pagar 33 milhões em indeminizações

N

uma decisão controversa e que tem estado a
alimentar debates, a juíza do Tribunal Judicial
da Manhiça, Mariza Saiete condenou, semana
passada, Carlos David Mugaduia, condutor do
autocarro da Transportadora Nhancale que no
ano passado provocou a morte de 35 pessoas e vários feridos na zona
da Maluana, a uma pena ano e oito meses de prisão convertido em
multa, ou seja, o réu saiu em liberdade e deverá pagar um cêntimo
do salário mínimo diário, cabendo à transportadora e a seguradora
EMOSE, a responsabilidade de indeminizar as famílias das vítimas
num valor total de 33 milhões de meticais.
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Evidências
De acordo com a juíza do
caso ficou provado que Carlos
Mugaduia é culpado no acidente de viação ocorrido no dia 3
de Junho de 2021, causando a
morte de 35 pessoas. No entanto, mesmo assim, preferiu condenar o réu a uma pena considerada branda pela opinião
pública.
Aliás, o próprio tribunal relatou que o condutor não tinha
carta de condução profissional,
requerida para aquele tipo de

carreiras inter-provinciais, não
obedeceu os sinais de perigo
no local, conduzia em excesso
de velocidade e que fez uma ultrapassagem perigosa, porém,
apesar destas situações agravantes o condutor acabou saindo
em liberdade, pagando somente
uma multa a razão de um cêntimo do salário mínimo diário.
A Empresa de Transportes
Nhancale, dona do autocarro
envolvido no sinistro, foi condenada solidariamente com

a Empresa Moçambicana de
Seguros (EMOSE) a indemnizar as vítimas no valor de
33.854.000,00 milhões de Meticais.
A juíza justificou que a
transportadora foi condenada
porque o autocarro envolvido
no acidente não tinha o seguro
regularizado, enquanto a EMOSE pelo facto de não ter avisado

à transportadora para renová-lo.
O sinistro envolveu um
autocarro da transportadora
Nhancale, e dois camiões de
transporte de mercadoria, uma
das quais encontrava-se estacionada numa das bermas da
Estrada Nacional Número Um.
No entanto, a juíza absolveu
Lino Faite, o automobilista do
veículo pesado que embateu

com o machimbombo da transportadora Nhancale, por insuficiência de provas.
A pena não agradou os familiares das vítimas eu entendem
que os valores definidos para a
indeminizações são irrisórios,
para além de acharem branda a
punição dada ao motorista que,
segundo a sentença, poderá voltar à estrada dentro de um ano.

Estudantes aprendem “ABC” da Segurança Social em Matutuine

E

studantes do distrito de Matutuine foram consciencializados, há dias, sobre a importância do
Sistema de Segurança Social, como forma de,
desde a tenra idade, prepararem o seu futuro social. As acções educativas estão a ser levadas a
cabo pela Delegação Distrital do INSS de Matutuine, através
de palestras em diferentes instituições e níveis de ensino deste
ponto do sul da província.
A iniciativa do INSS visa
dotar os alunos finalistas do
ensino médio, técnico-profissional, os estudantes universitários, bem como outros extractos juvenis,] de conhecimentos
sobre os seus direitos e deveres
inerentes à segurança social,
numa perspectiva de futuros
trabalhadores e contribuintes
do Sistema de Segurança Social.
No encontro que aconteceu
na Escola Comunitária Graça
Machel, onde participaram 70
estudantes, o INSS esteve representado pelo Delegado Distrital
de Matutuine, Arnaldo Muteto,
que destacou a importância dos
alunos terem conhecimentos
sobre o Sistema de Segurança
Social, como forma de garantir

a sua protecção social e de seus
familiares.
Os estudantes congratularam-se com a iniciativa do
INSS em partilhar informações
sobre as vantagens da inscrição
no Sistema de Segurança Social,
tendo solicitado mais acções de
divulgação, dado que este é um
assunto pertinente e com os conhecimentos adquiridos poderão sensibilizar os seus parentes
e guardas da escola.
É importante que, no entender do INSS, a abordagem destas matérias comece mais cedo,
em que estes futuros actores
do mercado laboral dominem
a componente da Segurança
Social, porque é nela onde reside o futuro de qualquer pessoa

que trabalha e rende para a sua
vida social. Razão pela qual nas
palestras são abordadas, entre
outras perspectivas, a importância de estar inscrito no Sistema, a emissão de declarações
e o pagamento de contribuições
no Sistema de Segurança Social
Obrigatória, bem como os prazos estabelecidos para o efeito,
o enquadramento dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)
e a Manutenção Voluntária no
Sistema.
Estudantes, os beneficiários
de cursos de formação profis-

sional e candidatos a emprego
e ao auto-emprego, à escala
nacional, têm merecido a atenção do INSS, tendo em conta o
futuro desta camada social, em
matéria de Segurança Social,
promovendo a consciencialização sobre a importância de estar inscrito no Sistema de Segurança Social, na perspectiva de
preparar o futuro social, ainda
cedo, em parceria com outras
instituições públicas e privadas.
Trata-se de uma política governamental que visa a preparação deste grupo social para

o mercado formal, começando,
desde cedo, com o domínio dos
processos iniciais para o efeito, entre os quais a conciliação
da vida profissional e o ciclo
contributivo para o seu futuro
social e dos seus dependentes,
através do seu rendimento no
presente.
A estratégia do INSS consiste em mobilizar os jovens e outros grupos, economicamente
activos, a inscreverem-se no sistema de segurança social e assim
começarem, ainda cedo, a contribuir com regularidade, como
forma de garantir o seu futuro,
bem como usufruir dos benefícios que o sistema oferece no
presente. O novo Regulamento
da Segurança Social Obrigatória
(SSO), aprovado pelo Conselho
de Ministros, através do Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro,
abre espaço para a entrada no
Sistema de Segurança Social de
mais grupos, mesmo que não
sejam assalariados, incluindo os
que actuam na economia informal, os quais são enquadrados
no regime dos TCP.

Correios deixam de pagar pensões

POLÍTICA

De acordo com uma nota da Comissão Liquidatária, a empresa Correios de Moçambique vai deixar de prestar o serviço público de pagamento de pensões, devendo esta actividade passar a ser
realizada por meio de transferência bancária para as contas dos
beneficiários, por força da extinção da empresa e dos avanços das
Tecnologias de Informação e Comunicação.
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Manteigas explica os contornos da “iluminada ideia” que começa a criar especulações

Renamo: Governo Sombra ainda não passou da
Comissão Política
“Não é possível se chumbar nem a ideia do Governo Sombra e muito menos as personalidades que deviam ser indicadas para fazer parte do mesmo”

E

Duarte Sitoe
Em 2002, a Renamo, então
liderada pelo saudoso Afonso
Dhlakama, anunciou a criação
do Governo Sombra para fiscalização das acções do Governo,
mas a iniciativa foi “sol de pouca dura”, uma vez que pouco
não se fez sentir.
Volvidos 20 anos, agora sob
liderança de Ossufo Momade, a Renamo decidiu resgatar
o Governo Sombra. Com este
importante instrumento de fiscalização política, segundo Momade, o maior partido da oposição em Moçambique pretende
colocar em todas províncias,
distritos, postos administrativos
e localidades, representantes do
partido, para aos poucos se inteirar do processo de governação descentralizada e permitir
a sua participação nas eleições
autárquicas e distritais.
Em conversa com o jornal
Evidências, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, explicou
que a proposta do Governo
sombra não foi arquivada, para
além de ser uma demonstração
do futuro Governo da Renamo.
“Em todos os processos
eleitorais temos tido manifestos eleitorais e, politicamente,
qualquer manifesto eleitoral
que se está em acção governativa coincide com a transformação das promessas feitas durante a campanha e estas foram
transformadas em programa
de governação, aquilo que no
nosso enquadramento jurídico falamos de programa quinquenal do Governo e depois é

traduzido em planos anuais, os
planos económicos sociais que
são as linhas de orientação de
qualquer governação”, explicou
Manteigas, para depois destacar
que o Governo Sombra pretende mostrar aos moçambicanos
que a Renamo é uma alternativa válida nas próximas eleições.
De acordo com Manteigas,
que começou por reiterar os
objectivos da iniciativa, o Governo Sombra é um Governo
que, primeiro, terá a missão de
trazer para as populações o programa de governação que a Renamo tem desenhado.
“Temos um programa que
para ser implementado precisa de ministros, governadores,
directores. Uma infra-estrutura
administrativa que possa implementar esse programa. Para
além disso, é uma maneira de
trazer a população na execução das políticas, isto é, cada
ministro terá o dever de dizer
no seu pelouro quais são as linhas estruturais, qual é a coluna
vertebral daquela área”, disse,
mostrando dificuldade de dizer
quando efectivamente a proposta será implementada.
O nosso interlocutor prossegue que qualquer Governo
deve prestar bom serviço aos
governados, é isso que a Renamo pretende mostrar com
o funcionamento do governo
sombra. “Estamos a mostrar
que somos mesmo uma alternativa, as evidências disso são as
autarquias que estão nas mãos
da Renamo”, sublinhou.

“Não é possível se chumbar nem a ideia e muito
menos as personalidades”, Manteigas
Na terceira Sessão Ordinária do Conselho Nacional
da Renamo, para além do caso
Manuel de Araújo, foram debatidos vários assuntos, com
destaque para o projecto da
criação do Governo Sombra.
Dados na posse do Evidências apontam que não houve
consenso para implementação
da iluminada ideia de Ossufo
Momade.
Contudo, José Manteigas
jurou de pés juntos que o
Governo Sombra não chegou
a ser debatido na sessão do
Conselho Nacional, terminou
na Comissão Política, contrariando as informações de
Ossufo Momade, que aquando do anúncio disse que seria
esse órgão a discutir a sua implementação.
“A terceira sessão do Conselho Nacional não falou do
Governo Sombra. Não foi matéria de debate, isso é mentira,
é uma fabricação de falsa informação. O Governo Sombra
foi anunciado numa reunião
da comissão política nacional
que aconteceu a três meses,

onde o Presidente apresentou
esse projecto que tem a comissão política a órgão de direcção permanente do partido. A
nossa Comissão Política Nacional, segundo os estatutos, é
o órgão permanente do partido. Portanto, em primeira instância, o PR do partido leva as
ideias e as propostas que tem
a esta comissão, que depois
leva a outras instâncias como
o caso do Conselho Nacional
e Congresso do partido, não
houve nenhuma apresentação
do Governo Sombra e muito menos uma reprovação do
GS”, aclarou.
Em Março, Ossufo Momade disse que ia anunciar os

nomes que iam fazer do Governo Sombra. Contudo, até
ao presente, os nomes continuam no segredo dos deuses.
Ivone Soares, segundo apurou
o Evidencias, era a escolhida
de Momade para ocupar o cargo de primeira-ministra, mas
há outros que preferimos omitir que reuniram consenso no
seio dos “resistentes”.
Manteigas disse, nas entrelinhas, que não houve uma divulgação pública dos nomes,
se calhar isso está na esfera
do presidente do partido porque ele é um órgão soberano
dentro do partido, dentro do
seu poder, compete a ele as
nomeações.
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m Março do ano em curso, o presidente da
Renamo, Ossufo Momade, anunciou um resgate
do Governo Sombra, um importante instrumento
de fiscalização política. Com este instrumento,
cuja materialização estava refém da realização do
Conselho Nacional, o maior partido da oposição pretende atacar
as próximas eleições autárquicas e gerais que serão realizadas em
2023 e 2024, respectivamente. Entretanto, já à porta das eleições
autárquicas, o partido mostra-se mudo. Dados do Evidências
indicam que já tinham sido avançados alguns que, no entanto, não
reúnem consenso no seio dos resistentes da perdiz. Em conversa ao
Evidências, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, nega os dados
em nossa posse e explica que “o Governo Sombra foi anunciado
numa reunião da Comissão Política Nacional em que o Presidente
apresentou o projecto”.
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CNE tem apenas 6% do valor necessário

O custo global das eleições em 2023 e 2024 é de pouco mais
de 18,7 mil milhões de Meticais, mas até o momento a Comissão
Nacional de Eleições dispõe somente de cerca de 1,2 mil milhões
de Meticais para a fase preparatória, que inclui recenseamento
eleitoral, o que representa um défice de pouco mais de dois mil
milhões de Meticais.

