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Os “falsos” macuas de Nampula já se vingaram do camarada Eduardo Nihia

Está fora do
Comité Central
com apenas
um voto

Dos 560 delegados, general Nihia só teve um voto para o CC e oito para o Comité Provincial
Diomba, Mabjaia, Mussenhane, Joaquim e Vuma entre os chumbandos na corrida

Sem chances a nível central, Caifadine Manasse foi concorrer na província e quase perdeu
Quem não foi eleito nas províncias está impedido de concorrer no XII Congresso do partido

AMT mentiu que já tinha dinheiro, mas agora conta outras “ladainhas”

Nem
Famba,
nem
subsídios:
Transportadores
já
estão
cansados
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Muchanga nega que magistratura seja antro de corrupção

13 DE SETEMBRO DE 2022

No último informe da Procuradoria – Geral da República
apontou que, a par da PRM e SERNIC, a magistratura era um dos
sectores mais corruptos do país. Entretanto, mesmo reconhecendo que há casos de corrupção entre os juízes, o presidente do
Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, negou que a magistratura
seja o principal foco de corrupção em Moçambique.

Os (falsos) Macuas serviram um prato que se come frio ao general

Uma semana depois de palavras polémicas, Eduardo Nihia
cai fora do Comité Central com apenas um voto

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ
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Dos 560 delegados, só teve um voto para o CC e oito para o Comité Provincial
Houve um festival de tombos de gigantes nas Conferências Provinciais
Sem chances a nível central, Caifadine foi concorrer na província e quase perdeu

iveram lugar, no último fim de semana, em todo
o país, as Conferências Provinciais do partido
Frelimo, que para além da eleição dos respectivos
primeiros secretários, tinham também o objectivo
de eleger os membros do Comité Provincial e do
Comité Central. Foi precisamente nestas duas eleições em que
houve grandes surpresas e banho de lágrimas com a queda de
alguns membros sonantes, como é o caso do general Eduardo
da Silva Nihia, que depois de ter atiçado a fúria dos macuas - a
quem chamou de “falsos e sem direcção” - acabou penalizado
nas urnas, não conseguindo, pela primeira vez, se eleger
como membro do Comité Central e nem mesmo do Comité
Provincial. Se a não eleição de um histórico da Frelimo na sua
própria província já era um escândalo, os números de votos que
obteve mostram que os macuas levam a sério o ditado que diz
que “a vingança é um prato que se come frio”. Num universo
de mais de 560 delegados, obteve apenas um voto nas eleições
do Comité Central e oito votos para o Comité Provincial. Tal
como Nihia, outros nomes sonantes como Raimundo Diomba,
Vicente Joaquim, António Niquice, Pedro Cossa, Francisco
Mabjaia, Basílio Muhate, Agostinho Vuma e Feliz Silvia não
conseguiram se eleger ou reeleger para o Comité Central. Mas
há também casos de camaradas que precisaram de repescagem
para se manterem no órgão, como é o caso do actual secretário
do Comité Central para Mobilização e Propaganda, Caifadine
Manasse, que sem chances de passar a nível central decidiu ir
concorrer na Zambézia e só escapou por um triz.

Nelson Mucandze e Reginaldo Tchambule
Foi um final de semana de
uma autêntica dança de cadeiras
no partido Frelimo, com lágrimas e emoções à mistura. As
Conferências Provinciais, que
tiveram lugar em todas 11 províncias do país, ditaram grandes
surpresas, sobretudo nas eleições dos membros do Comité
Provincial e do Comité Central.
Ancoradas nas directivas
que estabelecem 60 por cento
de continuidade e 40 de renovação, e ainda uma quota para
mulheres, as listas eram, regra
geral, encabeçadas por membros influentes no partido, mas
isso não era sinónimo de passagem automática, até porque,
casos houve de camaradas que
tiveram que se aplicar a fundo
na mobilização dos delegados e
mais uma vez há relatos de compras de votos.
Mesmo assim, Evidências
conseguiu apurar uma extensa lista de membros seniores
do partido Frelimo, alguns dos
quais concorriam para a continuidade, que não conseguiram
votos suficientes para se mante-

rem no Comité Central.
Quem não foi eleito nas
províncias está impedido de
concorrer no Congresso
E de acordo com o número
3 do artigo 12 (Impedimentos)
da Directiva sobre Eleições Internas para os Órgãos do Partido, “aos candidatos que tenham
concorrido e não tenham sido
eleitos nos órgãos inferiores é
vedado candidatarem-se para os
órgãos superiores”. Quer isto
dizer que todos que não conseguiram se eleger nas conferências provinciais, não tem nenhuma chance de concorrerem no
Congresso, a não ser que haja
um milagre.
O caso mais sonante é do
general Eduardo da Silva Nihia,
que depois de ter “insultado” os
macuas de Nampula, acusando-os de serem “falsos e sem direcção”, acabou sendo humilhado
nas urnas, não tendo conseguido se reeleger como membro do
Comité Central, pela primeira
vez desde a independência.

Expoente máximo da Frelimo na província de Nampula,
tendo sido cabeça de lista da
Frelimo para a Assembleia da
República, nas primeiras eleições multipartidárias, em 1994,
Nihia acabou pagando muito
caro o preço das suas palavras,
que em muitos círculos foram
interpretadas como sendo ofensivas à honra dos macuas.
“Os de Cabo Delgado perguntam a mim, Nihia, o que se
passa em Nampula? Não tenho
resposta. Quando vou a Niassa,
Nihia, o que se passa em Nampula? Quando vou a Tete ou
Manica, o que se passa em Nam-

pula? Todas as províncias estão
indignadas com a província de
Nampula. Porque é que Inhambane não fica com a Renamo?
Perguntam, vocês próprios sabem. Porque é que Manica, Chimoio, não fica com a Renamo?
Porque é que Tete não fica com
a Renamo? Porque é que Pemba
não fica com a Renamo? A resposta, quero vos dar: os macuas
são falsos. A resposta é esta: os
macuas são falsos. Os macuas
não têm direcção. Não tenho
como, não posso esconder isso.
Quando eu digo que tenho vergonha, é porque sou do grupo
macua”, sublinhou Nihia, sem

saber que estava a cavar a sua
própria sepultura.
Numa conferência com 560
delegados, nas eleições dos
membros do Comité Provincial obteve apenas um total de
oito votos. Mesmo assim, houve
uma mecânica para permitir que
concorresse ao Comité Central.
Aí é onde foi dada a machadada final ao general Nihia, que
obteve somente um voto dos
560 possíveis, o que pode representar o fim da picada para
aquele, até aqui, respeitado general, que já não tem chance de
chegar ao Comité Central e está
em sérios risco de também não
renovar como deputado da Assembleia da República.
Importa destacar que Mety
Gondola, actual secretário de
Estado em Nampula, que tem
sido apontado como provável
candidato a secretário-geral; e
Francisco Mucanheia, conselheiro do Chefe do Estado e
bastante influente naquele círculo eleitoral, foram os mais
votados na província de Nampula. Nas mulheres, o destaque
vai para Felizarda Paulino, mensageira que deu o primeiro tiro
do terceiro mandato para Nyusi, que foi eleita na tangente ao
ocupar a última vaga da lista de
três mulheres que entraram pela
lista da continuidade.

Diomba, Vuma, Muhate, Niquice, Pedro Cossa e
companhia foram abatidos

Raimundo Diomba
Na lista dos que não conseguiram entrar no Comité
Central noutras províncias

constam outros nomes sonantes, como é o caso de
Raimundo Diomba, actual
secretário do Comité de Verificação do Comité Central,
que não conseguiu renovar e
protagonizou um dos tombos mais sonantes ao nível da
província de Maputo.
Outra grande surpresa
tem como protagonista António Niquice, actual presidente da Comissão do Plano e Orçamento, que já foi
secretário de Mobilização e

Propaganda e porta-voz do
partido, que não conseguiu
convencer os delegados da
Cidade de Maputo para continuar no Comité Central.
Ainda na cidade de Maputo, Francisco Mabjaia, antigo
primeiro-secretário da cidade, que no auge do seu mandato teve a brilhante ideia de
oferecer um tractor ao Presidente Nyusi, entretanto recusado, não conseguiu chegar
Continua na pag 03
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Governo não vai tirar sequer um centavo na expansão da EN4
Foi lançada na última semana a primeira pedra da Expansão da
Estrada Nacional Número Quatro, concretamente o troço entre o
Nó de Tchumene e o Novare. As obras da ampliação daquele troço
estão orçadas em 27 milhões de meticais que serão suportados na
totalidade pela Trans Africans Concessions (TRAC) o que significa
que o Governo não vai tira sequer um centavo, apesar de todo protagonismo dado ao ministro Mesquita.

Continuação da pag 02

ao Comité Central. O mesmo
destino tiveram Vicente Joaquim, secretário de Estado
da Cidade de Maputo; Pedro
Cossa e Basílio Muhate, dois
jovens delfins de Guebuza,
antigos líderes da OJM, que
já foram membros do Comité
Central.
Na província de Gaza,
sul do país, onde o pleito é

Agostinho Vuma
descrito como tendo sido ordeiro, num ambiente de festa e sem muitas reclamações,
Agostinho Vuma, presidente
da Confederação das Associações Económicas (CTA) e
deputado da Frelimo na Assembleia da República; e Feliz
Silvia, porta-voz da bancada
na Assembleia da República,
simplesmente foram expurgados do Comité Central.
Em Inhambane, houve lágrimas na família Mussenhane, onde Eduardo Mussanhane (membro da assembleia
provincial), sua esposa e o
filho Carlos Eduardo Mussenhane (administrador de Mabote) não foram eleitos para
o Comité Central. Mussanhane pai, que tem aspirações
de se tornar governador da
província, até chegou a festejar após ser anunciado como
um dos eleitos, mas depois de
uma recontagem dos votos
descobriu-se que lhe haviam
sido atribuídos votos a mais e
acabou por cair.

13 DE SETEMBRO DE 2022
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Caifadine Manasse escapou por um triz
Numa rixa indisfarçável
com o actual secretário-geral do
Partido, Roque Silva, o actual
porta-voz do partido e secretário do Comité Central para a
área de Mobilização e Propaganda foi o grande sobrevivente
da maratona eleitoral do último
fim-de-semana.
Por causa do mal-estar com
Roque Silva, que inclusive já
chegou aos ouvidos de Filipe
Nyusi, Caifadine Manasse viu
que tinha chances de ser eleito
ao Comité Central entrando de
uma lista ao nível central, por
isso preferiu recuar às bases, na
província da Zambézia, onde
este Domingo passou por um
grande teste de popularidade,
primeiro na eleição dos membros do Comité Provincial e depois para o Comité Central.