Renamo e MDM boicotam o combustível russo em nome
da soberania económica do país
Renamo apela ao Executivo para não fazer alianças que prejudiquem o Estado
“O país não pode hipotecar a sua soberania económica – defende o MDM

D

evido às sanções que têm sido alvo das nações
ocidentais em resposta à invasão à Ucrânia, a
Rússia olha para o continente africano como
um dos mercados atractivos para exportar os
seus produtos. Entretanto, os Estados Unidos da América ameaçaram sancionar os países que comprarem gás e petróleo russo, por sinal o mais barato do mercado no presente. O Governo cogitou recentemente avaliar a
viabilidade da importação do petróleo russo para abastecer
o mercado nacional, mas a ideia do Executivo não foi bem
acolhida no seio dos partidos da oposição com assentos na
Assembleia da República. Se por um lado, o MDM observa
que o Governo não pode comprar o combustível russo sob o
risco de hipotecar a soberania economia do país, a Renamo
entende que o Executivo não pode fazer alianças económicas que prejudiquem o Estado moçambicano.
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Duarte Sitoe

Recentemente, o Embaixador da Rússia em Moçambique,
Alexander Surikov, manteve
um encontro com o Conselho
Directivo da Confederação
das Associações Económicas
de Moçambique. Naquela reunião, Surikov adiantou que os
investidores russos no ramo
de cereais, combustíveis e fertilizantes estavam disponíveis
para exportar para Moçambique. À margem daquele encontro, as duas partes assinaram
um acordo que visa estabelecer
uma ligação directa ao mercado russo.
Com o memorando do entendimento assinado entre as
duas partes, os revendedores
de combustíveis em Moçambique teriam a oportunidade de
comprar o combustível mais
barato, o que de certa forma
implicaria a redução dos preços de alguns produtos, tendo

em conta que o custo do combustível e consequentemente
dos transportes é transversal a
toda cadeia de produtos.
A ideia animou a milhares
de moçambicanos neste momento a viverem no limiar da
pobreza e o Governo, através
do ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, admitiu a possibilidade
do país avaliar a viabilidade da
oferta russa.
“Estou certo que vamos
estudar e verificar a viabilidade
dessa oferta, se houver viabilidade com certeza será adquirido”, declarou Zacarias
A ideia do Executivo de
comprar o combustível com
vista a baixar o preço deste
produto no país e consequentemente mitigar o elevado custo de vida não foi bem recebida
no seio dos partidos da oposição. Para a Renamo, por sinal

maior partido da oposição em
Moçambique, o Governo não
deve fazer alianças que podem
trazer consequências negativas
para o país.
“O Governo deve se aliar
aos bons amigos. Nós não somos favoráveis a esta guerra
que a Rússia está a mover contra a Ucrânia porque no concerto das nações há um grande
princípio: a não invasão à soberania de um outro Estado.
Os moçambicanos querem
minimizar o elevado custo de
vida que deriva nos transportes com o aumento dos combustíveis. Os moçambicanos
querem que se procurem soluções viáveis e eficazes assentes
na boa fé e nas boas práticas.
Para a Renamo não há problema, mas não queremos que
alianças tragam consequências
amargas para o país. Não devemos perigar a soberania e a
tranquilidade no país. O nosso apelo é que o Governo não
faça alianças que prejudiquem
o Estado moçambicano”, declarou José Manteigas
Por sua vez, o MDM entende que ao invés de reduzir
o IVA em um ponto percentual, ou seja, de 17 para 16%,
o Executivo deve criar condições para poder comprar combustível a preços mais competitivos e na moeda que for mais
competitiva para o país, tendo
igualmente defendido que a
soberania económica do país
não pode ser hipotecada
“O país não pode hipotecar a sua soberania económica
porque precisamos de comprar, e não sabemos a que preços, o combustível da Rússia
em rublos. Esta alternativa visa
criar especulação à economia
nacional, visa eliminar o princípio da transparência do mercado internacional. Portanto, o
MDM é contra qualquer iniciativa de aquisição de combustíveis que não se baseie em preços competitivos e benefícios
económicos para o país”.
Importa referir que o acordo assinado entre a CTA e a
Rússia, que pode permitir a
entrada do combustível russo
no mercado nacional, está re-

fém do aval do Banco de Moçambique, uma vez que o país
presidido por Vladimir Putin
está temporariamente banido

das transações internacionais
no sistema swift e as transacções serão feitas em rublos/
metical.

Filha do antigo edil da Manhiça
junta-se à Nova Democracia

O

líder do movimento Nova Democracia, Salomão Muchanga trabalhou, no último Sábado,
na vila sede do distrito da Manhiça, província
de Maputo, onde para além de manter contacto com as bases recebeu e apresentou publicamente novos
membros que acabam de se juntar ao partido, alguns vindos da Frelimo.

Entre as caras novas que
acabam de se juntar à Nova
Democracia naquele ponto do
país, destaca-se o nome de Eulália Chicuamba, uma das filhas
do antigo presidente do Município da Manhiça, Alberto Faftine
Chicuamba, membro influente
da Frelimo e considerado por
muitos o melhor presidente
de sempre daquela edilidade.
Tal como Eulália Chicuamba,
que acaba de desfalcar o partido
Frelimo ao nível do distrito da
Manhiça, dezenas de outros jovens naquele ponto do país tem
estado a aderir a Nova Democracia, partido que tenciona con-

correr em todas as autarquias nas
próximas eleições autarquicas.
Durante a sua visita ao distrito
da Manhiça, por sinal sua terra
natal, o líder da Nova Democracia, Salomão Muchanga manteve
vários encontros com membros
e simpatizantes de todas idades
que não perderam oportunidade para mostrarem o seu carinho por aquele que tem estado
a introduzir uma nova forma
de estar na política nacional.
Refira-se que a Comissão Política da Nova Democracia acaba de
marcar o seu primeiro Congresso para os dias 15, 16 e 17 de Dezembro na Cidade de Nampula.
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Os 13 casos de poliomielite que o país tem, neste momento, resultam da testagem de 300 amostras, da primeira e segunda rondas de vacinação. Segundo o chefe de Departamento de
Saúde e Vigilância do Ministério da Saúde (MISAU), Domingos
Guihole, o número de casos pode aumentar, pois há mais 35 suspeitos por serem testados.
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nós como EUA apoiamos e
gostamos que haja esse tipo de
iniciativa que vem dos próprios
líderes africanos. Sem essa alternância pacífica não há como
os próprios países do continente avançarem. Esperamos que
isso seja levado a frente.
A partir do próximo ano
entramos no novo ciclo eleitoral e geralmente nós entramos em conflitos pós-eleitorais. Que tipo de estratégias
têm, como parceiros do continente, para evitar que este
tipo de ciclos de conflitos
pós-eleitorais por suspeitas
de fraudes continuem?
- Como país, nós respeitamos e apoiamos para que o
processo eleitoral seja justo, livre e certamente para que a população possa ir às urnas para
colocar voto e se expressar livremente para que não seja um
processo autocrático. Isto, para
nós, é um dever e nesta nova
parceria que temos com o continente africano vamos apoiar
para que o processo eleitoral
seja democrático. Estamos
atentos ao que vai acontecer
este mês em Angola e vamos
fazer a mesma coisa quando
chegar a vez de Moçambique,
para que o processo seja justo
e representativo, o que o povo
moçambicano quer que não
seja um processo autocrático que vai tirar esse poder do
povo.
EUA desafiam África a
adoptar uma força de
segurança conjunta
Uma outra ameaça para
a democracia é o jihadismo
que cada vez tem conquistado mais espaço em África.
No caso de Moçambique,
apesar dos avanços, a situação está ainda por clarificar.
Como os EUA pensam em
ajudar países como Mocambique a ultrapassar a questão do terrorismo em África,
tendo a sua larga experiência?
- O terrorismo em Moçambique é um tema que já estamos
a tratar a bastante tempo. Nos
últimos anos é um tema que
tem sido abordado de forma
regional com vários parceiros
e para nós continua a ser uma
preocupação real, porque além
de afectar inúmeras comunida-

des em Moçambique. Sabemos
que além de Moçambique tem
o caso da RCA e Mali onde se
tem utilizado grupos de mercenários como a Wagner para
lidar com esse tipo de problemas.
Tem se referido sempre a
grupos de mercenários. Porquê?
- Nós achamos que não é a
forma de lidar com esses problemas, temos outras formas
que são eficazes e mais responsáveis que nós sabemos e
recomendamos. O continente
africano em si precisa trabalhar para construir forças de
segurança africana que sejam
mais responsáveis e que respeitem os direitos das pessoas
para que ajudem a combater
o jihadismo, que muitas vezes
leva as pessoas a esses grupos
extremistas. Tem de haver uma
diplomacia sustentada para
acabar com essa violência e
abrir caminhos para a paz, porque sabemos que temos os recursos, as formas de combater,
mas muitas vezes por motivos
de corrupção, por usar certos
grupos que não deveria usar,
acabamos expandindo esse
problema ainda mais em vez de
terminar com ele. De certa forma, essa temática do terrorismo vai ser de suma importância para nossa nova estratégia
e vamos continuar a combater
esta situação em vários países
do continente africano e com
a certeza de que no final das
contas vamos acabar com a
existência de grupos terroristas
no continente.
“Mercenários oferecemse para solucionar um
problema em troca
de recursos”
Falou de uma corrupção
que pode estar a dificultar o
combate ao terrorismo em
África. A que se refere exactamente?
- Muitas vezes o que temos
estado a assistir é uma interligação nos países que estão passando por momentos de uma
situação de democracia fraca.
Muitas vezes a corrupção está
interligada com certos líderes,
com certas entidades ou grupo estrangeiro como a Wagner
que se oferece para solucionar
um problema em troca de re-

cursos, mas acabam criando
um problema ainda maior.
Como assim? Assistimos
no continente algumas intervenções que parecem
bem sucedidas…
- Olha, sabemos que esses
grupos de mercenários são
apoiados por outros países que
não tem o conceito de bem-estar do povo africano, acabam
se interligando e fazendo com
que o problema cresça ainda
mais, não só de corrupção, mas
a instabilidade que abre dessa
forma portas para que esses
grupos entrem mas também
cresçam nesse país.
Como que olha para a
estratégia de Moçambique
desde o inicio do terrorismo. Tivemos dois grupos de
mercenários a actuarem em
Cabo Delgado. Como é que
os EUA olhavam para aquela situação e os caminhos
que actualmente estão a ser
trilhados?

- É uma pergunta que tinha
que entrar em contacto com
a embaixada, porque trato de
assuntos regionais, mas nós temos uma parceria muito forte
com o governo moçambicano,
temos trabalhado de forma extensa para tratar esse tema, sabendo que esse problema que
está acontecer a muito tempo
no norte de Moçambique está a
afectar várias comunidades e limitando a circulação nessas zonas. Continuamos essa parceria
e já tivemos várias lideranças do
governo americano que passaram por Moçambique nas últimas semanas. Estamos a trabalhar com o povo moçambicano
para acabar com esse problema
de células do terrorismo que
estão influenciando essa região
e estão dando mais problemas
não só para Moçambique, mas
também em outros países da
vizinhança.
A covid-19 dilacerou a
economia que já era frágil,
como é que a África do apro-
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veitar da parceria e da experiência com os EUA para
sair desta crise.
- Olha, vou ter de falar rapidamente porque já ultrapassamos mais de 30 minutos e
tenho outras entrevistas marcadas. O secretário falou como
conjuntamente
trabalhamos
com o continente inteiro, foram 170 milhões de doses de
vacina que foram doados para
vários países em África. Temos
vários projectos que estamos
a colaborar neste momento.
Uma das parcerias que temos
em carteira é apoiar os países a
serem auto-suficientes na produção de vacinas. Em Senegal,
falamos de uma instalação que
consiga produzir as vacinas
para que não sejam de produção continental ou nacional,
mas que ajudem para que a próxima pandemia que teremos o
continente africano esteja mais
preparado do que aquilo que se
encontrou quando começou a
Covid-19.

Regresso dos esquadrões?

Última hora: Adriano Nuvunga sofreu
ameaça velada de morte

D

esde o dia em que foi baleado o activista social
Anastácio Matavele, seguido de um acidente dos
executores o que permitiu aos moçambicanos
desvendar o véu sobre o comando operativo dos
Esquadrões da Morte, instalados no Grupo de
Operações Especiais (GOE) da Unidade de Intervenção Rápida
(UIR) da Polícia da República de Moçambique, a onda de perseguição de vozes críticas ao regime estava parada, mas ao que
tudo indica os “exterminadores” estão de volta.
Nesta segunda-feira, segundo
escreve Carta de Moçambique,
o activista e académico Adriano
Nuvunga sofreu durante a madrugada uma ameaça de morte,
simbolizada por projécteis encontrados no chão da residência
onde vive.
Adriano Nuvunga é o Director do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD)
e Presidente da Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos
Humanos.
Segundo Carta, o caso deu-se na madrugada desta segunda-feira, 15 de Agosto de 2022,
quando indivíduos desconhecidos atiraram para o seu quintal
dois projécteis, posteriormente
identificados por agentes do Serviço Nacional de Investigação

Criminal (SERNIC) como sendo
munições de arma de guerra do
tipo AK 47.
O dramático episódio aconteceu quando Nuvunga estava
ainda a dormir, presumivelmente
por volta das 5h00 da manhã.
Os projécteis estavam parcialmente embrulhados em pa-

pel branco com escritas não
possíveis de decifrar na íntegra.
Uma das frases diz “CUIDADO
NUVUNGA”.
A ocorrência foi atempadamente reportada às autoridades
policiais e equipas de peritagem
do SERNIC deslocaram-se ao
local para recolher os projécteis
e colher informação relevante
para a investigação com vista a
esclarecer o caso.
O acto está a ser interpretado
no seio das organizações da sociedade civil como uma cobarde
intimidação contra o activismo
social, a liberdade de expressão
e a democracia em Moçambique.
Refira-se que o grupo que assassinou Matavele em 2019, uma
semana antes das eleições, se fazia transportar numa viatura registada em nome de um influente membro da Frelimo em Gaza
e o advogado, Elísio de Sousa,
alocado pelo Comando Geral
da PRM para defender os membros dos esquadrões da morte
era curiosamente, à data dos factos, propagandista do regime do
dia. Carta de Moçambique/
Evidências
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País tem 35 casos suspeitos de poliomielite que aguardam por testagem
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CFM com mais carruagens e vagões

A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique
(CFM) apresentou, semana passada, em Maputo, duas automotoras, 34 carruagens e 150 vagões para reforçar a capacidade
de transporte de passageiros e carga no país. A cerimónia foi
presidida pelo Chefe do Estado, Filipe Nyusi, que pediu a conservação dos meios.

No dia em que medidas de alívio do custo de vida transformaram-se em medidas de gestão

Nyusi anuncia mais uma mão cheia d

PR prometeu aliviar custo de vida, mas anunciou medidas com imp

“

O meu Governo está a produzir medidas para mitigação do impacto sócio-económico da realidade actualmente vivida e será objecto de divulgação durante a primeira quinzena do próximo mês de Agosto”. Foi com estas palavras
que, a 14 de Junho do ano em curso, o Presidente da República, Filipe Nyusi,
animou os moçambicanos, prometendo o anúncio de um pacote de medidas
para o alívio do custo de vida, no entanto, a narrativa mudou horas antes do anúncio do
que chamou de Pacote de Medidas de Aceleração Económica (PAE), que vieram como
uma mão cheia de nada, pelo menos de forma imediata, para um povo desesperado com
a cada vez acentuada degradação do nível de vida, causada pela inflação generalizada
de preços, que no mês passado atingiu níveis históricos.
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Reginaldo Tchambule
Mais uma vez, o povo moçambicano viu as suas expectativas frustradas, após
o Governo falhar o cumprimento de mais uma promessa para melhorar as suas
condições de vida, numa altura em que o país enfrenta
uma profunda crise económica causada pelo aumento
do preço de combustíveis e
cereais a nível internacional.
Foi com o pretexto de aliviar o custo de vida e fazer
face a actual crise alimentar
que grande parte dos moçambicanos enfrenta, devido
à inflação geral de preços,
que o Presidente da República, a 14 de Junho, durante a
tomada de posse do ministro
dos Transportes e Comunicações, prometeu que estava a pensar num pacote de
medidas para minimizar o
impacto do elevado custo de
vida no país.
No entanto, as medidas
anunciadas beneficiarão as
empresas e a sectores como
agricultura, ou seja, a apenas um punhado de gente,
deixando grande parte dos
moçambicanos ainda na penúria.
A frustração de grande
parte dos moçambicanos
deve-se ao facto de, aquando da promessa deixada no
dia 14 de Junho, Nyusi ter
assegurado que seriam medidas que aliviariam o custo de
vida dos moçambicanos.
“Temos plena consciência do aumento de preços na
corrosão do poder de compra nas famílias moçambicanas. O meu governo consi-

dera urgente e necessária a
implementação de medidas
que aliviam o custo de vida
dos moçambicanos. Sabemos que qualquer medida
tem suas implicações. Todavia, através dos quadros que
agora tomam posse, recomendo a se juntar aos colegas que já estão a trabalhar
para a mitigação do custo de
vida dos moçambicanos”,
assegurou na altura o Presidente da República.
As promessas subiram
de tom no dia 27 de Julho,
quando anunciou que o pacote de medidas seria anunciado na primeira quinzena
de Agosto, voltando a referir
que as mesmas visavam aliviar o impacto económico
actualmente vivido.
“O meu Governo está a
produzir medidas para mitigação do impacto sócio-económico da realidade actualmente vivida, e será objecto
de divulgação durante a primeira quinzena do próximo
mês de Agosto”, afirmou
Filipe Nyusi, apontando as
consequentes sanções económicas à Rússia, como responsáveis pela degradação
da vida dos moçambicanos,
que já estava sendo arrasada
pelas calamidades naturais,
terrorismo e pelos efeitos da
pandemia da Covid-19.
Todavia, no dia marcado,
horas antes do anúncio das
medidas, a narrativa oficial
começou a mudar. Em vez
de falar em medidas de alívio
do custo de vida, o Governo e a sua equipa de choque
começaram a preparar os

moçambicanos para o que
chamou de Pacote de Aceleração Económica. Era o prenúncio do que estava por vir.
Diante de uma toda nação
ávida em ouvir medidas imediatas que aliviassem o custo
de vida de forma imediata,
Filipe Nyusi anunciou uma
mão cheia de nada ao povo
moçambicano, pois do conjunto de 20 medidas anunciadas como parte do pacote
de Aceleração Económica,
nenhuma terá impactos imediatos e o horizonte de tempo esperado para que comecem a produzir efeito é de
dois a três anos.
Medidas arrojadas, mas
que não mudam nada no
custo de vida
As medidas de reforma
económica anunciadas pelo
Presidente da República no
passado dia 09 de Agosto
estão longe de reduzir o alto
custo de vida que se regista
nas principais cidades moçambicanas, estando mais
viradas a estimular o crescimento da economia a médio
e longo prazo.
São essencialmente medidas de estímulo fiscal, reforma na função pública, desburocratização de processos
e aumento da eficiência e
eficácia na função pública,
mas cujos impactos só serão
mensuráveis, se calhar, a partir de 2024, ou seja, a mão
cheia de promessas de alívio
do custo de vida deu lugar à
decepção para quem esperava começar a ver resultados

em pouco tempo.
Esta machadada às aspirações
dos moçambicanos acontece
numa altura em que pelo segundo mês consecutivo o país regista uma subida de preços em dois
dígitos, tendo atingido, em Julho,
um novo recorde no aumento de
preços na ordem dos 11,77%.
Discursando na cerimónia que
contou com a presença de membros do Governo, Sector Privado, Associações Económicas,
Sociedade Civil, representantes
de parceiros de cooperação para
o desenvolvimento, o Presidente da República tornou público
que, para dinamizar a economia
e melhorar o poder de compra
das famílias, o Governo decidiu
reduzir a carga tributária, com
destaque para o Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA), que
passa de 17 para 16%
O Presidente da República
anunciou a isenção do IVA na
importação de factores de produção nos sectores da agricultura e energia, para além de baixar

o IRPC dos 32% para 10% para
agricultura e aquacultura.
Ainda no rol das medidas para
estimular o crescimento da economia nacional, com mais ênfase
para as zonas onde são extraídos
os recursos naturais, o Executivo
vai alocar 10% das receitas dos
recursos naturais às províncias,
para estimular o crescimento local, entre outros.
Da Amnésia Presidencial
As 20 medidas anunciadas
pelo Presidente da República
não só não minimizam o custo
de vida actual dos moçambicanos, como também revelam uma
certa amnésia do Presidente da
República, que deve ter esquecido das suas promessas feitas há
pouco menos de dois meses, ou
seja, a 14 de Junho e reforçadas a
27 de Julho.
Neste momento, o combustível, que é transversal e cuja variação tem impacto sobre toda
a cadeia de serviços e produtos

AQUA apreende 63 contentores de madeira que seguia a China

CENTRAIS

A Agência Nacional Para o Controlo de Qualidade Ambiental (AQUA), abortou, há dias, a exportação ilegal de 65 contentores de madeira em toro no porto de Pemba. A acção ilegal
foi frustrada graças a uma denúncia anónima. A AQUA havia
recebido indicação de carregamento de madeira em toro, alegadamente com destino à China.
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de nada para o povo
de Junho.
No entanto, no dia em que
apresentou o PAE, o Chefe do
Estado arranjou espaço no seu
discurso para dar o dito pelo não
dito. “Em nenhum momento referi que as medidas iriam aliviar
o custo de vida imediatamente” atirou num curto improviso.
Mas as surpresas ainda estavam por vir. Após garantir que
iria dar incentivos ao sector formal de transportes e eliminar as
taxas sobre os combustíveis, durante a apresentação do PAE não
se pronunciou em nenhum momento sobre as tais medidas que
prometeu que incidiriam sobre
as taxas de combustíveis.
Quer isso dizer, em outras
palavras, que os moçambicanos
continuarão a pagar uma infinidade de taxas e impostos por
cada litro de combustível. Só do
IVA, por exemplo, os combustíveis pagam mais de cinco vezes
o mesmo imposto em toda a sua
cadeia, desde a importação até à
distribuição nas bombas.
essenciais, regista um aumento
de preços histórico, encarecendo
assim o preço de quase tudo no
país. Durante os seus discursos,
o Presidente da República havia
prometido medidas fiscais para
reverter a situação. Precisamente, Nyusi prometeu que as medidas incidiriam, principalmente,
sobre as taxas de combustíveis
(as de natureza fiscal), bem como
subvenções ao sector formal de
transporte de passageiros.
“Estas medidas podem contemplar subvenções ao sector
formal de transporte de passageiros, são de natureza extraordinária e terão um impacto negativo no equilíbrio das contas
públicas, assim como nos rácios
relativos à gestão macroeconómica das reservas cambiais. Porém, elas vão permitir a mitigação dos efeitos inflacionistas,
enquanto perdurarem os choques externos, e atenuar a deterioração das condições de vida
dos moçambicanos, em especial
os carenciados”, sublinhou a 14

Empresários divididos quanto
à apreciação do PAE
Reagindo logo após o anúncio
das medidas de aceleração económica, o presidente da Confederação das Associações Económicas
de Moçambique (CTA), Agostinho Vuma, disse estar satisfeito
com as medidas anunciadas, no
entanto pediu o alargamento do
período de implementação para
permitir o seu aprimoramento.
Vuma disse esperar que com
essas medidas haja maior produção, melhor ambiente de negócios e maior produtividade para
o sector privado para uma maior
contribuição no Produto Interno
Bruto.
“O sentimento é de muita satisfação. O conjunto de medidas
que foi anunciado pelo Presidente faz parte de um pacote que o
sector privado (a CTA) tem vindo a pedir desde 2020, quando
enfrentamos a pandemia. Mas
o mais importante é o facto de
se ter anunciado a redução do
IRPC na cifra defendida pelo

sector privado, de 32% para
10%”, destacou Vuma.
Mas a Associação Comercial da Beira (ACB) não tem
o mesmo entendimento e
considera que a redução do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRPC) devia incluir outras
actividades económicas para
além da agricultura.

O presidente da ACB,
Félix Machado, defendeu
que o alívio fiscal devia ter
abrangido outras áreas com
impacto directo na vida da
maioria da população, como
a panificação e a avicultura.
“A maior parte das senhoras que praticam algum
negócio neste país estão ligadas à avicultura e toda a
gente come pão nos dias que
correm, daí ser opinião da
ACB que as padarias deviam
ser abrangidas na redução do
IRPC”, declarou Machado.
Por seu turno, o presidente da Associação das
Agências de Viagens e Operadores Turísticos de Moçambique (AVITUM), Noor
Momade, mostrou-se bastante optimista quanto às
medidas anunciadas para a
área do turismo.
“As medidas anunciadas
pelo Presidente fazem-nos
acreditar num futuro melhor
e queremos acreditar que
agora as coisas vão ser diferentes. Concretamente, satisfaz-nos a abertura na concessão de vistos diferentes e
o visto online, pois isso vai
ajudar bastante o turismo”,

afirmou Momade.
Já a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical (OTM-CS)
diz que ainda precisará de
mais tempo para avaliar os
impactos reais destas medidas sobre a vida dos trabalhadores moçambicanos, que
neste momento vivem no
aperto.