Francisco Mabjaia

No primeiro teste passou
sem problema, mas já na eleição
dos membros do Comité Central por pouco ficava de fora.
Segundo o Diário da Zambézia,
quando era dada como certa a
sua derrota “entornou” os votos da urna e pediu uma recontagem, mas mesmo assim entrou à rasca. Tal como ele, Pio
Matos também entrou à rasca
e ficou a queixar-se de alegada
fraude.
Quem também foi abatido é Carlos Carneiro, antigo
administrador de Quelimane,

Caifadine Manasse

actualmente em serviço na Maganja da Costa, e foi candidato
derrotado nas últimas eleições
autárquicas. Teve as pernas amputadas ainda no distrito e ainda tentou forçar a sua eleição ao
nível provincial, mas foi denunciado e o seu nome afastado da
lista.
Refira-se que ao nível da
Zambézia outro destaque vai
para Hélder Injojo, actual primeiro vice-presidente da Assembleia da República, que foi
o único eleito por consenso e
aclamação, ou seja, com 100 por
cento dos votos, o que reforça a
sua posição ao nível do segundo
maior círculo eleitoral do país.

aos cargos, regra geral, com
100% dos votos e nos casos em
que haviam sido aprovadas mais
de uma candidatura, os concorrentes foram convencidos
a renunciar antes do início das
eleições, o que já é interpretado
nalguns círculos como sinónimo da morte da democracia interna no seio do partido.
Renovaram os seus mandatos como candidatos únicos e
impostos pela liderança do partido: Razaque Manhique (Cidade de Maputo), Avelino Muchine (Província de Maputo),
Daniel Matavele (Gaza), João
Mudema (Inhambane), Luís
Nhanzozo (Sofala), Tomás Chitlango (Manica), Paulino Lenço
(Zambézia), Gonçalves Jemusse
(Tete – que enfrenta um processo por suspeita corrupção),
Luciano de Castro (Nampula),
Artur Machopa (Niassa) e José
Kalime (Cabo Delgado).
A tendência de candidaturas
únicas, após outros membros
serem forçados a renunciar,

A moda das candidaturas
únicas e eleições à
moda coreana
Tal como o Evidências já
vinha denunciando nos últimos
meses, as conferências provinciais que tiveram lugar em
todo o país, no último fim-de-semana (Sábado e Domingo),
confirmaram a tendência de
candidaturas únicas à moda da
Coreia do Norte, que têm sido
impostas pela liderança do partido Frelimo.
Como tal, todos os 11 primeiros secretários provinciais,
que concorreram à sua própria
sucessão, foram reconduzidos

Vicente Joaquim

com a alegação de que “ainda
não é a sua vez”, verificou-se
desde a célula, passando pelo
círculo, localidade, zona e distrito, é vista como uma estratégia
do grupo actualmente no poder
para reforçar a sua influência no
Congresso. Com a vitória das
candidaturas únicas, que tam-

bém imperaram na eleição dos
secretários gerais dos órgãos sociais, à excepção da OJM, tudo
indica que Roque Silva e Filipe Nyusi serão reconduzidos
como candidatos únicos à sua
própria sucessão.
É a primeira vez na história
da Frelimo que orientações superiores emanadas ao nível central se sobrepõem à democracia
interna ao limitar a candidatura
livre dos membros aos cargos
de primeiros secretários do partido a vários níveis.
Alguns dos candidatos que
foram obrigados a renunciar as
suas intenções contavam com
apoio das bases e das organizações sociais, mas nas reuniões
de concertação, orientadas pelos chefes das brigadas, foram
instruídos a retirar as suas candidaturas, sob alegação de que
“ainda não é a sua vez…”, “…
é preciso respeitar o processo”
ou “… tens que deixar o mais
velho avançar…”.
De resto, esta tendência de
candidatos únicos, que concorre para a aniquilação da democracia interna, tem estado a se
consolidar sobretudo desde que
Roque Silva (pai da célebre frase “não basta você se querer, o
partido tem que te querer) assumiu o cargo de secretário-geral
e nas últimas eleições dos órgãos sociais do partido assistiu-se à ditadura das “candidaturas
únicas” e de renovação.
Aliás, consta que terá sido
Roque Silva a desenhar a estratégia para a sua própria sobrevivência e deu orientações
e garantias aos primeiros secretários distritais e provinciais
para matarem qualquer chance
de qualquer membro poder se
aventurar aos cargos do partido.
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Mais de quatro mil pessoas tentaram suicidar-se em 2021

13 DE SETEMBRO DE 2022

De acordo com dados tornados públicos pelo Ministério da
Saúde, em 2021, em todo território nacional, mais de quatro mil
pessoas tentaram suicidar-se, contra os três mil registados em 2020.
A província de Manica foi a que registou maior número de casos
de suicídios, enquanto a Cidade e Província de Maputo seguem na
segunda e terceira posições, respectivamente.

Quis se livrar das chantagens da ex-esposa e agora pode estar a contas com a justiça

Cidadão falsifica idade para ingressar nas fileiras da FADM
depois de ser expulso do Aparelho do Estado

E

Catela abandonou o posto por mais de um mês para se livrar das chantagens da ex-esposa
Depois de ser expulso por faltas, falsificou BI para ingressar nas fileiras das FADM
MND promete tomar medidas para punir os prevaricadores

m 2017, um cidadão que responde pelo nome de Hélder
Luís Simões Catela decidiu abandonar o Serviço Nacional
Penitenciário (SERNAP) como forma de acabar com
as chantagens que era alvo da sua ex-esposa. Aliás,
Catela cometeu 32 faltas consecutivas para ser expulso
do Aparelho do Estado, o que de certa forma acabou conseguindo.
Entretanto, depois de ser expulso das fileiras do SERNAP, Hélder Luís
Simões Catela desafiou os limites da lógica ao falsificar documentos
para reduzir 10 anos na sua idade para ingressar nas fileiras das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), mesmo depois de ser
expulso do Aparelho do Estado. Em contacto com o Evidências,
Cateca jurou de pés juntos que não falsificou o Bilhete de Identidade
para ingressar nos quadros do Ministério da Defesa Nacional, que por
sua vez mostrou-se preocupado com a situação, tendo prometido tomar
medidas para os prevaricadores da lei.

WWW.EVIDENCIAS.CO.MZ

Duarte Sitoe
Em Outubro de 2017, depois
de 32 faltas consecutivas, o Serviço Nacional Penitenciário, através
do Gabinete do Director-Geral,
apoiando-se nas alíneas a), e), r)
e o) do artigo 103 do Estatuto do
Pessoal do SERNAP com Funções
de Guarda Penitenciário, decidiu expulsar Hélder Luís Simões Catela do
seu quadro pessoal.
Antes da expulsão, Catela foi
chamado para justificar a sua au-

sência, mas o mesmo declarou que
não queria mais saber do emprego,
alegando que aquela foi a única forma que encontrou para acabar com
as chantagens da sua ex-esposa, por
sinal ex-diretora do Serviço Penitenciário ao nível do distrito de
Moamba, uma vez que a mesma o
humilhava dia e noite pelo facto de
ter sido ela que lhe ajudou a conseguir emprego.
Depois de se livrar do antigo
emprego para escapar das chantagens da ex-esposa, Catela elaborou
um plano para fugir do desemprego
e viu nas Forças Armadas de Defesa
de Moçambique a única alternativa.
Apesar de ter sido expulso do
Aparelho do Estado, o que lhe
impedia de voltar a ser contratado
no sector público antes de cumprir pelo menos quatro anos fora,

Catela, nascido em Julho de 1976,
decidiu desafiar os limites da lógica
para ingressar nas fileiras das Forças
Armadas de Moçambicana.
Para lograr os seus intentos, o indiciado falsificou o Bilhete de Identidade, tendo diminuído 10 anos
para ser ilegível, uma vez que já não
tinha idade para cumprir o Serviço
Militar Obrigatório. Depois do treinamento, tornou-se militar e até o
momento está em serviço.
Livrou-se da esposa e do antigo
emprego, estando a refazer a sua
vida, mas agora está sob suspeita de
falsificação de documentos e pode
ser expulso e ou mesmo detido se
se comprovar que não só viciou
documentos, como também ingressou no aparelho do Estado antes de
cumprir pelo menos quatro anos de
desvinculação.

Catela queixa-se de perseguição
da sua esposa
Contactado pelo Evidências,
Hélder Luís Simões Catela jurou de
pés juntos que entrou legalmente
nos quadros do Ministério da Defesa, tendo justificado que desde
que se separou da ex-esposa tem
sido alvo de perseguições sem fundamento. Aliás, Catela declarou que
deixa tudo na mão da justiça dos
homens e de Deus.

Ao Evidências, uma fonte que
conhece o casal e que preferiu falar
em anonimato revelou que um dos
motivos que fez com o mesmo se
separasse foram os maus tratos que
o filho de Catela era alvo diariamente.
“Era um casal exemplar na zona,
mas tudo mudou quando aquela
senhora começou a maltratar o enteado na ausência do pai. Ela fingia
ser uma boa mãe sempre quando o
marido estava em casa, mas quando
não estava era outra coisa. Aquele
menino era maltratado e o pai sempre era humilhado porque foi ela
quem o conseguiu emprego. Depois
de algum tempo, o casal decidiu se
separar, mas até hoje a mulher ainda
não conseguiu ultrapassar isso e faz
de tudo para manchar a imagem do
Hélder”, contou.
MDN promete tomar medidas
para punir os prevaricadores
da lei
Contactado pelo Evidências sobre a denúncia que dá conta de que
Hélder Luís Simões Catela falsificou
a idade para ingressar nas fileiras das
Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique, o Ministério da Defesa
Nacional apontou que o Catela entrou de forma legal, de acordo com
os requisitos para o ingresso para as
FADM, uma vez que “teve inspeção, incorporação normal, ou seja,
saiu apto e depois foi incorporado
porque a idade o conferia e cumpriu
todos requisitos e foi treinado, estando neste momento afecto numa
das unidades militares”.
Entretanto, Benjamim Marcos
Chabualo, chefe do departamento
de comunicação no Ministério da
Defesa Nacional, mostrou-se preocupado com a possibilidade de Hélder Luís Simões Catela ter usado
um Bilhete de Identidade Falso para
fazer parte dos quadros do MDN,
tendo garantido que a sua instituição está a averiguar o caso para posteriormente tomar medidas.
“Nós como Ministério da Defesa Nacional vamos averiguar a
situação documental deste cidadão.
Não incorporamos 10 ou 20 pessoas, incorporamos mais de mil
pessoas, mas um dos documentos
básicos é o Bilhete de Identidade.
Ele apresentou um BI normal e o
que vamos fazer é averiguar os factos como temos feito regularmente,

mas este é um caso específico, porque temos que ir mais a fundo da
questão. O MDN é guardião da lei
em Moçambique e terá que tomar
medidas em função da lei, portanto
esse cidadão, a se provar, cometeu
uma fraude de documentos, ou seja,
enganou o MND, mas o problema
não é só esse, se ele circula com documentos falsos e já é alvo de acusação por outras instâncias, o MND
vai fazer a sua parte”, declarou Chabualo.
Hélder Luís Simões Catela trouxe à tona uma das fragilidades do
Ministério Defesa Nacional no que
diz respeito aos critérios da selecção. Questionado sobre os mecanismos que aquela instituição chefiada
por Cristóvão Chume ia fazer para
evitar casos de género, Benjamim
Marcos Chabualo avançou que serão tomadas medidas para desencorajar esse tipo de atitudes, tendo
igualmente adiantado que houve
casos de pessoas que foram tiradas
do sistema devido a irregularidades.
“A Lei do Serviço Militar vem
para regular e evitar que alguém entre de qualquer maneira nas fileiras
do Ministério da Defesa Nacional.
Há pessoas de má fé na sociedade
moçambicana. Entretanto, a lei estratifica quem efectivamente deve
entrar, em função da idade, condição física, mas também em matérias
de ser um cidadão sem problemas

com a lei. Os prevaricadores e tentadores da fora da lei sempre vão
procurar esquemas, este não é o
primeiro caso, já houve casos de diferentes tipos que foram detectados
e as pessoas foram retiradas do sistema. Não temos dados estatísticos,
mas já foram expulsas muitas pessoas que entraram por outras tentativas. Vamos tomar medidas para
que os que estão presentes saberem
o risco que tem”, concluiu.