“São promessas enganosas
e populistas tendo em vista
o Congresso” - Ossufo
Momade
Reagindo ao Pacote de
Medidas de Aceleração Económica (PAE), o presidente
da Renamo, Ossufo Momade, acusa o governo de
ter vendido gato por lebre
ao povo moçambicano, ao
anunciar acções que não aliviam o actual custo de vida.
No entender de Momade,
trata-se de promessas enganosas e populistas tendo em
vista o Congresso.
Ossufo Momade desconfia que o objectivo do pacote
de medidas anunciadas por
Filipe Nyusi vise travar manifestações que a todo momento podem explodir por
causa da saturação dos moçambicanos; criar um conforto político do Presidente
de modo a enfrentar o Congresso já marcado;
“O Presidente da República quer minimizar a falsa expectativa que criou nos Funcionários Públicos e desviar
a sua atenção sobre a Tabela

Salarial Única que depois da
sua aprovação transformou-a em nado morto. Infelizmente, não são medidas
de alívio ao actual custo de
vida”, refere Ossufo Momade.
No que diz respeito à redução do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) de
17% para 16%, Ossufo Momade considera uma diminuição irrisória, numa altura
em que os custos dos produtos essenciais estão cada vez
mais a agravar-se.
“Os cidadãos não se alimentam de macadâmia e outros produtos de exportação,
como os minérios, por isso
a redução do IVA sobre os
produtos de primeira necessidade, de forma significativa, seria uma medida de protecção social e defesa de um
dos direitos fundamentais, o
direito á alimentação”, defende Ossufo Momade.
Sobre os 10% do rendimento dos recursos destinados às províncias onde são
extraídos, Momade considera que não está claro quem
fará a sua gestão, se será o
Governador ou o Secretário
de Estado, sabido que não
há clareza quem é quem, e
quem faz o quê na província,
uma vez que o regime do dia
gerou esta sobreposição de
entidades.
Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) também diz
que as medidas não resolvem os actuais problemas do
país e adianta que as famílias
vão continuar sufocadas. O
MDM entende que o Executivo devia reduzir o IVA nos
combustíveis, como forma
de travar o elevado custo de
vida no país.
De acordo Ismael Nhacucue, porta-voz do MDM, as
medidas pecam por serem
“cosméticas” e de longo prazo, isto é, não resolverem os
problemas que os moçambicanos vivem hoje em dia.
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pacto dentro de dois anos a três anos
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NEGÓCIOS

U. Politécnica e Fundação SPROWT reforçam cooperação
A Universidade Politécnica e a Fundação SPROWT assinaram, recentemente, em Maputo, um Memorando de Entendimento (MdE), que tem por objectivo estabelecer parcerias que
permitam instituir conhecimento científico nas iniciativas de intervenção social. O acordo visa também a cooperação entre as
instituições, nas suas respectivas áreas de actuação e de vocação.
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IV edição da Corrida Azul do Standard Bank: Prémio global
ascende a 260 mil meticais

C

tos do país, como a timbila e
a ponte Maputo-Katembe. "É
uma forma metafórica e abstrata de dizer que todo o país far-se-á presente no evento", foi
referido.
Importa realçar que, para
facilitar a participação de todos interessados, com destaque
para os que se encontram noutras províncias ou no estrangeiro, as inscrições serão feitas,
apenas, de forma electrónica,
através do website do banco:
www.standardbank.co.mz
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om um prémio global de 260 mil meticais, a IV edição da Corrida Azul – uma meia maratona organizada
pelo Standard Bank, com assistência técnica da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo, visando
impulsionar o desenvolvimento do atletismo e despoletar talentos – terá lugar a 3 de Setembro na capital do País.

A prova, inserida nas celebrações dos 128 anos de implantação do Standard Bank, visa,
também, incentivar a adopção
de hábitos de vida saudáveis e o
abandono do sedentarismo.
Para o efeito, a corrida vai
incorporar as componentes de
caminhada e ginástica aeróbica,
concretamente a dança zumba.
Na conferência de imprensa de lançamento da iniciativa,
ocorrida quinta-feira, 11 de
Agosto, em Maputo, o director
de Marketing e Comunicação
do Standard Bank, Alfredo Mucavela, referiu que a mini-mara-

tona terá quatro categorias, nomeadamente 21, 15, 12 e 4 km,
sendo a última para cadeirantes.
Nesta edição, conforme
explicou Alfredo Mucavela, a
corrida contará com um novo
formato de premiações, que
consistirá na entrega dos prémios monetários ao primeiro e
segundo classificados de cada
categoria em ambos os sexos.
Por sua vez, Gilberto Gomes, vice-presidente da Associação de Atletismo da Cidade
de Maputo, instituição que assiste tecnicamente à corrida,
indicou que tudo será feito

de modo a garantir a realização de uma prova com grande
qualidade.
“Tudo faremos para garantir que a prova tenha melhor
qualidade e que possa cumprir
com todos os padrões internacionais que ela exige. Para
este ano, temos o desafio do
horário, pois a partida será às

Parte dos mesmos são deslocados de Cabo Delgado

Gapi e OIT preparam jovens para o
auto-emprego em Nampula

A

Gapi formou um grupo de 36 jovens artesãos de
Nampula em técnicas para o auto-emprego na
componente de construção, no âmbito da componente “Comece e Desenvolva o Seu Negócio
de Construção Verde”, do projecto Moz Trabalha,
financiado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A intervenção da Gapi incluiu
a assistência técnica na formalização de seis empresas de construção
civil, bem como para a obtenção
de documentação complementar
(reserva de nome, certidão, NUIT
colectivo, etc).
“Das seis empresas que nos
propusemos criar, foi possível a
formalização de cinco, dos distritos de Mecuburi, Meconta, Mossuril, Ribáuè e Murrupula, dado
que não foi possível finalizar o
processo da empresa proveniente
do distrito de Nampula, devido a
constrangimentos diversos, dentre

os quais a falta de documentação
da maioria dos beneficiários”, explicou Salomão Chaile, representante da Gapi em Nampula.
“A Gapi tem multiplicado iniciativas focadas na promoção de
empresas de jovens para fazer face
ao desemprego juvenil que tende a
crescer em Nampula, que é a província mais populosa. Temos agora também o desafio de acolher
parte dos deslocados do terrorismo em Cabo Delgado".
Chaile acrescentou que "a
par destas acções com a OIT,
temos vindo a implementar vá-

rios programas e projectos com
outros parceiros, priorizando a
mulher e jovens com espírito
empreendedor”.
Estas Micro Empresas Rurais Associativas possuem alvarás
emitidos pela Comissão de Licenciamento de Empreiteiros e de
Consultores de Construção Civil,
delegação de Nampula e estão inscritos e classificados na 1ª Classe
para execução de obras públicas
no valor máximo de 2.000.000,00
MT (dois milhões de meticais) por
contrato e o mesmo tem validade
de 3 anos.
A Gapi e a OIT já vêm cooperando ao longo do País, em projectos virados para a criação de
emprego, com enfoque na mulher
e no jovem. Na região Sul, está em
implementação o Programa de
Desenvolvimento Sustentável de
Mercados Peri-Urbanos, envolvendo os mercados dos Municípios de Boane, Vilanculo e da Praça dos Combatentes, na Cidade de
Maputo.
Na região Centro, mulheres e
jovens, vítimas do Idai, beneficiaram de formação sobre resiliência
aos desastres naturais, acção que
culminou com financiamento
para reerguerem os seus negócios.

5:30H”, enfatizou.
Na ocasião, foi apresentada
a camisete oficial da IV edição
da Corrida Azul. Trata-se de
uma camisete que obedece a
todos os requisitos técnicos que
este tipo de competição exige,
e apresenta elementos culturais,
históricos e arquitectónicos
representativos de vários pon-

Tecnologia LTE 4G/4.5G da
Tmcel: Mais de 200 "sites" já
foram modernizados

A

Tmcel – Moçambique Telecom S.A, deu início, semana passada, a mais uma etapa no
seu projecto de expansão e modernização da
rede ao nivel do País.

As cidades da Beira, Nampula, Nacala e Pemba, bem
como mais distritos na província de Inhambane, são as zonas
que se seguem, com a instalação de novos equipamentos e
introdução da tecnologia LTE
4G/4.5G.
Até o presente momento, já
foram modernizados mais de
200 "sites" espalhados pelas
províncias de Maputo, Gaza e
Inhambane, esta última, até o
distrito de Morrumbene.
Em termos de "backbone"

(espinha dorsal da rede em fibra óptica), a Tmcel já renovou
no troço entre Maputo e Sofala, estando a terminar entre
Inchope-Chimoio-Tete.
De seguida, a modernização
será implementada nos troços
entre Nacala-Nampula-Pemba,
onde parte dos equipamentos
estão em processo de instalação.
A remodelação do "backbone" significará um aumento
dos actuais 50 GB da capacidade corrente contratada para até
400 GB.

Arroz produzido no Bilene sem mercado em Gaza

ECONOMIA

Mais de 150 toneladas de arroz produzidas na campanha
agrícola 2021/22 estão armazenadas por falta de mercado no
distrito de Bilene, província de Gaza, de acordo com o matutino Notícias. De acordo com a fonte, para a campanha agrícola
2021/22, a projecção das autoridades era produzir arroz numa
área de 500 hectares.
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Inflação acumulada atingiu 11,7%

O

custo de vida tende a agravar-se nas principais
cidades moçambicanas a cada mês que passa.
Em Julho do corrente ano, o preço dos bens e
serviços voltou a disparar em comparação com
os dados apresentados em Julho pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE). Os dados tornados públicos pelo
INE observam que, em comparação com igual período do ano
passado, em Julho do ano em curso o país registou uma inflação
homóloga de 11,7%.

Aquando do anúncio da retoma do financiamento do Fundo Monetário Internacional e do
Banco Mundial, o Presidente da
República avisou aos moçambicanos que o aperto só estava a
começar, sendo que em Junho o
Banco de Moçambique alertou
que a vida estaria mais cara no
país nos próximos 12 meses.
Os dados do Instituto Nacional de Estatística dos últimos
cinco meses confirmam o alerta
lançado por Filipe Nyusi e Rogério Zandamela, uma vez que
no presente os moçambicanos
se ressentem do elevado custo
de vida.
Analisando os dados recolhidos em Julho, nas Cidades
de Maputo, Beira e Nampula,
quando comparados com o mês
anterior, o Instituto Nacional de

Estatística constatou que o país
registou uma inflação mensal
de 0,62%, por sinal abaixo dos
0,8% registados em Junho.
Comparando os dados recolhidos em Julho do corrente
ano, em comparação com igual
período do ano passado, registou-se um aumento de preços na
ordem de 11,77%. As divisões
de Transportes e de Alimentação e bebidas não alcoólicas
foram em termos homólogos as
que registaram maior variação
de preços, com cerca de 19,10%
e 17,24%, respectivamente.
“Em relação a variação mensal por produto, é de destacar o
aumento dos preços da gasolina
(4,3%), do gasóleo (10,9%), do
tomate (3,0%), do gás butano
em botija (18,6%), do pão de
trigo (1,0%), do peixe fresco

(1,3%) e da mandioca fresca
(24,2%). Estes contribuíram no
total da variação mensal com
cerca de 0,67pp positivos”, lê-se
no relatório do Instituto Nacional de Estatística.
Entretanto, o INE refere,
por outro lado, que alguns produtos, com destaque para a couve (7,1%), o coco (3,8%), o carapau (0,9%) e o repolho (8,0%),
contrariaram a tendência de
aumento de preços ao contribuírem com aproximadamente
0,11pp negativos no total da variação mensal
Nos primeiros sete meses do

ano em curso, ainda de acordo
com Instituto Nacional de Estatística, Moçambique registou
um aumento de preços na ordem de 7,10%, sendo que as divisões de Alimentação e bebidas
não alcoólicas e de Transportes
foram as de maior destaque, ao
contribuírem no total da variação acumulada com cerca
de 3,34pp e 2,43pp positivos,
respectivamente.
Depois de analisar a variação
acumulada por cada produto, o
INE concluiu que “o aumento
dos preços da gasolina, do pão
de trigo, do tomate, do gasóleo,

do óleo alimentar, de transportes semi-colectivos urbanos e
suburbanos de passageiros e de
refeições completas em restaurantes. Estes comparticiparam
com cerca de 4,96pp positivos
no total da variação acumulada”.
Analisando a variação mensal pelos três centros de recolha,
que servem de referência para
a variação de preços do País, o
INE concluiu que todas as três
cidades registaram aumento de
preços, com a Cidade de Nampula a se destacar com cerca de
0,94%, seguida da Cidade de
Maputo com 0,59% e por fim a
Cidade da Beira com aproximadamente de 0,25%.
No que a variação acumulada diz respeito, a Cidade da Beira, teve a maior subida do nível
geral de preços com cerca de
8,98%, seguida das Cidades de
Nampula com 8,27% e de Maputo com 5,83%. Entretanto,a
Cidade de Nampula liderou na
tendência de variação homologa, uma vez que viu registou aumento do nível geral de preços
com aproximadamente 14,03%,
seguida da Cidade da Beira com
cerca de 11,49% e por último a
Cidade de Maputo com 10,70%.

Apoio foi canalizado ao PMA

Japão desembolsa perto de 4 milhões para deslocados
e para abrandar o custo de vida

O

governo de Japão chamou a imprensa, semana passada, para anunciar o desembolso de 3,9 milhões
de dólares (JPY 520 milhões) ao Programa Mundial
para a Alimentação (PMA) em Moçambique, para
enfrentar a insegurança alimentar em comunidades afetadas
pela seca no sul e nas famílias deslocadas pela violência no
norte de Moçambique.

Evidências
De acordo com o embaixador
do Japão em Maputo, Kimura
Hajime, do valor global, 2,4 milhões de dólares vão apoiar o
PMA na compra de alimentos e
prestação de assistência humanitária a mais de 36.100 pessoas
deslocadas pela violência em curso no norte de Moçambique.
Atualmente, 946.500 pessoas
estão deslocadas pelo conflito
no norte (OIM, Julho de 2022) e
precisam de assistência alimentar.
O restante, 1,5 milhão, será

usado para responder à situação
global de segurança alimentar
afetada pelo conflito na Ucrânia.
Isso fornecerá assistência alimentar de emergência a 17.800 pessoas em situação de insegurança
alimentar, agravada pela seca
nas províncias do sul de Gaza e
Inhambane de Outubro de 2022
a Março de 2023 – a época de escassez.
Em 2021, o sul de Moçambique registou o último trimestre
mais seco dos últimos 40 anos,

atrasando e afetando a época de
plantação, segundo o Relatório
do Estado do Clima produzido
pelo Instituto de Meteorologia
de Moçambique (INAM) e o
PMA.
A contribuição do Governo
do Japão ajudará a melhorar a segurança alimentar entre as famílias mais vulneráveis de Moçambique, que foram afetadas por
desastres climáticos recorrentes
e pelo prolongado conflito no
norte em curso desde 2017.
"O Governo do Japão está
extremamente preocupado com
a situação da segurança alimentar
em Moçambique", disse Hajime.
"O Japão decidiu cooperar
com 2,4 milhões de dólares em
apoio aos moçambicanos que
enfrentam a crise alimentar. E o
Japão está a doar mais 1,5 dólares

milhões para apoiar Moçambique na resposta à deterioração da
segurança alimentar global, agravada pela situação na Ucrânia –
parte da assistência à segurança
alimentar anunciada pelo primeiro-ministro Japonês, Kishida, na
cúpula do G7, em Junho deste
ano", sublinhou o Embaixador
do Japão.
"Agradecemos a generosa
contribuição do Governo do
Japão, que está a ajudar o PMA
a fornecer assistência alimentar
humanitária às pessoas mais necessitadas no sul e no norte de
Moçambique", disse o Director
Adjunto do PMA, Pierre Lucas.
"As contribuições contínuas do
Japão estão salvando vidas, melhorando a segurança alimentar
das famílias mais vulneráveis e
ajudando a construir a resiliência

das comunidades aos choques
futuros".
O Governo do Japão é um
parceiro de longa data do PMA
em Moçambique. A contribuição
anterior do Japão para a assistência humanitária do PMA foi em
2020 e início de 2021, com um
orçamento de 5,29 milhões de
dólares no total para fornecer
assistência alimentar e apoio de
subsistência aos refugiados e aos
requerentes de asilo no Campo
de Reassentamento de Maratane
na Província de Nampula e aos
deslocados internos na província
de Cabo Delgado. Em maio de
2019, o Japão contribuiu com 6,9
milhões de dólares para a prestação de assistência alimentar de
emergência às pessoas afetadas
pelo ciclone Idai no centro de
Moçambique.
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Moçambique bateu recorde no aumento dos preços em Julho
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epois da Europa dos Mercados
que a Comunidade Económica Europeia proporcionou, será
possível avançar para uma união
política que projecte e consolide os Estados
Unidos da Europa?
Não nos devemos admirar, mas o projecto

Nesse ano, George
Washington, numa
carta dirigida a Marie
Joseph du Motier,
Marquês de La Fayett
—, um aristocrata e
militar francês que
lutou na Guerra da
Independência dos
Estados Unidos
— imaginava os
Estados Unidos da
Europa, baseados,
ou tendo por modelo,
a Democracia
Estadunidense —
digamos assim.
de uma Aliança Política entre todos os Países
da Europa já foi imaginado nos finais do Séc.
XVIII, mais propriamente no Ano de 1790 e,
ao que parece, há muita gente que desconhece
este facto ou tem andado distraído...
Nesse ano, George Washington, numa carta
dirigida a Marie Joseph du Motier, Marquês de
La Fayett —, um aristocrata e militar francês
que lutou na Guerra da Independência dos
Estados Unidos — imaginava os Estados
Unidos da Europa, baseados, ou tendo por
modelo, a Democracia Estadunidense — digamos assim.
De facto, George Washington idealizou

ALGUM DIA ESSE “DESIDERATO”
SERÁ POSSÍVEL? OU TUDO NÃO
PASSARÁ DE “UM SONHO”?

dois Estados Unidos de ambos os lados do
Atlântico. Noutro momento, durante uma
conferência sobre a Paz, em 1849, o escritor
Victor Hugo já defendia a criação dos Estados
Unidos da Europa, democráticos e pacifistas.
A Rússia ficaria de fora, dada a sua atribulada tendência para as desavenças conflituosas
e interterritoriais como se viu ao longo da sua
história até aos dias de hoje — com a actual a
«vergonha das vergonhas», com os ataques sucessivos à Ucrânia, que só um “doido varrido”
como Putin poderia permitir...
Esse pensamento dos Estados Unidos da
Europa de George Washington e Victor Hugo
tem permanecido como uma AURA, como
um desiderato, como uma utopia difícil de
atingir, mas não impossível de concretizar, em
nossa opinião. Mal imaginava Victor Hugo,
quando manifestou aquele desejo, que o Século seguinte seria o mais sangrento e mais fratricida da História do nosso Continente.
E este Séc. XXI também nada augura de

bom com uma Federação Russa agressiva a
tornar mais distante a utopia fraterna de uns
Estados Unidos da Europa. Porém, bem pode
acontecer que esta agressividade russa estimule e proporcione o desiderato que expressaram, há uns bons anos, George Washington e
Victor Hugo. Seria o melhor que podia acontecer.
Actualmente, fazem parte da União Europeia 27 países e certamente esse número aumentará nos próximos anos. Por conseguinte,
está assegurada uma estratégia de contínuo
desenvolvimento económico e igualmente
asseguradas trocas comerciais entre os Estados Membros da Comunidade Europeia e
os restantes países à escala Mundial. Dessa
união económica poderá resultar uma união
estratégica configurando o sonho dos Estados
Unidos da Europa. O devir histórico encarregar-se-á de nos dizer se algum dia «esse desiderato» será possível ou se tudo não passará
de «um sonho».
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Luca Bussotti

N

ão é comum que uma instituição
ainda não muito grande e em
devir como o Instituto Superior
de Gestão e Empreendedorismo
Gwaza Muthini organize encontros científicos. E ainda menos comum é convidar alguém
que vive fora do país para tornar o encontro
um evento internacional, realizado porém
longe da capital Maputo ou da sede central
da instituição (neste caso em Marracuene).
O encontro a que fui convidado no passado
dia 11 de Agosto teve estas características: em
Xai-Xai, na delegação da Gwaza Muthini, durante todo o dia, conseguimos dialogar com
os estudantes e os colegas daquela instituição,
que pela primeira vez puderam participar num
evento científico internacional.
Os temas rondavam a volta de um pressuposto unívoco: que a pesquisa é um desafio, principalmente num terreno complicado
como o moçambicano. Os vários oradores
convidados pelo organizador do evento, o
Prof. Doutor Custódio Cuco, docente a tempo inteiro da instituição, se debruçaram sobre
temáticas dos desafios da pesquisa, da gestão
do ensino superior, dos estudos em contabilidade, auditoria e economia e da propriedade intelectual e industrial. Se juntaram a este
primeiro encontro em Xai-Xai cerca de 40
presentes entre estudantes e docentes. Erradamente, minha expectativa era de encontrar
alunos pouco participativos e interessados,
mas felizmente assim não foi. Desde a primeira intervenção, por sinal a minha, sobre desafios da pesquisa em Moçambique, a plateia
iniciou a participar de forma activa, mostrando – principalmente os finalistas, portanto os
estudantes do terceiro e do quarto ano dos
vários cursos da instituição – uma atenção
que, em outras circunstâncias, por exemplo
em Maputo, não verifiquei.
Apesar das grandes dificuldades de meios
e de experiência, os desafios assinalados por
parte dos estudantes foram de extrema importância e interesse: acima de tudo, o acesso
às fontes. Trata-se de um assunto muito delicado e até sensível em Moçambique, quer
no que diz respeito às fontes orais, quer às
escritas, ou seja, a disponibilidade de ver documentos em arquivos públicos e em princípios abertos para consulta. As fontes orais

Levando os desafios
científicos fora da capital

manifestam, em várias circunstâncias, receio
e medo diante do investigador que pretende
colocar questões inerentes à pesquisa que está
a desenvolver. Entretanto, os estudantes que
intervieram já tinham focalizado o caminho
a percorrer: um caminho que não tem receitas preestabelecidas, mas que visa conseguir
as informações necessárias conhecendo previamente o terreno, construindo redes informais e de confiança com o pessoal que terá
de ser entrevistado, usando uma postura não

O encontro de Xai-Xai foi
decisivo para que os estudantes
fixassem um conceito
fundamental: o conceito do
tempo. A pesquisa precisa de
tempo, paciência e humildade,
assim como de ouvidos
atentos a captar não apenas as
palavras, mas as impressões,
os silêncios, as acções dos
nossos interlocutores. E precisa
de ainda mais tempo para
situarmos o que vamos estudar
em Moçambique dentro de
contextos mais gerais, pois
Moçambique não é uma ilha,
e deve ser enquadrado no seio
de processos cada vez mais
globais e interconexos. É este
tempo que teremos de dedicar
à parte de enquadramento
teórico, que representa uma
das partes mais complexas do
trabalho académico.
só honesta, mas humilde para com os nossos
interlocutores. O terreno de pesquisa é como
o terreno a ser cultivado: é uma machamba
que diariamente precisa ser cuidada, regada,
observada...Só assim é que poderá dar os frutos desejados. No mesmo diapasão, o terreno
de pesquisa não pode constituir um “morde
e foge”, principalmente em contextos rurais
ou semirrurais, onde os tempos do diálogo

prévio se tornam fundamentais para o bom
desenvolvimento da nossa pesquisa.
Outra questão levantada foi a do acesso aos
arquivos: apesar de muitos arquivos serem
públicos, principalmente nas províncias, seu
acesso é muito dificultoso, tornando o trabalho de pesquisa difícil e desnecessariamente
demorado. Neste caso, deveria se evitar o recurso a amigos ou familiares para ver documentos que, do ponto de vista legal, deviam
ser acessíveis, mas que não se sabe para que
tipo de procedimentos de autocensura se
mantêm bem engavetados e quase que secretos. A mentalidade de funcionários excessivamente zelantes deve mudar radicalmente, e
este processo deve iniciar a partir dos chefes
das instituições que conservam os documentos, em diálogo permanente com as instituições académicas e de pesquisa.
O encontro de Xai-Xai foi decisivo para
que os estudantes fixassem um conceito
fundamental: o conceito do tempo. A pesquisa precisa de tempo, paciência e humildade, assim como de ouvidos atentos a captar
não apenas as palavras, mas as impressões,
os silêncios, as acções dos nossos interlocutores. E precisa de ainda mais tempo para
situarmos o que vamos estudar em Moçambique dentro de contextos mais gerais, pois
Moçambique não é uma ilha, e deve ser enquadrado no seio de processos cada vez mais
globais e interconexos. É este tempo que teremos de dedicar à parte de enquadramento
teórico, que representa uma das partes mais
complexas do trabalho académico.
Foram esses os desafios principais de que
falamos em Xai-Xai, juntamente com muitos
outros que colegas especialistas levantaram,
sempre com uma boa participação dos estudantes presentes. É preciso louvar a iniciativa
da Gwaza Muthini como instituição, e ainda
mais o interesse demonstrado por parte dos
estudantes...Este exemplo dá uma ideia de
que, com um pequeno esforço, é possível discutir, dialogar e trocar de ideias e experiências
com jovens engajados na pesquisa científica.
Os resultados poderão ser também satisfatórios, mas só se o ambiente circunstante favorecerá a curiosidade dos jovens investigadores
que pude encontrar em Xai-Xai… E se calhar
poderá ser este o maior desafio.
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H