Detido recrutador que tinha 16 jovens sob sua
responsabilidade

DESTAQUE

Um indivíduo encontra-se detido nas celas da Polícia da República de
Moçambique acusado de recrutar jovens para engrossarem as fileiras do
grupo terrorista que semeia luto no Norte do país. O facto foi tornado público pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que revelou que o mesmo
tinha sob sua responsabilidade 16 jovens que estavam a ser preparados para
reforçar o inimigo.
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Afastamento de Matlombe pode estar perto

A

Em Maputo, o apóstolo já tinha sido colocado em reforma compulsiva
Uso de capela para campanha da Frelimo aumentou fúria dos crentes
Crentes não perdoam o facto do altar ter sido transformado num palco de Matilde Conjo

rrancou este domingo, na África do Sul,
a Conferência da Igreja Velha Apostólica
(OAC na sigla inglesa) que deverá terminar
no próximo sábado (17), um evento anual
que reúne líderes daquela congregação
afectos nas paróquias de diversos países. Para este ano, o
evento colocou na agenda o futuro do líder da igreja em
Moçambique, Jaime Matlombe, que vem sendo contestado
pelos fiéis da igreja, que o acusam de práticas que não
abonam a instituição. Na última comunicação em Maputo,
em uma reunião onde esteve a ministra da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, Jaime Matlombe
não reteve a sua fúria, quando seus opositores, que se
mostravam serenos, pediram espaço para se explicar. Do
resto, aquele líder já não é bem-vindo em muitas paróquias
do país e nem os recentes préstimos do partido Frelimo
amainaram as relações com seus fiéis.

Evidências

É uma luta que já conheceu várias etapas, até as mais
vergonhosas que não se pode
imaginar numa congregação
religiosa. Nas redes sociais, os
vídeos que circulam evidenciam
os momentos turbulentos que a
igreja está a viver em Moçambique, conflitos estes que envolvem pancadaria, uso de pistolas e armas brancas, insultos e
cânticos de repúdio ao líder da
igreja.
As primeiras acusações limitavam-se no adultério, supostamente envolvendo o Apóstolo
e uma mãe superintendente
casada com um servo da igreja,
mas rapidamente começaram a
surgir a público na medida que
mais membros decepcionados
com o seu guia espiritual se
manifestavam e denunciavam
actos de má gestão de fundos,
curandeirismo e outras práticas
não ortodoxas.
Nalguns casos até a polícia
foi chamada para apaziguar o
ambiente e prestar seus serviços

de segurança ao “amado” apóstolo, acarinhado pelo poder
político devido aos seus préstimos. Aliás, recentemente cedeu
uma das paróquias para a Frelimo realizar as suas conferências
distritais, numa demonstração
de que estava do lado do poder,
transformando o altar em um
palco para actuação de Matilde
Conjo. O episódio viria a ser
usado pelos seus opositores internos para mais uma vez questionar a sanidade do apóstolo,
não obstante ter transformado
a casa de Deus num “dumbanengue” de votos, .
Na semana passada, a ministra da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos,
Helena Kida, ofereceu-se para
mediar as conversações entre
os membros em conflito da
Igreja Velha Apostólica e Jaime
Matlombe. A vontade foi expressa e acolhida numa reunião
com várias congregações, que
se queixaram de líderes que supostamente extorquem crentes

com base na fé. O primeiro dia
de restituição naquela congregação estava marcado para esta
segunda-feira (12).
Mas dias antes dessa reunião,
os membros da OAC já tinham
convocado uma conferência de
imprensa para anunciar a reforma compulsiva de líder da igreja. “Todos reconhecemos que o
apóstolo é um homem bastante dedicado, carismático e teve
uma contribuição digna de realce a avaliar pelo crescimento
da Igreja desde Junho de 2001.
Algumas das situações ou acções são tomadas por ele como
reflexo da idade e do cansaço
físico”, disse Rafael Chivite, superintendente da igreja, numa
conferência bastante concorrida, que decorreu em Maputo.
Ele (Matlombe) está
cansado
Prosseguindo, os crentes
vincaram que “ele está cansado,

trabalhou muito. Faltam apenas
três meses para reformar, porém achamos que para voltar
e recuperar a moral e valores
apostólicos que caracterizam
e prestigiam a OAC, gostaríamos de, em nome dos superintendes, comunicar ao amado
apóstolo que passe a reforma
efectiva”.
De acordo com o superintendente da igreja, os apostolados da África Austral e Médio
Oriente seriam informados
para designar um novo apóstolo para Moçambique.
“Em nome da paz, os apóstolos Matlombe e Lhale (reformado) não poderão se fazer presente na comunidade
da igreja e até a orientação do
apostolado nenhum servo deverá acatar as ordens destes”,
sentenciou o representante dos
superintendes.
Mas o golpe não funcionou.
Na reunião que juntou várias
congregações, Matlombe este-

ve lá de carne e osso na qualidade de líder da instituição,
rodeado por seus membros
confidentes da direcção.
“Distanciamo-nos de todas
as falácias. Somos pela paz, nós
cultivamos a paz, nós plantamos a paz”, disse Hermenegildo Massango, membro do
Conselho de Direcção da OAC,
quando dirigia-se a Helena
Kida, uma afirmação desmentida pela realidade que se assiste
dentro das paróquias da igreja.
Os oponentes do líder da
Igreja Velha Apostólica estavam também na sala e quiseram
apresentar a sua versão, mas foi
o próprio apóstolo Matlombe
a deixar a raiva consumir-lhe e
barrar as explicações.
“Isto está a acontecer por
falta de diálogo”, retorquiu Elídio Mavume, membro da igreja, mostrando-se mais sereno
que o seu líder Matlombe, que
apontou o dedo e o acusou de
estar a criar distúrbios perante
ao governo.
Apesar da disponibilidade
manifestada pela ministra para
mediar o diálogo e restituir a
paz no meio da congregação,
com reuniões que deverão iniciar esta segunda-feira (12), os
fiéis da igreja estão mais confiantes na Conferência que decorre desde este domingo (11)
na África do Sul.
A reunião dos apóstolos que
decorre todos os anos na vizinha África do Sul tem na agenda o caso Matlombe, e há certeza de que esta deverá confirmar
a reforma de Matlombe, que
também se encontra na África
do Sul desde a semana passada.

PUBLICIDADE
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China perdoa dívida parcial de Moçambique
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Através de um instrumento jurídico que se foi rubricado pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
Verónica Macamo e pelo Embaixador da China em Moçambique, Wang Hejun, a China perdoou a dívida parcial
de Moçambique. Por outro lado, aquele país do continente
asiaticoentregou um donativo em produtos alimentares para
assistência humanitária.

Nova versão do Governo para justificar mais um incumprimento de promessas

Subsídio aos transportadores e transportados “refém” das
exigências do Banco Mundial
Operadores de costas voltadas com o governo e já prometem aumentar preço de chapa
AMT mentiu em Agosto que já tinha dinheiro, mas agora conta outra “ladainha”

E

m Junho último, após sucessivas ameaças de greves devido a subida do
preço de combustível que se tornou insuportável para os transportadores,
o governo anunciou que iria subsidiar os transportadores numa primeira
fase, enquanto projectava uma plataforma para subsidiar directamente o
passageiro, mas desde o início esteve condicionado ao financiado pelo
Banco Mundial. Como tal, volvidos dois meses depois do anúncio do Executivo, através
do Ministério dos Transportes e Comunicações e da Agência Metropolitana de Maputo
(AMT), os subsídios prometidos aos transportadores estão reféns das exigências do
Banco Mundial, que só irá desembolsar o valor quando as autoridades moçambicanas
tiverem um cadastro sério e auditável dos potenciais beneficiários a nível nacional. Para
já, a AMT reconhece que não conseguiu convencer o doador e que é incompetente em
muitos aspectos exigidos.
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Duarte Sitoe

tra ladainha.
“Na reunião que a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores
Rodoviários
(FEMATRO)
teve com Agência Metropolitana dos Transportes, no
dia 14 de Junho, ficou aprovado que os pagamentos arrancavam dentro de alguns
dias, mas debalde, até hoje
os pagamentos só contemplaram um grupo restrito de
transportadores. Estamos indignados com esta situação
porque estamos licenciados
para transportar passageiros.
Se não conseguem pagar as
compensações que o digam
para tomarmos medidas. O
grosso dos transportadores
queria paralisar as actividades em protesto contra a morosidade do reembolso dos
subsídios, mas a FEMATRO
aconselhou-nos a esperar pela
resposta do Governo”.
Indo mais longe, a fonte

observa que a ideia de subsidiar o passageiro através de
carteiras móveis não tem pernas para andar, tendo dado
exemplo do Cartão Famba,
que se mostrou ser mais um
projecto falhado desenhado
pelo Executivo.
“Na teoria, a ideia de
subsidiar os transportadores
através do Cartão Famba é
muito bonita, mas olhando
para a prática nada vai acontecer. Poucos são os carros
que ainda tem o dispositivo
da bilhética electrónica, e não
vejo o Governo, a curto prazo, a conseguir instalar aqueles aparelhos em todos carros que circulam na Cidade e
Província de Maputo. Aliás, se
conseguirem, não será em cinco ou seis meses. Enquanto
isso não acontecer, pedimos a
quem de direito para pagar os
nossos subsídios porque não
podemos continuar a acumular prejuízos”, sustentou.