á momentos na vida, quando queremos levantar o astral dos nossos
amigos, familiares, colegas de serviço, da faculdade, da escola, de vizinhos ou de alguns conhecidos, em que dizemos
algo extraordinário só para mexer com eles. Isso
faz-se muito em política. Às vezes, a secreta inventa uma história e põe a circular, com o intuito
de desviar a atenção do público em relação a algum tipo de debate.
Há cerca de duas semanas, a ex-secretária geral
da OJM, braço juvenil da Frelimo, Anchia Talapa,
defendeu que o presidente Filipe Jacinto Nyusi
merece o terceiro mandato. Exprimiu este seu
ponto de vista no congresso da sua organização,
realizado há dias, em Maputo.
Pensei que o assunto tivesse morrido naquele
pódio, mas não foi o que aconteceu. Na sessão
de abertura do Comité Central da Frelimo, que
se seguiu àquele encontro da juventude, voltei a
acompanhar um discurso semelhante, desta vez
do novo líder da OJM, Silva Livone.
Antes, a questão foi levantada há cerca de dois
anos, pela primeira vez, na anterior sessão do CC,
pela ex-deputada da bancada da maioria pelo círculo eleitoral de Nampula, hoje membro do Conselho de Estado, Felizarda Paulino, proposta que
gelou a sala.
Curiosamente, nas três ocasiões, a ideia não teve
eco, pois nenhum dos oradores foi secundado. O
que isso significa? O mais lógico é que não tenha
cativado o interesse dos presentes.
Gostaria de entender a sugestão apresentada
pelos três como sendo apenas para animar as hostes políticas do país, provocar alguma agitação ou
debate e aproveitar-se a oportunidade para medir
a sensibilidade das pessoas acerca do assunto. Um
tipo de proposta que se der certo, ainda bem, mas
se não for acolhida, não há problemas de espécie
algum.
Se é isso, então o objectivo foi alcançado. Foi
debatida, comentada nas redes sociais e em alguns
círculos políticos do país. Das discussões havidas
e tomando como base o conteúdo das opiniões
de internautas, deu para entender que o assunto
não é assunto.
Senão, vejam. O presidente Guebuza, que foi
um dos convidados ao congresso da OJM, ao ser
entrevistado, uma semana depois do evento, à
saída das comemorações do centenário do antigo
presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, sobre a
proposta de introdução do terceiro mandato para
Nyusi, disse que não ouviu isso, mas esteve na
sala quando a mesma foi apresentada por Anchia

A quem interessa o
terceiro mandato
de Nyusi?

Talapa.
À papel químico, o presidente Joaquim Chissano, ao ser ouvido pela imprensa, respondeu que
não ouviu nada disso e que estava a ouvi-lo, pela
primeira vez, do próprio jornalista. O que isso
significa? Que de tanto não lhes interessar, não
prestaram atenção à declaração.
É que se a proposta é séria, então faltam argumentos para podermos compreender melhor a
pertinência de a Assembleia da República mexer
com a constituição e introduzir o terceiro mandato, depois de o termos abandonado em 2004,
quando o Presidente Joaquim Chissano decidiu
prescindir do mesmo, o que lhe valeu o prémio
Mo Ibrahim no valor de cinco milhões de dólares
americanos.
Que os proponentes façam a sustentação da sua
ideia, juntando todas as peças possíveis que nos
possam convencer da necessidade de tornar o assunto em debate, em fóruns próprios, incluindo
no congresso da Frelimo agendado para Setembro próximo, na capital do país.
Se é para levarmos esta sugestão a sério, permitam-me dizer duas ou três coisas. Primeiro, perguntar a quem é que de facto interessa o terceiro
mandato? Ao Presidente Filipe Nyusi? A OJM ou
a algum grupo que esteja por detrás da proposta
da liga juvenil da Frelimo com o objectivo de acomodar alguns interesses políticos?
Caso o principal interessado seja o próprio Presidente da República, o que não me parece que
seja, a pergunta que se levanta é: O que ele não
fez durante dez anos de governação e que quer
fazer em apenas cinco anos?
O mais importante de tudo é saber se será prioridade do país debater, neste momento, a extensão
do poder a favor de Filipe Nyusi, quer como presidente da República, o que exige a revisão constitucional, e para isso a Frelimo tem a maioria absoluta para avançar, quer seja como presidente da
Frelimo, o que é mais complicado. Primeiro, seria
preciso rever, também, os estatutos do partido. Segundo, isso significaria que a continuar na presidência da Frelimo, Nyusi iria mandar no governo
a sair das eleições de 2024, facto que dificilmente
seria aceite.
Há que lembrar que no fim do seu segundo mandato, o presidente Armando Guebuza tentou fazer
essa ginástica de deixar a Presidência da República
e manter-se no partido, mas os seus camaradas não
deixaram. Por uma questão de coerência, não acho
que os que se opuseram, naquela altura, estejam,
hoje, de acordo com a proposta.
Além disso, insistir com um projecto desta natu-

reza significa, por um lado, perder tempo com algo
que não me parece ter pernas para andar. Na sua
conferência, os antigos combatentes, com capacidade de influenciar na decisão, a nível do partido,
não fizeram menção ao assunto, O mesmo aconteceu com a OMM no seu congresso. Por outro,
falar da extensão do poder a favor de Nyusi, o partido do governo estaria a perder o foco em relação
àquilo que é de interesse do povo moçambicano.
Está mais do que claro que essa não é a prioridade de momento para o país. Seria uma total irresponsabilidade impor um debate desse numa altura
em que os moçambicanos estão a levantar um clamor contra o custo de vida no país.
Com a guerra na Ucrânia, tudo subiu, a começar
pelo aumento dos preços de combustíveis, revistos, já, duas vezes em alta, a nível nacional. Os produtos básicos, a exemplo do pão, tomate, cebola,
óleo e outros, bem como as tarifas de transporte,
custam, hoje, mais caro do que nos finais do ano
passado. Nessa ocasião, o barril de petróleo, no
mercado internacional, custava 78 dólares e hoje
é vendido por pouco mais de 100 dólares americanos.
Não é preciso fazer um estudo para concluir que
a qualidade de vida no país baixou drasticamente
e com tendência de agravamento da situação nos
próximos dias. Os magros salários pagos nas empresas e na função pública têm estado a sofrer uma
corrosão e a ficarem cada vez mais longe de cobrir
as necessidades do trabalhador no que diz respeito
à cesta básica.
Aliás, o próprio Comité Central da Frelimo, reunido no mês passado, em Maputo, consciente da
situação, recomendou ao governo um conjunto de
medidas para tentar atenuar o impacto da subida
dos preços no seio das populações.
Numa altura destas, em que as emoções estão
exaltadas, um projecto desta natureza pode trazer
consequências negativas do ponto de vista de imagem do partido Frelimo e do país em si, quer dentro, quer fora do território nacional.
Por outro lado, sendo que Moçambique está à
beira de eleições autárquicas em 2023 e, a seguir,
das gerais, em 2024, a Frelimo teria muito a perder com a decisão, pois pode ser considerado um
partido insensível aos problemas do povo moçambicano.
A nível internacional, o país pode ser avaliado em
baixa no ranking sobre o estado da democracia. A
menos que a decisão para o regresso ao terceiro
mandato seja tomada com base num referendo.
Dessa maneira, sim, pois a mesma reflectiria a vontade do povo moçambicano.

Mais um indivíduo curado do HIV

ÁFRICA

Um homem de 66 anos de idade, que vivia com o HIV desde a
década de 80, será a quarta pessoa curada do vírus causador do SIDA
desde que a epidemia global foi descoberta. Este caso junta-se a outros
três registados no passado, o que representa uma esperança para a comunidade científica que continua a trabalhar para encontrar a cura do
SIDA e o fim desta epidemia global.

16 DE AGOSTO DE 2022

19

África do Sul confronta Blinken sobre medidas anti-rússia

A

No entanto, aproveitando a
presença no país de Anthony J.
Blinken, Secretário de Estado
do Departamento de Relações
Internacionais e Cooperação
dos Estados Unidos, a África
do Sul manifestou “discordância total e completa” em relação às medidas anti-Rússia
sugeridas pelo Congresso dos
Estados Unidos da América
em Junho passado que, na essência, procuram sancionar
governos africanos que, na
óptica de Washington, estejam
a contribuir e a apoiar a influência do regime de Vladimir
Putin no continente africano.
A ministra sul-africana
de Relações Internacionais e
Cooperação, Naledi Pandor,
diante de Blinken caracterizou
a pressão americana aos países
africanos como sendo “infeliz,
decepcionante e ofensiva”.
Naledi Pandor destacou
ainda que não faz qualquer
sentido que, por um lado, os
parceiros americanos mostrem
preocupação com a necessidade de lutar e garantir liberdade e soberania das nações,
mas, ao mesmo tempo, imponha políticas sugestivas de
que as nações devem escolher
entre América e Rússia.

Reconhece que os Estados Unidos nunca disseram
isso directamente, mas não se
pode negar que essas sejam as
pretensões, o que é inaceitável
para “qualquer nação africana
que se preze”. Por outro lado,
a África do Sul considera que
a sugestão legislativa dos Estados Unidos sobre as relações
África – Rússia pode ser comparada à “intimidação paternalista”.
“E na recente legislação
aprovada nos Estados Unidos
da América pela Câmara dos
Deputados, o que encontramos é um projecto de lei muito
infeliz sobre o qual esperávamos que a media falasse mais.
Quando acreditamos na liberdade – como estou dizendo,
é liberdade para todos – você
não pode dizer porque a África está fazendo isso, você será
punido pelos Estados Unidos.
Portanto, essa foi uma aprovação decepcionante da legislação por uma causa, e esperamos que a outra não concorde
com essa legislação ofensiva”,
avançou a governante.
A ministra aconselhou as
autoridades americanas a procurarem rever a medida e encontrarem mecanismos que

garantam uma parceria mais
saudável com África. Nestas relações, o importante,
acrescentou a governante, é
que as opiniões diversas não
devem ir ostensivamente contra os princípios basilares de
cooperação internacional, das
quais as inscritas na Carta das
Nações Unidas.
Mantendo uma lógica crítica e de um posicionamento
firme diante do representante
do governo dos Estados Unidos, Naledi Pandor apontou
que as diferenças económicas
entre as nações não podem
ser razão de assumir uma postura ditatorial, mas sim influenciar o desenvolvimento em
diferentes partes do mundo,

mantendo o respeito “uns aos
outros”.
“E uma coisa que eu definitivamente não gosto é que
me digam ou você escolhe
isso ou outra coisa. Quando
um ministro fala comigo assim, o que o secretário Blinken
nunca fez, mas alguns têm, eu
definitivamente não serei intimidado dessa maneira, nem
esperaria que qualquer outro
país africano que se preze concordasse em ser tratado assim”
acrescentou.
Reagindo a estas colocações, o Secretário de Estado
americano tentou justificar
com base no argumento de
que os Estados Unidos não
estão, necessariamente, a dizer

que os africanos devem escolher entre dois, mas sim a colocar soluções e atitudes positivas que, supostamente, levarão
as nações para o topo e não
para o precipício.
Por outro lado, anotou que
das políticas legislativas em
análise, se pode chegar à conclusão de que é importante olhar atrás e quando se percebe
que se está diante de políticas
que tratam as nações parceiras de forma diferenciada, tais
normas podem ser revistas.
“E essa é uma conversa
muito importante, e aprendi
muito com meu amigo e colega ao ter essas conversas”
– disse o Secretário de Estado
americano. Agências/Savana

Vice-presidente do Quênia, Ruto, declarado vencedor das eleições

O

presidente da comissão eleitoral do Quênia
declarou o vice-presidente, William Ruto
vencedor da apertada eleição presidencial
sobre o pentacampeão Raila Odinga.