Banco Mundial usado como bode
expiatório para fintar transportadores
Volvidos dois meses depois de terem sido “enrolados” pelo governo com promessa de subsídios para evitar
o agravamento da tarifa, os
transportadores,
encabeçados pela Federação Moçambicana das Associações dos
Transportadores Rodoviários
(FEMATRO), estão com os
nervos à flor da pele e de costas voltadas com a Agência
Metropolitano de Transportes
devido à morosidade do pagamento das compensações.
O que era apenas um temor
pode se tornar uma realidade.
Os transportadores, pelo menos ao nível da zona metropolitana de Maputo, ameaçam
aplicar dentro de dias a tarifa
recentemente aprovada pela
Assembleia Municipal da cidade de Maputo, com incremento de sete meticais, caso

o governo não cumpra com
a promessa de compensações
acordadas.
Tudo porque os USD 50
milhões do Banco Mundial
que o governo esperava receber para travar mais um
agravamento da tarifa dos
transportes de passageiros
ainda não estão disponíveis
e o executivo ainda não tem
o que canalizar às contas dos
transportadores.
“O Governo não está a
honrar com os seus compromissos e nós continuamos a
registar prejuízos nas nossas
actividades. Não sabemos
quando é que vão disponibilizar os subsídios prometidos.
Na última reunião que tivemos na FEMATRO avançou-se com a ideia de cobrar os
19 e 22 meticais acordados
com o Conselho Municipal

da Cidade de Maputo e o Governo ficaria a pagar os subsídios ao povo, mas ainda não
tivemos resposta. Pedimos a
quem de direito para resolver
a nossa situação porque estamos licenciados e pagamos
taxas nas associações assim
como o Executivo”, disse
um transportador filiado ao
UNICOTRAMA.
Um outro transportador
filiado à ATROMAP foi duro
ao desabafar que as promessas do Governo não enchem
a barriga. Com os nervos à
flor da pele, a fonte considera
que a Agência Metropolitana
dos Transportes tem faltado
à verdade para com os transportadores, uma vez que na
primeira quinzena de Augusto
avançou que o dinheiro das
compensações já estava disponível e agora vem com ou-

Numa recente entrevista
concedida ao diário O País,
o PCA da Agência Metropolitana dos Transportes, António Matos, revelou que a sua
instituição não reuniu dados
necessários para convencer o
Banco Mundial a abrir os cordões à bolsa.
“Tínhamos uma previsão
de dois meses, que terminava em Agosto, para se fazer o
trabalho, e durante o mês de
Agosto fez-se muito trabalho
e conversou-se com outras
partes do país sobre esta matéria e verificou-se que não tínhamos os dados necessários
para convencer o Banco Mundial para se fazer a transferência. Além disso, há todo processo burocrático financeiro
para o qual nós não estamos
competentes para falar, nem
sabemos como funciona, mas,
do ponto de vista metodológico, já foi feito um trabalho

que já está praticamente no
fim”, explicou Matos.
Olhando para os casos da
Cidade e Província de Maputo, o PCA da Agência Metropolitana dos Transportes declarou que a instituição por si
chefiada pretende entregar os
subsídios aos transportadores
através de carteiras móveis,
tendo destacado o Cartão
Famba.
Por outro lado, para além
de avançar que a AMT vai
ainda no corrente mês de Setembro terminar a inscrição
dos transportadores, António
Matos revelou que o financiamento está refém das exigências do Banco Mundial.
“A disponibilização do valor tem a ver com a informação que vamos receber a nível
do país, e este é um processo
central e, à medida que vamos
avançando, o Banco Mundial
coloca outras exigências”.
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Os candidatos do alinhamento
No último fim-de-semana, o partido
Frelimo esteve empenhado na realização das Conferências Provinciais para
a eleição dos primeiros secretários
provinciais, membros dos Comités
Provinciais e do Comité Central (CC),
incluindo os delegados ao XII Congresso, a decorrer em duas semanas, na
Matola, província de Maputo.
Apesar do ambiente calmo, chamou
atenção a eleição dos secretários provinciais do partido, que seguiu o mesmo protocolo observado nas eleições
anteriores para indicação do secretariado dos órgãos sociais, ou seja, imposição de candidatos únicos e limitação da
livre candidatura dos membros.
Ao que tudo indica, o controlo pelos grupos que detêm maior influência
no poder começou por estar concentrada nos órgãos sociais. As orientações, como bem sugerem os contornos
das eleições nos órgãos sociais é de se
apostar na continuidade, como bem
se assistiu na Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional
(ACLIN), na Organização da Mulher
Moçambicana (OMM) e na Organização da Juventude Moçambicana
(OJM), apesar de ter havido, neste último, um pouco de resistência para se
votar no candidato que tinha apoio do
chefe (SG), a última hora foi criado
um outro candidato que viria a colher
“consenso”, um candidato próximo ao
grupo que detém o poder e outro, simplesmente foi raptado na hora da votação. Tudo vale para salvar a operação.
O discurso com tendência de apoiar
a continuidade, enraizado numa narrativa de “alinhamento”, através de candidaturas únicas, é uma imposição que
reduz as opções dos militantes da Frelimo e evita que o poder caia nas mãos
erradas após o XII Congresso. Nalgumas províncias como Gaza, Zambézia
e Inhambane chegou-se a ensaiar mais
de um candidato, mas no fim eram simples acompanhantes, que na hora “H”
renunciaram, abrindo espaço para que
os primeiros secretários fossem eleitos
com números que só se vêem na Coreia do Norte. Na eleição dos primeiros secretários, a democracia interna
não foi tida e nem achada.

A ala da Frelimo que detém o poder
tem se mostrado implacável na luta
para salvar a operação de manter a sua
influência nos próximos cinco anos,
desde a base até ao topo. É uma estratégia que se fez sentir na eleição dos secretários provinciais, que não tiveram
qualquer adversário, contrariando a
tradição do partido de respeitar pluralidade e livre participação, pelo menos
internamente.
Com efeito, concorreram sozinhos e
ganham, na cidade de Maputo, Razaque
Manhique; Maputo-província, Avelino Muchine; Gaza, Daniel Matavele;
Inhambane, João Muchine; Manica,
Tomás Lucas; Sofala, Luís Nhanzozo;
Tete, Gonçalves Jemusse; Zambézia,
Paulino Lenço; Nampula, Luciano
de Castro; Niassa, Artur Muchopa, e
Cabo Delgado, José Kalime.
O espaço democrático reduziu substancialmente na Frelimo, e há uma tendência de se isolar os mais velhos, na
sua maioria fiéis ao grupo, que actualmente não controlam o poder, um esforço que ganha corpo depois que foi
chumbada a proposta de paridade entre Continuidade e Renovação, levantada no último Comité Central. Actualmente, a palavra usada para o efeito é
o alinhamento e sempre que se duvida
de qualquer alinhado, o aniquilamento
é quase certo.
Diferentemente do que aconteceu
nas conferências distritais que, em vários casos, colocaram administradores e edis fora dos Comités de Zona
ou Distritais, nos Comités Provinciais
os delegados são pessoas de elite, empresários, mais próximos do poder,
interessados em manter seus negócios
acarinhados pelas facções que detém o
poder. Aqui não se mediam esforços
para atingir os intentos, havendo alguns relatos de compra de votos.
É um retrato de um jogo do poder
que conhecerá o ponto mais alto no
XII Congresso, que se acredita que irá
apenas carimbar a operação alinhamento, que até aqui tem sido um sucesso,
para aquele que reduziu a democracia
interna do partido e se esquece que há
velhos, embondeiros do partido, que
não tem preço e nem pressa para ceder.
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SADC passa a partilhar informação meteorológica
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Para permitir que mais pessoas tenham acesso à informação
meteorológica, os países da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) vão adoptar uma plataforma regional sobre o
Sistema Integrado de Aviso Prévio e Acção Antecipada para responder, com eficácia, à ocorrência e intensidade dos eventos extremos
da natureza, como ciclones e cheias.

Título honorífico a Nyusi

Conselho Académico usurpou competências do C. Universitário
As cincos razões evocadas por Guilherme para atribuir título honorífico a Nyusi

D

epois da publicação do semanário Evidências da última terça-feira (06), que expõe a
campanha, em curso, de lavagem de imagem do Presidente de República, Filipe
Nyusi, através da atribuição do título de
Doutor Honoris Causa à porta do XII Congresso da Frelimo, os grupos de choque que se dedicam a promover a
imagem do Chefe do Estado vazaram a resolução n.º 7/
CA/2022, publicada no Boletim da República do passado
dia 02 de Setembro, II Série, Nº 171, lavrada depois da primeira sessão extraordinária realizada pelo Conselho Académico da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), que
antes era mantida em sigilo absoluto. No documento fica
claro que o Conselho Académico, de natureza consultiva,
usurpou as competências do Conselho Universitário, o único deliberativo. O cartaz do evento já consta da publicação
institucional da UEM.
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Evidências
É um erro que pode ter sido
causado pela “pressa e inexperiência” do reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM),
Manuel Guilherme Júnior, ex-membro do grupo de choque,
que cinco meses depois de ser
“empurrado” politicamente para
o cargo, retribui o favor.
Até a passada terça-feira, antes
da publicação do Evidências, o
assunto vinha sendo tratado com
todo o secretismo, tendo deixado
surpreso até o Conselho Universitário, o único órgão deliberativo,
que não tinha conhecimento. Um
e outro membro foi convidado

para a cerimónia que terá lugar
no próximo dia 16 de Setembro,
pelas 14:00 horas, no Centro Cultural Universitário, na capital do
país.
No documento vazado pelos
grupos de choque, para tentar
legitimar o título Doutor Honoris Causa para o Presidente da
República, lê-se que a atribuição
daquele título honorífico a Filipe
Jacinto Nyusi foi remetida pelas
Faculdades de Agronomia e Engenharia Florestal, de Ciências e
de Veterinária, tendo como fundamento os feitos do Chefe de
Estado nas áreas de Conservação

da Biodiversidade e Mudanças
Climáticas, nomeadamente a advocacia frente aos decisores a nível regional e internacional para a
implementação de medidas efectivas nos programas de conservação e na mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas.
“A fundamentação descreve de
forma clara o empenho do Presidente Filipe Nyusi na conservação da biodiversidade e mitigação
dos efeitos das campanhas climáticas”, lê-se na resolução a que tivemos acesso.
Da fundamentação constam
cinco razões que justificam a
atribuição do título honorífico
de Doutor Honoris Causa ao Pre-

sidente da República na área de
Conservação da Biodiversidade e
Mudanças Climáticas, nomeadamente:
A liderança de um Governo comprometido com a busca de parcerias
para combater a poluição dos oceanos e
mares e assegurar uma economia azul
sustentável;
A realização de vários eventos governamentais na área de conservação e da
biodiversidade, como é o caso da recente
Conferência Regional sobre Miombo, a
Conferência Crescendo Azul e o Fórum
Internacional “Conservação como Pilar
do Desenvolvimento”;
A implementação de reformas legais
que impulsionaram a conservação da
biodiversidade em várias áreas protegi-

das do País;
A preocupação e os feitos do Presidente Filipe Nyusi com a preservação
da natureza nas diferentes frentes sócio-económicas, tal como no turismo, onde
promoveu oportunidades de investimento e parcerias nas áreas de conservação;
A implementação de programas
que resultaram em impactos tangíveis
no âmbito da redução dos efeitos das
mudanças climáticas, como a adopção
do Acordo de Paris sobre as Mudanças
Climáticas e o lançamento do Centro de
Operações Humanitárias e de Emergência (COHE) da Comunidade para
o Desenvolvimento da África Austral
(SADC).
“A proposta de atribuição do
título Doutor Honoris Causa ao
Presidente Filipe Nyusi é consistente com o postulado na Lei
do Ensino Superior (artigo 26) e
no Regulamento de Atribuição
dos Títulos Honoríficos. Neste
contexto, o Conselho Académico julga que a proposta pode ser
acolhida ao abrigo dos dispositivos legais em vigor”, refere a
Resolução assinada por Manuel
Guilherme Júnior, na qualidade
de Presidente do Conselho Académico, salientando que “o candidato desenvolveu acções relevantes nos domínios da conservação
da biodiversidade e mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas
no país, na região e no mundo”.

Estudantes universitários socializados sobre a importância
da Segurança Social

E

studantes universitários na província de Sofala foram consciencializados, há dias, sobre a
importância do Sistema de Segurança Social,
num programa que está a ser levado a cabo
pela delegação provincial do INSS, em Sofala, através de palestras e exposição de serviços.
Para o efeito, a delegação
Provincial do INSS de Sofala
destacou uma equipa técnica
no dia 26 de Agosto do ano
em curso, que participou numa
feira conjunta, promovida pela
Universidade Aberta ISCED
(UnISCED), onde os estudantes universitários que escalaram
o stand do INSS receberam explicações sobre os serviços da
instituição, tendo culminado
com inscrição de alguns estudantes como Trabalhadores
por Conta Própria (TCP).

A segunda palestra aconteceu na Universidade Adventista de Moçambique (UAM),
onde estudantes daquele estabelecimento de ensino superior adquiriram conhecimentos sobre os direitos e deveres
inerentes à Segurança Social,
numa perspectiva de futuros
trabalhadores e contribuintes
do Sistema.
Em todos os eventos realizados, os estudantes congratularam a iniciativa do INSS em
partilhar informações sobre

as vantagens da inscrição no
Sistema de Segurança Social,
tendo solicitado mais acções de
divulgação para outras instituições de ensino superior.
Refira-se que o novo Regu-

lamento da Segurança Social
Obrigatória (RSSO), 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.

DIVULGAÇÃO
13 DE SETEMBRO DE 2022
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União Europeia entrega equipamento não letal às FADM
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O alto representante da União Europeia (UE) para Negócios Estrangeiros, Joseph Borel, escalou Maputo, há dias, onde
entregou a primeira tranche de equipamento militar não letal
para tropas moçambicanas treinadas pela UE para combater em
Cabo Delgado, tendo igualmente mostrado abertura da União
Europeia para apoiar também as tropas estrangeiras.

Reforço da cooperação pode ser a solução

Moçambique ergue sua voz no Conselho de Segurança da ONU
sobre combate ao terrorismo

R
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ecém-eleito membro não permanente do
Conselho de Segurança das Nações Unidas,
Moçambique ergueu a sua voz, há dias, defendendo o reforço da cooperação internacional e nacional para conter a onda de terrorismo a nível global.

A posição foi defendida pelo
Embaixador Pedro Comissário,
representante permanente de
Moçambique junto das Nações
Unidas em Nova Iorque, no passado dia 31 de Agosto do ano em
curso, durante a sua intervenção
na reunião do Conselho de Segurança da ONU subordinada ao
tema “Ameaças à Paz e Segurança
Internacionais causadas por Atividades
Transnacionais de Grupos Terroristas”.
O Comissário referiu que os
actos de terrorismo continuam
sendo uma das ameaças mais graves à paz e segurança internacionais, colocando em risco a implementação da agenda internacional
de desenvolvimento sustentável.
Como consequência, muitas vidas
de pessoas inocentes são perdidas
e as infra-estruturas económicas
públicas e privadas são destruídas.
Esses actos de terrorismo aumentam a situação humanitária
crítica devido à insegurança alimentar que, por sua vez, agrava
o impacto da pandemia de CO-

VID-19.
O diplomata lembrou que
muitos países, incluindo Moçambique, estão a sofrer o impacto
negativo das atrocidades cometidas por grupos terroristas e que o
Conselho de Segurança tem feito
enormes esforços para condenar
e combater o terrorismo em todas
as suas manifestações.
A este respeito, notou com
grande preocupação que o Índice
Global de Terrorismo de 2022,
destaca a África Sub-sahariana,
com cerca de 48% do total global
de mortes por terrorismo.
Assim, o representante permanente de Moçambique na ONU
aproveitou para partilhar propostas de medidas que podem
complementar os esforços do
Conselho de Segurança daquela organização internacional, no
combate ao terrorismo global,
com destaque para a necessidade de extensão das capacidades
técnicas e financeiras às forças
locais, nacionais e regionais, para
proporcionar e garantir a paz e a

e participar nas actividades deste importante órgão das Nações
Unidas.
Moçambique preside sessão
do 11º Fórum de Alto Nível
das Nações Unidas sobre
Cultura de Paz

segurança.
Igualmente, defendeu uma colaboração contínua entre o Conselho de Segurança da ONU, a
União Africana e outras organizações regionais africanas, bem
como a necessidade de uma estrutura de monitoria e avaliação mais
frequente e eficaz para avaliar melhor o impacto das actividades de
contra-terrorismo no terreno.
Ademais entende que as estratégias militares e de segurança devem fazer parte de uma estratégia
mais ampla que aborde as causas
profundas do terrorismo e que
haja um mecanismo de controlo
de aquisição de novas tecnolo-

gias de comunicação por grupos
terroristas. Mas mais do que isso,
Moçambique considera urgente o
Conselho de Segurança abordar o
problema das fontes de financiamento das actividades terroristas.
Refira-se que Moçambique foi
eleito, em junho de 2022, membro não permanente do Conselho
de Segurança, para o biénio 20232024, cujo mandato inicia a 01 de
Janeiro de 2022 e, nesse sentido,
tem vindo a preparar a sua participação através de encontros bilaterais, trocas de experiências com
países membros e que já serviram
no Conselho de Segurança da
ONU, para além de acompanhar

Ainda na qualidade representante de Moçambique junto das
Nações Unidas, Pedro Comissário presidiu no passado dia 06 de
Setembro de 2022, na sua qualidade de um dos Vice-Presidentes da
76ª Sessão da Assembleia Geral
das Nações Unidas, a Sessão Plenária do 11º Fórum de Alto Nível
das Nações Unidas sobre Cultura
de Paz.
Subordinado ao tema “a cultura de paz: importância da justiça,
equidade e inclusão para o avanço
na construção da paz”, o evento
contou com intervenções na plenária e debate interactivo.
Os participantes destacaram
o momento actual em que se
realiza o fórum caracterizado
por um mundo onde emergem
e proliferam conflitos que, aliados ao impacto da pandemia da
COVID-19, acentuam a crise económica, a instabilidade social, as
desigualdades e os desafios da governação, perigando desse modo
a paz e a segurança internacionais.

Depois de Cabo Delgado e Niassa, insurgentes fazem vítimas em Nampula

Papa recorda irmã Maria de Coppi como mulher que serviu o
povo moçambicano durante 60 anos

O

s discursos triunfalistas do Governo sobre a situação do
terrorismo na província de Cabo Delgado têm sido sistematicamente postos à prova pela ousadia dos insurgentes. Apesar da presença da Força Conjunta, os grupos armados continuam a atacar em alguns distritos da
província de Cabo Delgado e agora decidiram estender o seu mapa de
ataques para Nampula, tendo já protagonizado três ataques (embora o
primeiro, em Junho, não foi confirmado oficialmente) nos distritos de
Memba e Erati. No último ataque, os terroristas semearam dor e luto em
Chipene, onde assassinaram a tiro três pessoas, incluindo uma missionária italiana. Enquanto, o Papa recordou que a irmã Maria De Coppi
serviu o povo moçambicano durante 60 anos, a PRM garantiu que está
no encalço dos terroristas.

Evidências
O que mais se temia aconteceu.
Depois de Cabo Delgado e Niassa, os
terroristas escalaram a província de
Nampula, mostrando mais uma vez
que a luta contra o terrorismo, apesar
dos avanços das forças que se encontram no Teatro Operacional Norte,
ainda é uma pedra no sapato de Filipe
Nyusi.

Moçambique preparava-se para
festejar mais um aniversário da assinatura dos Acordos de Lusaka quando os insurgentes atacaram a vila de
Chipene, no distrito de Memba. Os
grupos armados voltaram a ser fiéis à
sua génese, ou seja, destruíram infra-estruturas públicas e privadas e derramaram sangue.

Na ofensiva a Chipene nem a
Igreja Católica escapou da fúria dos
terroristas. De acordo com dados tornados públicos pelas autoridades ao
nível do distrito de Memba, três pessoas, uma das quais uma missionária
italiana da Igreja Católica, foram brutalmente assassinadas a tiros. O ataque naquele ponto do país, tal como
aconteceu em outras zonas de Cabo
Delgado e Niassa, criou uma onda de
agitação, levando a população a abandonar as suas zonas de origem para
os lugares tidos como mais seguros.
Estima-se que mais de 30 mil pessoas
tenham sido obrigadas a fugir das
suas zonas de origem.
Volvidos quatro dias depois do
ataque à vila de Chipene, a Polícia da
República de Moçambique na província de Nampula veio ao público afirmar que está no encalço dos autores
das incursões, tendo igualmente apelado a população para vigiar pessoas
estranhas.

“As Forças de Defesa e Segurança
estão no terreno a perseguir o inimigo
para criar um ambiente que permita
que a nossa população volte às suas
zonas de origem", declarou António
Bachia, comandante da PRM na província de Nampula.
Por sua vez, as autoridades governamentais locais trabalham para
sensibilizar as comunidades a redobrarem a vigilância, ao mesmo tempo
que tentam convencer os funcionários públicos a retornarem aos seus
postos.
Papa recorda Coppi como mulher
que serviu o povo moçambicano
durante 60 anos
A notícia que dava conta do assassinato da missionaria da Igreja
Católica na emboscada dos terroristas a Vila de Chipene correu o
mundo. O Papa Francisco recordou
a irmã Maria De Coppi como uma

mulher que serviu durante 60 anos
ao povo moçambicano.
“Neste momento de oração,
gostaria de recordar a Irmã Maria
De Coppi, Missionária Comboniana, morta em Chipene, Moçambique, onde serviu com amor durante
quase 60 anos. Que o seu testemunho dê força e coragem aos cristãos
e a todo o povo moçambicano”,
disse o Papa.
O Santo Padre recordou ainda
que Maria De Coppi "serviu com
amor durante quase sessenta anos"
o povo do país africano, tendo recordado outros missionários que foram assassinados no cumprimento
das suas missões pelo mundo.
De referir que o arcebispo de
Nampula, Dom Inácio Saure, recordou a missionária como "a mulher
da mansidão", e em alusão aos actores do ataque lembrou das palavras
do profeta Ezequiel: "Que o pecador se converta e viva".