No entanto, o caos surgiu
pouco antes da declaração
quando o vice-presidente
da comissão eleitoral e três
outros comissários disseram aos jornalistas que não
podiam apoiar os resultados
finais.
“Não podemos nos apropriar do resultado que será
anunciado”, disse a vice-pre-

sidente Juliana Cherera. No
local da declaração, a polícia
surgiu para impor calma em
meio aos gritos.
A súbita divisão na comissão ocorreu minutos depois que o agente-chefe de
Odinga disse que não poderia confirmar a validade dos
resultados e fez alegações de
fraude eleitoral sem fornecer

detalhes ou provas. Odinga
não esteve no local onde foi
feita a declaração.
Agora os quenianos esperam para ver se Odinga irá
novamente ao tribunal para
contestar os resultados das
eleições pacíficas de terça-feira em um país crucial
para a estabilidade regional.
Esta é provavelmente a tentativa final para a figura da
oposição de 77 anos, apoiada
desta vez pelo ex-rival e ex-presidente Uhuru Kenyatta,
que se desentendeu com seu
vice, Ruto, anos atrás.
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África do Sul, país que faz parte do bloco económico BRICS, composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, acaba de lançar um
forte repto aos Estados Unidos, dias depois de
a embaixadora dos EUA na ONU ter advertido aos países
africanos que ousem estabelecer contactos comerciais com
a Rússia que violem as sanções norte-americanas.
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À Procuradoria-Geral da
República e ao Comando-Geral
da
PRM
Bartolomeu Mufemane
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S

ou cidadão moçambicano e pagador de impostos. Meu nome é
Bartolomeu Mufemane. Sou serralheiro de profissão, com local
de trabalho num local conhecido e sem
registo criminal. Devido à minha profissão, compro carros usados e reparo, muitos dos quais acidentados. Comprei um
Toyota Auris numa seguradora e efectuei
o pagamento via transferência bancária,
para uma conta do BCI, no dia 4 de Julho
do corrente ano. Depois de reparar o carro decidi vender a viatura. Escrevi “vende-se no veículo”. Não tardou e recebi uma
chamada do número 83334471 (identificando-se como Sulemane), manifestando
interesse na compra. Ele parecia precisar
do carro, pois estava a atrasar a entrega a
um cliente que tinha dinheiro na mão.
A pessoa disse estar em Nampula e que
mandaria algumas pessoas para apreciarem o carro. Dito e feito. Ao longo do
processo, houve diversas trocas de chamadas para o meu número, junto aqui o
extracto da Vodacom para confirmar. Os
dois indivíduos incumbidos supostamente de testar a viatura e avaliar fizeram um
teste e identificaram um problema, que fomos logo resolver na Praça de Touros ao
custo de 300 meticais. Na sequência, fomos ao estrela e eles compraram tampões.
Esse gesto deixou convencido de que o
negócio estava prestes a ser fechado. O
tal intermediário em Nampula ligava tanto
para mim como para eles enquanto as horas iam se passando, alegando que o seu irmão vinha dum banco do Baía Mall, onde
tinha ido levantar o dinheiro, que estava
a usar o número 858087926. Nunca chegou. Nesse vai e vem, os dois homens que
vinham avaliar o carro e levá-lo depois de
ser comprovado o pagamento precisavam
de levantar algum dinheiro e essa foi a minha grande sorte, pois disse-lhes que tal
poderia ser feito no Xiquelene.
Quando chegamos, eles levantaram 15

mil meticais, depois disseram que precisam de levantar mais 10 mil. Já desconfiado não saí do carro, apesar deles
continuarem a insistir que deveria sair.
Posto isso, um deles diz que o carro já
está pago e eles querem ir embora e pega
na compra e venda que eu conserva no
carro, que me foi passada pela seguradora e enfia no bolso. Rapidamente, peguei
o livrete e as chaves, dizendo que o carro
só sairia dali se estivesse pago. É por isso
que falo de sorte antes, pois com a confusão ali todos jovens vieram a acudir e
tivemos de chamar a polícia. Um Mahin-

Pouco antes deles
mudarem a postura,
informando que a
pessoa que deveria
vir deixar o dinheiro
já estava na Soveste
e nunca mais
chegou. Antes da
confusão, os dois
números deixaram
de chamar. Se não
fossem alguns
amigos que meteram
o dedo nisso, neste
momento já não
teria carro.
dra, com um grupo de polícias, veio depois que alguém, a meu pedido, chamou
as autoridades para intervir.
Aqui a solução foi levar o carro para a

esquadra mais próxima, e foi assim que
fomos parar na esquadra, com um agente
no assento de trás. Depois disso, na esquadra, para onde fui eu e os jovens do
suposto comprador, levantaram os meus
dados e deram um pequeno documento
com número do processo. Pedi a guia de
apreensão, pois disseram-me que a viatura deveria ficar lá até esclarecer o assunto
e o Oficial de Permanência disse-me que
não era necessária.
Pouco antes deles mudarem a postura,
informando que a pessoa que deveria vir
deixar o dinheiro já estava na Soveste e
nunca mais chegou. Antes da confusão,
os dois números deixaram de chamar. Se
não fossem alguns amigos que meteram
o dedo nisso, neste momento já não teria
carro.
Algo nessa história espanta-me, pois no
dia da apreensão da viatura só me deram
o registo com número 669/12/22. Apenas no dia seguinte é que obtive, depois
de contar ao segundo oficial que não dispunha dum guia de apreensão. Resolvida
a questão da apreensão, algumas questões inquietam-me: (1) não seria normal
antes da apreensão a polícia solicitar um
comprovativo de pagamento para minha
conta ou dum familiar que me é próximo,
(2) por qual razão no auto de apreensão
não consta nenhum nome dos supostos
compradores. Não era expectável que
os seus nomes constassem do auto? Eu
pensei que pela lei quem acusa é que deve
provar, se tenho residência fixa, trabalho
na rua da 12ª esquadra, por qual razão tenho de ficar privado da viatura, prejudicando o meu trabalho e a minha família?
Hoje vi o documento que vai à PGR e
disseram-me que devo arranjar um advogado e até hoje não ficou provado que eu
recebi dinheiro algum. Tenham cuidado,
pois este mundo está violento e anda por
aí um Sulemane a dar cabo dos cidadãos
de bem.

DESPORTO

Bispos denunciam troca de sexo por comida em Cabo Delgado
Em comentários exclusivos, o director da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC) relatou ao portal Crux
que mulheres e crianças estão a ser submetidas à exploração sexual
em troca de alimentos que normalmente deveriam receber gratuitamente nalgumas regiões de Cabo Delgado, enquanto o país prossegue sua guerra contra o terror.
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“Golfe não é uma modalidade de elite em Moçambique”
- desmistifica Anacleto Machava

A

inda existem alguns tabus quando se fala do golfe em Moçambique, uma vez que é considerada
como a modalidade dos ricos. O Evidências escalou o Clube de Golfe da Cidade de Maputo e
conversou com Anacleto Machava, tradutor ajuramentado, que pratica a modalidade há cinco anos. Machava
considera que o país tem um enorme potencial na modalidade, tendo destacado que há jovens que praticam a modalidade
desde a tenra idade, mas por falta de apoio não seguiram as
suas carreiras.
O golfe sempre fez parte do
rol das modalidades desportivas praticadas em Moçambique.
Contudo, a elitização da modalidade tem afastado alguns praticantes por considerarem que a
mesma é praticada apenas pelos
ricos. Anacleto Machava conseguiu ultrapassar essa barreira,
uma vez que se apaixonou pelo
golfe quando foi presenteado
com kit, e hoje submerso naquele mundo nega que seja um
desporto da elite.
“Tive o contacto com a modalidade há sensivelmente 10
anos, na altura a minha mulher
ofereceu-me um kit e comecei a
praticar. Há cinco ou seis anos
comecei a ganhar um gosto, mas
para ganhar gosto é preciso alguém para ajudar e motivar, encontrei isso nesses miúdos que
vivem nas imediações do campo”, declarou Machava para depois observar que em Moçambique não há atletas profissionais
no que ao golfe diz respeito,
tendo igualmente defendido que
é necessário mudar o actual estágio da modalidade no país.

“Sou um atleta amador, não
sou profissional, mas também
não temos profissionais em Moçambique. Foram cinco anos de
muita aprendizagem. Tal como
em outras modalidades acho
que se deve mudar de paradigma. Uma coisa que nem esta devia ser privatizada, acredito que
seria bem gerido do que o modelo que está a ser usado agora.
É verdade que o actual modelo
é bom, o que se cobra aqui para
entrar não é o mesmo quando
compararmos com os outros
campos de golfe nos países vizinhos. Acho que para melhorar
a qualidade do campo é preciso
mudar de paradigma”, sustenta.
O golfe é uma modalidade
elitizada em Moçambique. Contudo, Anacleto Machava entende que a sociedade deve abandonar esse pensamento porque
o golfe é uma modalidade que
pode ser praticada por todos
independentemente do status
social.
“Fico triste quando as pessoas pensam que o golfe é uma
modalidade dos ricos. O golfe

tem uma grande vantagem em
relação às outras modalidades,
uma vez que a pessoa pode praticar sozinha. Temos muita gente a trabalhar em horários que
podem permitir praticar. Faço
essa análise olhando para a minha profissão, tenho um horário que depende da pressão que
vem de fora, sempre que estou
livre venho praticar para relaxar
um bocado. Acho que seria bom
para alguns jovens, podia ajudar
para abandonarem os vícios.
Não é um desporto de elite, o
que se paga aqui é muito barato”, sublinhou.
Machava considera que Moçambique tem atletas talentosos
que podem brilhar nas competições internacionais, mas obser-

Depois de brilhar nos Jogos da Commonwealth

va que o empresariado nacional
deve investir nos atletas mais
novos.
“Fiquei feliz em saber que
temos dois moçambicanos que
vão representar nosso país nas
Maurícias, acredito que temos
aqui muito potencial, que muitas vezes são nossos mestres, temos aqui estes miúdos que bem
capitalizados poderiam muito bem nos honrar como país.
Temos aqui bons golfistas que
são usados como ajudantes que
com algum investimento podem
brilhar nas competições internacionais. Por que não apostar
nestes jovens? Por que não formar uma Federação ou Associação e apostar nesta juventude?”,
questionou.

Nas entrelinhas, Anacleto Machava instou os gestores
do desporto em Moçambique
a construírem mais campos
de golfe, com vista a massificação da modalidade em todo
território nacional. “Devemos
melhorar na massificação do
golfe, construindo mais campos. Tenho a informação que
na localidade de Macaneta, em
Marracuene, existe um projecto
de construção de um hotel, com
campo de Golfe com 18 buracos, seria maravilhoso termos
esse campo, pois teria padrões
internacionais. Acho que vai ser
um campo de luxo, acho que se
cada província alocasse 50 hectares para um campo de golfe
seria muito bom”.

Pugilistas pedem melhores condições para Lucas
Sinoia ao invés do estágio no estrangeiro

O

boxe foi a modalidade que salvou a honra de Moçambique na 22ª edição dos Jogos da Commonwealth. Naquele prestigiado certame, Tiago Muxanga, Alcinda
Panguana e Rady Gramane espalharam os seus valiosos perfumes no ringue,
tendo trazido três medalhas para o país, das quais duas de prata e uma de bronze. Recebidos em apoteose depois daquela que foi a melhor participação moçambicana de
sempre na competição, os pugilistas têm possibilidade de seguir para o estrangeiro com
vista a se preparem para atacar os Jogos Olímpicos, contudo os medalhados preferem continuar a trabalhar intramuros com Lucas Sinoia, tendo por isso pedido melhores condições
para a lenda do boxe moçambicano.

Duarte Sitoe
Muitos foram os que contestaram a candidatura de Gabriel
Júnior a Federação Moçambi-

cana de Boxe, justificando que
era um paraquedista e que não
era homem do boxe. Contu-

do, o tempo se encarregou de
mostrar que o celebrado “Filho
Continua na pag 22
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Nelson Santos está fora do país por falta de visto

O treinador do Ferroviário de Nampula, Nelson Santos,
foi obrigado pelas autoridades migratórias de Nampula a deixar o país para tratar do seu visto, que o possibilite trabalhar
no país. A confirmação desta saída do país do técnico português foi feita pela própria Direcção Provincial de Migração
de Nampula, que revela que o técnico tinha um visto que não
o possibilitava exercer a actividade que desempenhava.
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do Povo” veio para mudar os
destinos da modalidade na pérola do Índico e os frutos são
inquestionáveis, sendo neste
momento a modalidade que
mais títulos internacionais trás
para o país.
É inegável que são os atletas
que brilham dentro do ringue,
mas há que se destacar o trabalho feito pela federação para
alavancar a modalidade dentro
de portas e atacar as competições internacionais.
No presente, é impossível falar do boxe no continente africano sem mencionar o nome
de Moçambique. Aliás, Moçambique conseguiu a melhor
prestação de sempre nos Jogos
da Commonwealth no que ao
boxe diz respeito, pouco tempo
depois de ter conseguido também resultados históricos no
mundial da Turquia.
Recebidos num ambiente
de festa, os atletas que honraram as cores da bandeira nacional na competição realizada
em Birmingham, Reino Unido,
mostraram-se felizes pela façanha, mas começam a olhar para
novos horizontes.

Na hora do balanço, Tiago
Muxanga, o Leão da Paz, assim
como é carinhosamente tratado
nos meandros desportivos, disse que se viu obrigado a usar o
segundo plano para superar as
dificuldades enfrentadas durante a preparação.
Para Muxanga, a medalha
de prata nos Jogos da Commonwealth já faz parte do passado, por isso pretende trabalhar para marcar presença nos
Jogos Olímpicos, que serão realizados em Paris, em 2024.
“Não esperava pelo pódio
porque a preparação não foi
aquela que planejamos, tivemos
que usar o plano “b” para enfrentar os nossos adversários.

Estou feliz pela medalha de
prata. Daqui para a frente a
meta é trabalhar mais para chegar aos Jogos Olímpicos”, disse
o Leão da Paz
Em menos de três meses
Rady Gramane trouxe duas medalhas para o país. Depois do
bronze no Mundial de Birmingham, veio a prata. Com vista a
preparar melhor os atletas para
os Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico de Moçambique
pretende levar os pugilistas nacionais para um centro de alto
rendimento no estrangeiro. Entretanto, Rady Gramane aponta
que o país está bem servido, no
que aos treinadores diz respeito,
e o que falta são as condições.
“Estou feliz pela conquista
da medalha de prata, não era
algo que estava à espera. Estava
esperançosa em passar cada etapa que estava inserida. O meu
grande objectivo era passar os
quartos-de-final e não chegar à
final, mas coisas foram acontecendo. A nossa academia é de
alto rendimento, ela tem atletas
internacionais e de alto nível, o
que nós precisamos são condições e mais rodagem”, declarou
Rady Gramane.
Quem também comunga da

Para
Muxanga,
a medalha
de prata nos
Jogos da
Commonwealth
já faz parte do
passado, por
isso pretende
trabalhar
para marcar
presença
nos Jogos
Olímpicos, que
serão realizados
em Paris, em
2024.
mesma ideia de oferecer melhores condições ao selecionador para continuar a preparar
os atletas para as competições
internacionais é Alcinda Panguana, que após a medalha de
bronze nos Jogos da Commonwealth ambiciona atacar o

pódio em Paris.
“Acredito que não há diferença entre estar em Moçambique e estar na academia de alto

rendimento. A diferença é que
estarei fora, mas os frutos tive
em casa com o meu treinador.
Acho que o que o meu treina-

dor nos ensina pode nos levar
ao ouro nos Jogos Olímpicos,
desde que lhe deem o que ele
pede”, avançou.

PUBLICIDADE

CULTURA

Kulemba organiza 2ª Edição da Feira do Livro da Beira
A Associação Kulemba vai realizar, entre os dias 24 e
27 de Agosto de 2022, na Cidade da Beira, a 2ª edição da
Feira do Livro da Beira (FLIB 2022), que inclui exposições, lançamentos de livros, palestras, mesas-redondas e
concurso de literatura, cujos vencedores terão a oportunidade de serem publicados em livro.
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Eduardo White homenageado na Feira Internacional do
Livro de Quelimane

C

Eduardo Costley-White, um
dos nomes mais celebrados da
literatura nacional, nasceu em
Quelimane a 21 de Novembro de
1963 e é um dos poetas ligados
à fundação da revista Charrua,
da Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO), que em
meados dos anos 80 contribuiu
para renovar a literatura do país.
Eduardo White, considerado
“um dos mais expressivos nomes
da poesia moçambicana” a partir
da década de 80, publicou sua
primeira obra em 1984. Daí por
diante destacou-se pela produção
densa, marcada por um trabalho
criativo envolto em temas instigantes como o do amor, da viagem, do erótico.

Escritores de várias gerações
e geografias literárias estiveram
em Quelimane para testemu-

nhar a grande festa literária, com
destaque para os angolanos José

Luís Mendonça e João Fernando
André, Lino Mukuruza, Lo Chi,
Timóteo Papel, Virgília Ferrão,
Lucílio Manjate, António Hama
Thay, Marcelo Mosse, Nelson
Lineu (Moçambique), Paul Sezzie (Malawi), Ashraf Abu-Yazid
(Egipto), Ayo Ayoola-Amale

(Ghana), Nicole Cage-Florentiny
(Martinica), Luis Luna (Espanha), Carmen Troncoso Baeza
(Chile), Daniel Quintero (Argentina), entre outros.
Tal como na edição passada,
o sistema de ensino secundário
e superior e as Biblioteca muni-

Khronic e Mikas Cabral lançam mais um single para as ruas

O

rapper moçambicano Khronic está a preparar o
seu terceiro trabalho discográfico e, como forma de alimentar “a espera” dos seus seguidores, lançou recentemente o terceiro single do
álbum, “Dar as mãos”, música em parceria com o conceituado músico guineense Mikas Cabral.

Trata-se de uma música que
cumpre os propósitos de Khronic na promoção da sua música
na lusofonia e noutras diásporas,
um trabalho que tem realizado
já há algum tempo, a frisar, por
exemplo, a música com o conceituado grupo português Dealema
e, já este ano, com os lendários
The Outlawz, grupo norte-americano fundado por 2 Pac, que até
hoje promove o legado do considerado maior rapper de sempre.
Desta vez, entretanto, preferiu
alguém que não fosse do universo
Hip-Hop e “porque cresci ouvindo Mikas Cabral em minha casa.
Por conta da minha mãe, fizemos
os contactos com o artista guineense”, partilha.
“A prior, foi algo meio estra-

nho para ele, porque não tinha
feito nada de Hip-Hop, e naquela
altura que estive em Portugal a
promover o álbum e algumas parcerias propus o projecto”, conta,
acrescentando que o vocalista da
mítica banda Tabanka Djaz, por
ser um cultor da música tocada,
fez alguns reparos para aprimorar
a criação.
A música foi gravada em Moçambique e Portugal há um ano,
ou seja, Agosto de 2021. Mikas
Cabral gravou o refrão na Bob
Records, em Lisboa, e Khronic
na Tchaya Records, em Maputo.
E porque, recentemente, Mikas
Cabral esteve em Maputo, foi gravado o vídeo da respectiva música, que não só promove o artista
moçambicano na lusofonia, mas

sim a toda uma criação local nessa
esfera internacional, dando continuidade à trabalhos de artistas
como Azagaia e Duas Caras.
Aliás, Duas Caras é o rapper
que acompanha Khronic na sua

primeira faixa de promoção do
álbum “Linha do tempo”. A
música chama-se “Vive hoje”.
A seguir, com a participação do
rapper Kloro e Rui Michel, lança
“Crescer e aprender”.

O álbum “Linha do tempo”,
com previsão para ainda este ano,
é o terceiro do artista. Os álbuns
anteriores são “Tentativa, queda
e superação” (2013) e Retratos
(2018). Entre Aspas
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cipais de Quelimane realizarão
leituras e participarão em diferentes actividades culturais, entre
12 e 14 de Agosto, assim como
o Clube de leitura de Quelimane
também se juntará ao certame,
com leituras do livro de Eduardo
White e outros autores moçambicanos.
A Feira Internacional do Livro
de Quelimane, levará ao “espaço
de leitura” uma oficina de escrita a ser dinamizada pelo escritor
Lucílio Manjate, com a participação de escritores da cidade de
Quelimane. Durante os três dias
da feira, será também montada
uma área de exposição e venda
de livros, com a presença de várias editoras e livrarias.

aiu o pano. No último Domingo, a Feira Internacional do Livro de Quelimane este ano homenageou “Eduardo White: o poeta subversivo”,
como Sara Jona o descreveu na sua crítica literária que marcou o arranque de uma série de actividades centradas no escritor durante três dias, com destaque
para leituras, lançamento de livros, debates, oficinas de escrita, teatro e palestras.

60 Meticais

E

IDÊNCIAS
ÚLTIMA HORA

Exploração de ouro e outros minérios põe em risco vidas e infra-estruturas

MIREME concessiona mais de 600 hectares a
empresas estrangeiras sem consulta comunitária

A

Um troço da Estrada Nacional Número 6 está dentro de uma concessão

través de processos com contornos obscuros, o
Governo, através dos Ministérios da Terra e Ambiente e dos Recursos Minerais e Energia, concessionou, há alguns anos, cerca de 600 hectares de
terra à quatro empresas mineiras no distrito Nhamatanda, província de Sofala, que tem estado num constante
braço de ferro com as comunidades devido ao desrespeito das
regras de maneiro, falta de cumprimento de procedimentos de
protecção ambiental, incluindo detonação de explosivos próximo de zonas residenciais, colocando em risco a vida das pessoas
e a integridade de infra-estruturas públicas e privada. Como se
tal não bastasse, as concessões dentro da área municipal foram
feitas sem o conhecimento do Conselho Autárquico local e sem
nenhuma consulta comunitária.

Jossias Sixpence-Beira
Quatro concessões mineiras
tituladas por empresas estrangeiras estão a ser contestadas pelas
comunidades do distrito de Nhamatanda, alegadamente por representarem um risco à saúde e
não respeitarem os procedimentos de protecção ambiental. Trata-se de empresas que se dedicam
à extracção de ouro, pedra e areia
para construção civil.
A população queixa-se de poluição ambiental e sonora causada
por detonação de explosivos, no
caso da empresa Hiperbrita, que
explora inertes numa mina localizada a 900 metros de um bairro residencial em expansão, onde
além de residências estão implantadas infra-estruturas do Estado,
tais como edifícios de STAE,
SDPI e Centro de Formação em
Saúde.

A empresa é acusada, pela população que vive nas imediações
da área concessionada, de uso de
explosivos fora do horário estabelecido por lei, para além de que
estas contribuem para a rápida
degradação de edifícios. Aliás, o
Evidências testemunhou várias
casas e edifícios com rachas.
Vilma José mora no 5º Bairro há mais de 20 anos, mas conta
que a paz e tranquilidade da pacata zona acabou quando foram instaladas as duas pedreiras. A fonte
está a construir uma casa com
base no material precário, mas o
estremecimento de terra causado
pelo uso de explosivos tem estado
a destruir.
“Temos sofrido com os constantes tremores de terra. As casas
apresentam rachas e outros problemas. Minha fossa está com

rachas, a minha casa também. As
detonações representam um risco
para nós, sobretudo as crianças.
Por vezes caem algumas pedras
no bairro”, relatou.
Quem também está agastada
com a situação é Marta Tomé, que
se queixa do barulho das detonações e das poeiras levantadas logo
depois.
“Faz muito barulho até a casa
‘tremer’ sozinha aqui”, relatou,
revelando que os moradores já se
reuniram para reclamar, mas parece não haver nenhuma vontade de
resolver a situação.
Nelson Humberto, outro morador, exige que a Hiperbrita seja
retirada para outro local para devolver a normalidade da vida ao
local.
“Exigimos que esta empresa
seja retirada ou seja afastada para
uma distância de mais ou menos
vinte quilómetros porque assim

estamos mal, as nossas casas sofrem. É melhor pararem de trabalhar aqui, porque quando chegaram nós já estávamos aqui há
mais de 10 anos”, desabafou.
Município não foi consultado
para atribuição do DUAT
às empresas
As referidas empresas estão
concessionadas dentro da área
municipal, no entanto, o presidente do Conselho Autárquico de
Nhamatanda, António Charumar,
diz que não foi consultado sobre
a concessão e acusa o Ministério
de Recursos Minerais e Energia
de emitir licenças sem coordenação com o município.
"Não reconheço esta atribuição, não fomos consultados e
temos que acabar com emissões
de licenças numa área municipal
sem o envolvimento do municí-

pio, porque antes de emitir licença
como esta tem que fazer consulta
comunitárias”, denunciou Charumar numa entrevista ao Evidências no seu gabinete.
A Vila Autárquica de Nhamatanda tem uma área de 13200 hectares, mas nesta área pelo menos
53,86 hectares foram atribuídos à
empresa denominada Hiperbrita
para extracção de ouro e pedra,
92 hectares a uma outra pedreira
cujo nome não conseguimos; 19
hectares atribuídos à Thai África
friendship, dedicada a extracção
de ouro.
As três empresas estão situadas no quinto bairro e, segundo
as projecções de urbanização municipal, a mesma área foi reservada para construção de habitações
e infra-estruturas sociais e perto
de 32 hectares foram atribuídos a
uma empresa chinesa para extracção de areia para construção civil,
esta última no 9° bairro.
O Evidências tentou várias
vezes ouvir as empresas mineiras
em causa e a direcções provinciais
de recursos minerais e energia e
da terra e ambiente, mas foi debalde. As empresas, maior parte
de capitais chineses, não apresentaram os documentos legais
da criação, porque alegadamente
os arquivos foram destruídos por
ciclones, o que deixa depreender
que estas empresas estão a funcionar sem nenhum documento
que legitima a sua existência.
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