POLÍTICA

Governo inicia cobrança pelo uso do espaço marítimo
O GOVERNO deu o pontapé de saída da cobrança de
taxas de utilização às empresas que estão a explorar as áreas ao
longo da costa moçambicana e do espaço marítimo que vai até
200 milhas da Zona Económica Exclusiva (ZEE). Com o arranque das cobranças, o Executivo pretende arrecadar receitas para
os cofres do Estado.
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Depois da participação de Constantino Bacela nas celebrações do dia da independência
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Brasil mostra disponibilidade em apoiar Moçambique em acções
de prevenção e combate ao terrorismo

O

Governo brasileiro mostrou, semana finda, disponibilidade em apoiar no que for necessário nas acções
de prevenção e combate ao terrorismo, que assola a
região Norte do país, com particular destaque para
a província de Cabo Delgado, há quase cinco anos.
Este importante apoio foi transmitido pelo ministro das Relações
Exteriores do Brasil, Carlos Alberto Franco França, ao ministro
na Presidência para Assuntos da Casa Civil, Constantino Bacela,
que no passado dia 07 de Setembro participou das cerimónias do
Bicentenário da Independência daquele país em representação do
Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.

Evidências
A participação de Moçambique
no evento dos 200 anos do Brasil,
surge em resposta ao convite formulado nesse sentido pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao
Chefe do Estado Moçambicano.
O ministro Constantino Bacela é portador de uma mensagem
do Chefe do Estado moçambicano endereçada ao presidente Jair
Bolsonaro e ao Povo brasileiro,
agradecendo o convite formulado a Moçambique e reafirmando
a vontade de ver reforçadas as

profundas relações de amizade,
irmandade e cooperação entre os
dois países e povos.
No dia 6 de Setembro, o ministro na Presidência para os Assuntos da Casa Civil participou
na Recepção Comemorativa do
Bicentenário, no Palácio do Itamaraty, oferecida pelo Presidente
Jair Bolsonaro aos seus convidados, nomeadamente o Presidente
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa; o Presidente
da República de Cabo Verde, José

Maria Neves; o Presidente da República da Guiné Bissau, Úmaro
Sissoko Embaló; o Secretário-Executivo da CPLP, Zacarias Albano
da Costa; entre outros dignitários
convidados.
No dia 7 de Setembro, o ministro Bacela participou nas Cerimónias Centrais do Dia Nacional do
Brasil, tendo assistido ao Desfile
Cívico-Militar na Esplanada dos
Ministérios.
No dia seguinte, o ministro na
Presidência para os Assuntos da
Casa Civil manteve encontro com
o ministro das Relações Exteriores

do Brasil, Carlos Alberto Franco
França, onde abordaram assuntos de âmbito bilateral, ligados às
relações históricas de amizade e
cooperação entre os dois países e
povos.
Na ocasião, Constantino Bacela transmitiu o agradecimento do
Chefe do Estado moçambicano
pelo apoio do Brasil na eleição de
Moçambique para Membro Não-Permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em
reacção a este assunto, o ministro
das Relações Exteriores do Brasil
manifestou a inteira disponibilida-

de da missão diplomática brasileira
em Nova Iorque em apoiar Moçambique nesta matéria.
O ministro Constantino Bacela explicou igualmente sobre a situação de combate ao terrorismo
em Cabo Delgado, referindo-se às
reformas em curso no país com
vista à recuperação da economia e
melhoria do ambiente de negócios,
assim como ao Pacote de Medidas
de Aceleração Económica recentemente adoptado pelo Executivo, tendo na ocasião convidado
o Brasil a continuar a investir em
Moçambique.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil expressou que
o seu país encara Moçambique
como país irmão e parceiro estratégico, e manifestou a disponibilidade do Governo brasileiro em
apoiar no que for necessário nas
acções de prevenção e combate
ao terrorismo em Cabo Delgado,
respeitando as soberanas decisões
de Moçambique.

PUBLICIDADE
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Trabalhadores da Twigg Exploration em greve
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Visando reivindicar as diferenças salariais entre os locais e os
provenientes de outras províncias do país, que segundo denúncias
são bem pagos e melhor considerados pela direcção da empresa, os
trabalhadores da empresa australiana Twigg Exploration and Mining Ltd, que explora grafite no distrito de Balama, província de
Cabo Delgado, entraram em greve.

Tribunal Administrativo sentou em cima de processos desde 2016?

Ex-Funcionários da Universidade Joaquim Chissano denunciam d
Universidade congelou salários antes de mandá-los para casa por tempo indeterminado
UJC reconhece afastamento dos funcionários, mas diz que podem ser recontratados

M

ais de uma dezena de funcionários estão de costas voltadas com a
Universidade Joaquim Chissano (UJC), instituição de ensino superior sediada na capital moçambicana, depois de terem sido suspensos
e terem visto os seus ordenados congelados. Os queixosos, que fazem
parte do quadro pessoal da universidade que nasceu da fusão entre o
Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI) e o Instituto Superior de Administração Pública (ISAP) relatam que, em 2016, foram obrigados a assinar contratos probatórios com a desculpa de que aguardavam pelo aval do Tribunal Administrativo para
validar os seus contratos por período indeterminado, o que não veio a acontecer até a
suspensão das suas actividades em Agosto do ano em curso. Entretanto, a direcção
da Universidade Joaquim Chissano refuta as queixas dos funcionários ora suspensos,
justificando que o departamento dos recursos humanos está a trabalhar afincadamente
para readmiti-los já com os contratos aprovados pelo Tribunal Administrativo.
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Duarte Sitoe
Tudo começou em 2016,
quando, em resposta a um
anúncio publicado num dos
jornais de maior circulação
no país, os funcionários
que hoje estão de costas
voltadas com a direcção
da Universidade Joaquim
Chissano foram chamados
para concorrer a vagas que

seguida convidados para
iniciar as suas actividades,
tendo para tal assinado um
contrato precário de um
ano enquanto aguardavam
pela regularização para fazer parte dos quadros do
Estado. Contudo, os anos
foram passando sem que a
situação fosse regularizada.

No início, prometeram rios
e mundos. Aceitamos assinar
contrato precário na esperança
de dias melhores, mas tal
não aconteceu. Desde 2016
que estávamos a trabalhar
em regime probatório e a
direcção da empresa sempre
dizia que o nosso expediente
estava em andamento e que
dependia do aval do Tribunal
Administrativo. Reconhecendo
a morosidade na tramitação
dos documentos no Aparelho
do Estado, continuamos com
as nossas actividades sem saber
que estávamos a cavar a nossa
própria sepultura.
estavam disponíveis naquela instituição.
Depois de reunir todos
os requisitos, os queixosos foram apurados e de

Insatisfeitos com a indefinição da sua condição
dentro da instituição, os
funcionários procuraram o
departamento de Recursos

Humanos para se inteirar
do processo, mas sempre
recebiam a resposta de que
o processo estava num bom
caminho.
“Não estávamos felizes
com a nossa situação, por
isso sempre procuramos a
direcção da universidade,
mas as reuniões sempre terminavam em promessas que
até hoje não foram cumpridas. Fomos escravizados
durante dias melhores”,
conta Maria Madalena, uma
das funcionárias suspensas.
Maria Madalena revelou
ainda que na esperança de
dias melhores os funcionários continuavam com as
suas actividades e os anos
foram passando.
“No início, prometeram
rios e mundos. Aceitamos
assinar contrato precário na
esperança de dias melhores, mas tal não aconteceu.
Desde 2016 que estávamos
a trabalhar em regime probatório e a direcção da empresa sempre dizia que o
nosso expediente estava em
andamento e que dependia
do aval do Tribunal Administrativo. Reconhecendo
a morosidade na tramitação dos documentos no
Aparelho do Estado, continuamos com as nossas
actividades sem saber que
estávamos a cavar a nossa
própria sepultura”, contou
a fonte.

Sem ver a cor do dinheiro
É que, na sequência da fusão
do antigo ISRI e ISAP, houve necessidade de mobilidade de quadros e, como tal, a nova direcção
constatou que aquele grupo de
funcionários recebia remunerações, mas não tinha a sua situação regularizada. Por essa razão,
decidiu, num primeiro momento, congelar os salários entre Janeiro e Agosto, período findo, o
qual foram mandados aguardar
em casa.
Depois da suspensão, Carla
Monjane engrossou o exército

dos desempregados. Com o futuro incerto, Monjane conta que
antes da suspensão os funcionários não viram a cor do dinheiro
durante sete meses.
“Quando a nova direcção
apercebeu-se que os nossos contratos eram probatórios e sem
aval do Tribunal Administrativo
congelou as nossas remunerações entre Janeiro e Agosto, sem
nos dar nenhuma justificação.
Ouvíamos informações nos corredores, mas ninguém da direcção se dignou a explicar a razão

Universidade suspendeu funci
Por sua vez, Alexandre Cavele
conta que a gota que transbordou
o copo caiu nos fins de Agosto,
quando a direcção da Universidade Joaquim Chissano convocou-nos para informar que fez
de tudo para regularizar a nossa
contratação junto do Tribunal
Administrativo, mas que todas

as tentativas redundaram-se em
fracasso, o que de certa forma
culminou com a suspensão das
nossas actividades e a respectiva
remuneração.
“Quando fomos notificados
ficamos felizes porque tínhamos
a esperança de ver a nossa situação resolvida depois de uma

CENTRAIS

Ataques a Erati e Memba causaram 38 mil deslocados
Na sequência dos ataques aos distritos de Erati e Memba, na
província de Nampula, cerca de 38 mil pessoas viram-se obrigadas
a abandonar as suas zonas de origem. De acordo com o mais recente relatório da Organização Internacional das Migrações (OIM), os
38 mil deslocados internos correspondem a oito mil famílias que
necessitam de apoio urgente em alimentação.
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despedimentos colectivos sem observância da Lei do Trabalho
atraso decidiu contratar alguns funcionários que estavam na reforma.
“Não respeitaram o que
está estabelecido na Lei do
Trabalho, uma vez que não
fomos informados formalmente que dentro de 30 dias

os nossos contratos seriam
suspensos. Fomos expulsos e
se esqueceram de pagar o que
nos devem. Aliás, pagaram
apenas cinco meses dos oitos
que estavam em falta. Ficamos boquiabertos quando
suspenderam nossos contra-

tos e de seguida foram buscar
trabalhadores que já estavam
na reforma para ocupar os
nossos lugares. Estão a dar
essas voltas para não nos indemnizar, mas isso não vai
acontecer porque conhecemos os nossos direitos”.

“O processo está a ser resolvido pelos Recursos
Humanos” - garante a UJC

desde Janeiro
de não recebermos salários enquanto íamos trabalhar.
Para Carla Monjane, a direcção da Universidade Joaquim
Chissano não foi honesta para
com os trabalhadores, uma vez
que sabia da real situação dos
funcionários, tendo denunciado
igualmente que alguns colegas
foram suspensos devido a faltas.
“Não entendo como a direcção queria que os funcionários
estivessem a trabalhar todos os
dias enquanto estávamos sem
salários a mais de seis meses.

Alguns colegas não se faziam
ao trabalho por falta de dinheiro de transporte e foram instruídos processos disciplinares
sem serem notificados para se
defenderem. Aliás, eles foram
expulsos da instituição por não
terem conseguido dinheiro para
ir trabalhar. Pedimos à direcção
da universidade para respeitar
escrupulosamente a Lei do Trabalho, porque não queremos
avançar para as instâncias competentes que podem nos ajudar a
solucionar esse caso”, ameaçam.

ionários e foi contratar outros
década, mas debalde recebemos
a triste notícia de que as nossas
actividades foram suspensas por
um período indeterminado. Prometeram que nos vão chamar assim que a nossa situação estiver
regularizada, mas ninguém acredita nesta promessa. Não sabemos o que será de nós daqui para

frente, uma vez que somos pais
de famílias e dependíamos deste
emprego para sustentar as nossas
famílias”, lamentou.
Prosseguindo, Cavele denunciou que depois da suspensão dos
funcionários admitidos em 2016,
a direcção da UJC para além de
pagar cinco dos oito salários em

Contactado pelo Evidências, a Universidade Joaquim
Chissano, através do seu Gabinete de Comunicação e
Imagem, reconheceu a suspensão das actividades dos
funcionários contratados em
2016, tendo justificado que
o Departamento dos Recursos Humanos está a trabalhar
com vista à legalização dos
contratos dos trabalhadores
ora suspensos.
Nas entrelinhas, a fonte rebateu a informação que dava
conta dos funcionários que
foram suspensos por não terem se feito ao trabalho por
falta de dinheiro do transporte. Aliás, o representante do
Gabinete dos Recursos Humanos Universidade Joaquim
Chissano tornou público que
no presente aquela instituição de ensino superior está
com défice de quadros, razão
pela qual foram readmitidos
alguns funcionários que estavam em processo de reforma.
Ainda na tentativa de tran-

quilizar os queixos, mesmo
sem adiantar prazos, a fonte
tornou público que o Departamento dos Recursos
Humanos está a trabalhar

afincadamente para que os
funcionários voltem a trabalhar já com os contratos
aprovados pelo Tribunal administrativo.

Nas entrelinhas, a fonte rebateu
a informação que dava conta
dos funcionários que foram
suspensos por não terem se
feito ao trabalho por falta de
dinheiro do transporte. Aliás, o
representante do Gabinete dos
Recursos Humanos Universidade
Joaquim Chissano tornou
público que no presente aquela
instituição de ensino superior
está com défice de quadros, razão
pela qual foram readmitidos
alguns funcionários que estavam
em processo de reforma.

14

NEGÓCIOS

IMOPETRO busca novo fornecedor de combustíveis
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Numa altura em que há uma janela para importação de combustível russo por ser o mais barato do mercado e dias depois
da Total ter sido anunciada como fornecedor de combustíveis, a
Importadora Moçambicana de Petróleos (IMOPETRO) voltou
a lançar um concurso em busca do novo fornecedor de Jet, Gasóleo e Gasolina para abastecer o país nos próximos três meses.

FIPAG aumenta em Pemba capacidade de distribuição de
água para fazer face ao aumento demográfico

V

isando a melhoria do serviço de abastecimento de água à cidade de Pemba, província
de Cabo Delgado, o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água,
FIPAG, está a implementar um conjunto de
acções para aliviar a pressão sobre o sistema que resulta
do aumento demográfico naquela urbe, o que limita a capacidade de distribuição de água de forma contínua.
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Com esta empreitada, o
FIPAG espera aumentar a
capacidade de produção de
água para 35 mil metros cúbicos, contra os actuais 15 mil,
no próximo ano, bem como
ampliar a rede de distribuição
de 383 para 523 quilómetros,
incrementando deste modo o
número de beneficiários.
Em consequência da
pressão que se regista sobre
o sistema, o abastecimento de
água aos bairros da cidade de
Pemba tem ocorrido de forma alternada, de acordo com
os horários anunciados aos
clientes, por um lado, e para

os Centros de Acolhimento,
o abastecimento de água tem
sido por meio de fontenários
móveis.
Por outro lado, no âmbito
do Projecto de Abastecimento de Água e Apoio Institucional (WASIS II), estão em
curso as obras de reabilitação
e ampliação do sistema de
abastecimento de água à cidade de Pemba, onde já foram
abertos e estão a ser equipados 20 furos de água.
Foi, igualmente, reabilitada e expandida a conduta
adutora que abastece a cidade, numa extensão de 50 qui-

lómetros, estando em curso
a reabilitação e expansão da
Estação de Tratamento de
Água e Estações de Bombagem, bem como a reabilitação
e construção de novos Centros de Distribuição e construção de 140 quilómetros
de rede de distribuição, cujo

Standard Bank promove 12ª edição do programa
de imersão empresarial

A

Incubadora de Negócios do Standard Bank,
em parceria com a ideiaLab, promove, entre os dias 20 e 22 de Setembro próximo, a
vigésima segunda edição do programa de
imersão empresarial ideate Bootcamp, que
será, igualmente, a primeira formação presencial depois
da reabertura do espaço físico da incubadora, que esteve
encerrado por mais de dois anos devido à eclosão da pandemia do Coronavírus.

Com a duração de três
dias, o ideate é uma iniciativa que visa estimular o
empreendedorismo e o desenvolvimento de ideias ino-

vadoras para a resolução de
desafios, e destina-se a aspirantes a empreendedores de
ambos os sexos.
Assim, entre os dias 30 de

Agosto e 11 de Setembro
decorreram as inscrições,
feitas através do link https://for ms.office.com/r/
iPT5P51mxa, para a selecção de 50 candidatos para o
programa.
Durante a formação, os
participantes serão transmitidos ferramentas e conhecimentos essenciais para a
estruturação de uma ideia de
negócio, bem como formas
de abordar o mercado no
qual se pretende implementar a ideia de modo a elevá-la
aos níveis de implementação
e crescimento.
Os participantes serão,
igualmente, submetidos ao
processo de Lean Startup e
Design Thinking para entender os desafios da comunidade e validar os seus pressupostos; design e construção
de um Produto Mínimo Viável (MVP) e construção do
Value Proposition Canvas e
do Business Model Canvas
das várias ideias de negócio.

valor global de investimento
é de 38 milhões de dólares
norte-americanos.
Com estas intervenções,
o FIPAG espera aumentar o
número de pessoas com acesso à água potável para um
número adicional de 100 mil,
representando um incremen-

to da taxa de cobertura dos
actuais 45 para 70 por cento,
e um serviço médio diário de
6 para 15 horas.
O FIPAG reforça o seu
compromisso na busca de
soluções para a melhoria do
serviço de abastecimento de
água às populações.

EDM mantém moratória de
pagamento de dívidas de energia
ao sector da Cultura e Turismo

N

o âmbito da sua responsabilidade social,
a Electricidade de Moçambique, E. P.
(EDM) e o Ministério da Cultura e Turismo (MICULTUR) estão a conceder uma
moratória a empresas do sector de cultura e turismo que as permite pagar suas dívidas de forma
escalonada, como forma de minimizar os impactos nefastos da Pandemia da COVID-19 na economia nacional.
Neste momento, cerca de 20
empresas do Sector de Cultura e
Turismo se beneficiam de processos de amortização das Contas de Energia, tirando vantagens
do escalonamento da dívida e da
flexibilidade do seu pagamento.
Esta medida de Moratória da
Conta de Energia está a trazer
impactos positivos no alívio das
contas dos operadores turísticos
e culturais do efeito prolongado
causado pela pandemia da COVID-19. A EDM tem estado a
implementar uma campanha de
sensibilização, visando mobilizar as empresas para aderirem a
esta medida, que oferece condições especiais de pagamento das
Contas de Energia atrasadas.
Com efeito, as Pequenas e
Médias Empresas (PMEs) dos

sectores industrial, comercial,
agrícola, pesqueiro e hídrico,
bem como dos serviços de hotelaria, restauração, educação e
instalações desportivas e culturais, têm a possibilidade de
aceder à referida moratória, que
consiste na extensão do período
de amortização, em prestações
de pagamento das suas facturas
de energia.
“Neste contexto, a EDM e
o Ministério da Cultura e Turismo apelam as empresas do
Sector, que ainda não se beneficiaram da moratória, para, querendo, contactarem a EDM ou
as suas representações em todo
o País, para a reestruturação das
respectivas Contas de Energia”,
lê-se numa nota recebida na
nossa redação.
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Ambiente de negócios optimista
Índice de Robustez Empresarial
nacional registou ligeira recuperação
no II Trimestre

E

m comparação com o primeiro trimestre do
corrente ano, o Índice de Robustez Empresarial (IRE) registou uma ligeira recuperação no segundo trimestre, passando de 27%
para 28%. De acordo com a Confederação
das Associações Económicas de Moçambique (CTA), a ligeira recuperação foi suportada pelo início da época de comercialização agrícola, bem como ao impulso nas actividades portuárias e de logística, num cenário sem restrições
económicas associadas ao combate da Covid-19. Por sua
vez, o Índice do Ambiente Macroeconómico recuperou
cerca de 1 ponto percentual, passando de 49% para 50%.
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Duarte Sitoe
No Segundo trimestre do ano
em curso, o Índice de Robustez
Empresarial registou uma recuperação de um ponto percentual o
que, de acordo com a CTA, reflecte que o desempenho empresarial
tende a recuperar apesar ainda dos
desafios emergentes associados à
alta de preços
“Esta aceleração do Índice de
Robustez Empresarial nacional no
II Trimestre de 2022 face ao Trimestre precedente, reflecte a tendência de recuperação da actividade
económica resultante da extinção
dos condicionalismos económicos
associadas a Covid-19”, refere, destacando que a recuperação do IRE
se fez sentir nos sectores do Comércio e Hotelaria e Restauração.
O início da comercialização
agrícola é apontado como outro
factor indispensável para expansão
comercial entre Abril e Junho, uma
vez que se verificou o aumento do
fluxo económico e por consequência o nível de receitas seja maior.
A avaliação sectorial do IRE
Nacional constatou que o sector
da Hotelaria e Restauração, impulsionado pelo alívio das medidas
restritivas, registou uma variação
de mais de oito pontos percentuais
em comparação com os primeiros
três meses do ano em curso
“No sector da Hotelaria e
Restauração, o índice de robustez
empresarial apresentou uma aceleração entre o I e II Trimestres de
2022, tendo passado de 28% para
36%, o correspondente a uma variação de 8.8 pontos percentuais.
Todavia, este desempenho não
foi uniforme ao longo do País.
Em grande parte, esta tendência
é explicada pela retirada das restrições associadas ao combate da
COVID-19 e o retorno da actividade cultural, conforme espelha a
dinâmica observada nas províncias
de Inhambane”, lê-se no relatório
final.
O sector da Agricultura, por
sua vez, animado pelo início da
época de comercialização dos bens
agrícolas que se regista a partir do
II trimestre do ano, registou uma

expansão entre o I e II Trimestres
de 2022, tendo passado de 25%
para 27%.
Quem não conseguiu acompanhar a tendência de recuperação
que se observou nos outros sectores foi o sector dos transportes,
uma vez que viu o Índice de Robustez Empresarial a cair de de
26% para 23.0%. A CTA justifica
que o sector foi sobremaneira impactado pela subida dos preços dos
combustíveis.
“Este desempenho reflectiu o
efeito do agravamento do custo de
combustível registado a partir de
finais de Março. Relativamente ao
agravamento do preço de combustível, nota-se que o ajustamento do
preço no sector de transporte de
passageiros como o de carga tem
tido algum desfasamento. Esta situação tem sido mais observada a
nível do transporte de passageiros
devido à necessidade da aprovação
da actualização do tarifário por
parte dos órgãos municipais ou do
governo (...)”.
Para o terceiro trimestre do
presente ano, o sector privado
espera que o Índice de Robustez
Empresarial continue na tendência de melhoria observada entre
Abril e Junho, destacando que esta
perspectiva será suportada pela
continuidade da comercialização
agrícola e o impulso à actividade
económica decorrente do fim do
Estado de Calamidade Pública no
âmbito do combate a COVID-19.
Ainda rol dos factores que vão
contribuir para o melhor desempenho do sector empresarial entre
Julho e Setembro, a CTA espera
que a concretização do projecto da exportação de Gás natural
Liquefeito do projecto Coral Sul
FLNG venha induzir a um maior
volume de investimentos do sector empresarial nacional na sua
capacitação e preparação para assegurar a sua elegibilidade para o
fornecimento de bens e serviços
aos grandes projectos, o que de
certa forma irá estimular a procura agregada e criar maior dinamismo no sector empresarial.

ENG. TUAHA MOTE

Presidente do Conselho
de Administração do INCM

PROF. ESSELINA MACOME
CEO da FSDMOC

DR.MOHAMED JUSOB

Presidente do Conselho de
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DR. SIMON KARIKARI
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Executiva da Vodacom

ENG. FARGANI TAMBEAYUK
Director para a Conectividade
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PROF. JOÃO C.DE MATOS
Presidente da ANACOM

DR. VICTOR TIMÓTEO

Presidente do Conselho de
Administração da Movitel

DRA. BRIGITTE LINZIE
Secretária-Executiva
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N

o passado dia 15 de Agosto, fez um
ano que as forças ocidentais deixaram
o Afeganistão.
Todos nos lembramos daquelas reportagens feitas a partir do Aeroporto de Cabul e
dos seus diferentes pontos de acesso, dando conta
de milhares de pessoas a tentarem fugir daquilo que
sabiam que iria ser o Futuro. Bebés entregues às forças militares ocidentais que partiam, pistas invadidas
por pessoas desesperadas e indivíduos pendurados
nos aviões, numa última tentativa de fuga, são imagens que ficaram daqueles dias.
Enquanto isso, e pelos países ocidentais, uma certa Esquerda regozijava-se com aquilo que apelidaram de “uma humilhante derrota dos Estados-Unidos e dos seus aliados da Nato”.
Volvido um ano, o que de mau se previa concretizou-se. O regresso ao Poder dos talibãs trouxe
de volta o extremismo e o fanatismo aos quase 40
milhões de afegãos entregues à sua sorte e condenados, na sua maioria, a viver na miséria. Regressaram
as restrições à Liberdade de Expressão, nomeadamente contra o regime, com perseguições e prisões
temporárias a tornarem-se habituais. Segundo a Amnistia Internacional, só em 2022 já foram presos e
torturados mais de 80 jornalistas.

O FUNDAMENTALISMO ISLÂMICO
DOS TALIBÃS ESTÁ DE “RÉDEA
SOLTA” NO AFEGANISTÃO

Assistiu-se a uma regressão total no que respeita
aos direitos das mulheres, que segundo as regras devem, por norma, ficar em casa e, quando tiverem de
ir à rua (apenas para o estrito necessário claro) devem ir cobertas da cabeça aos pés usando uma burca e devidamente acompanhadas por um membro
masculino da família. Arredadas do sistema educativo e da maior parte dos empregos no país, o futuro
das mulheres no Afeganistão, salvo raras excepções,
pura e simplesmente não existe!
As reportagens emitidas pelos diferentes Órgãos
de Comunicação Social ao longo deste último ano
não podem deixar ninguém indiferente ao que se
passa. Famílias obrigadas a vender algumas das filhas para poder sustentar os restantes elementos, casamentos negociados quando as “noivas” são apenas adolescentes, filhos jovens a abandonar a escola
para ir procurar trabalho ou para andarem a fazer
biscates e a pedir na rua. Dados das diversas organizações não-governamentais revelam uma crise onde
mais de metade da população vive na miséria e não
tem acesso à alimentação, à excepção do pão, e estima-se que cerca de 14.000 recém-nascidos tenham
morrido este ano por falta de alimentos.
Todo este cenário de horror, para além de chocante, é o contexto ideal para fazer novamente do

Afeganistão um barril de pólvora que mais tarde ou
mais cedo irá explodir algures nos países ocidentais.
O Mundo, recentemente saído de uma pandemia
que ninguém podia prever, entrou numa guerra que
ninguém acreditou que fosse possível em pleno século XXI e as atenções concentram-se na Ucrânia
e noutros pontos do Globo, remetendo a questão
afegã para uma pequena nota de rodapé, e por vezes
para o esquecimento. Mas o fundamentalismo islâmico está lá e continua com “rédea solta”, a fazer
o que bem entende, condenando um povo inteiro a
uma vivência num quadro mental da idade da pedra.
O recente atentado contra Salman Rushdie, nos
Estados Unidos da América, serve para nos relembrar que não se pode ignorar o problema do fanatismo religioso, nomeadamente o islâmico.
Põe-se assim a questão do que fazer com este Afeganistão. O regime é aquilo que se sabe e todas as
promessas e compromissos, em tempos anunciados,
de respeitar os direitos humanos, nomeadamente
das mulheres, não passaram de conversa fiada (não
que isso surpreenda vindo de quem vem). Por outro
lado, existe uma esmagadora maioria da população
que vive na miséria, que está à beira do Desastre
Humanitário e que não pode continuar como está.
Até quando...?

Mulher, seja o teu próprio
sugar daddy
Énia Lipanga

S

e a mulher fosse educada para ter autonomia financeira ou para ser dona e proprietária da sua vida, todo esse aparato em torno
dos cem meticais não estaria a incomodar
tanto os nossos ouvidos, a preencher os corredores
do chapa, a pousar como uma mosca nas frutas do
mercado, a condimentar a distração nas redes sociais,
nem motivo de conversa matinal lá no bairro.
Desde muito cedo, em muitas famílias, facilmente
o papá ensina o João a fazer biscates, a ser ajudante
de obra, a carregar caixas, a vender alguma coisa para
que não lhe falte algum no bolso. Sim, ele é homem e
deve sempre garantir uma moeda para acertar a juba
ou para ser um pouco ousado e experimentar o mais
requisitado corte do juiz, mas o mesmo tratamento
não se vê quando se trata da educação da rapariga.
Raramente os progenitores ensinam as meninas a

importância de se fazer algum trabalho para ganhar
dinheiro e custear as despesas básicas, o que faz com
que elas cresçam numa dependência para comprar
penso, e quando começam a namorar, muitos são os
pais que pensam que esta responsabilidade passa para
quem está a “comer” as suas filhas, como se de meros
objectos de satisfação sexual se tratassem.
Precisamos, e é urgente, falar sobre empoderamento económico da mulher. As nossas normas sociais
deixam as mulheres numa situação de vulnerabilidade
e dependência extrema.
Nas zonas rurais, por exemplo, as mulheres cultivam a terra, mas poucas são proprietárias desses
espaços e, porque a Bíblia, a cultura, os hábitos e a
forma como somos criados ensinam-nos que o homem é quem tem a nobre tarefa de prover, nas zonas
urbanas, as mulheres que têm emprego não pagam as

suas contas, alegando que o seu salário é para si e o
salário deles para tudo e todos.
Precisamos quebrar a ideia de “salvadores” que entram na vida das mulheres para lhes suprirem as despesas. Mais ainda, precisamos de homens preparados
para aceitar as mulheres independentes e donas do
seu próprio nariz.
Mulheres, comecemos a ser as donas das nossas
extensões, das nossas unhas e dos restantes detalhes
da nossa vaidade. Sejamos nós a comprar o nosso
iPhone, o nosso terreno, o nosso carro e a nossa casa.
Arregacemos as mangas e sejamos as donas das nossas bancas, das nossas empresas e, acima de tudo, das
nossas vidas e dignidade.
E quando estivermos neste estágio não serão os
cem a ditarem a nossa permanência em um relacionamento amoroso.
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Ciência, política e media

Luca Bussotti

O

fio que liga ciência, política e media é muito subtil, por vezes até invisível. Os cientistas, ainda mais os
sociais, produzem trabalhos com
a finalidade de contribuir para o progresso do
conhecimento, com níveis de frustração média
bastante elevados. Com efeito, seus trabalhos não
merecem a atenção do grande público, limitando-se a circular entre os meios académicos restritos,
elitistas, sem grande difusão junto àquela opinião
pública que deveria ser a primeira beneficiária
desta produção intelectual. Na antiguidade, pensadores como Aristóteles defendiam a necessidade de os cientistas desenharem as políticas que
depois deveriam ser aplicadas na prática para resolver os problemas das pessoas. Seu mestre Platão tinha sido ainda mais explícito, imaginando a
Cidade ideal como aquela governada directamente por reis-filósofos. Nenhum dos dois teve muita
sorte… assim como não tiveram outros pensadores políticos que se seguiram aos dois clássicos
gregos, tais como Dante e Maquiavel, ou outros
derrotados da política activa, que se meteram a
escrever textos de teoria política por frustração.
Foi esta rejeição histórica da política em relação
à ciência que criou as condições para que se formasse um pensamento político sólido, até uma
verdadeira ciência da política. Mas o relacionamento complicado entre estas duas dimensões
continuou na modernidade, com momentos de
colaboração muito estreita – por exemplo Keynes
com Roosevelt, Sen com Tony Blair e outros prevalecentes de mútua ignorância –. Dificilmente
os parlamentos dos vários países vêem uma presença significativa de académicos. No parlamento inglês, por exemplo, apenas 0,15% dos deputados tem um doutoramento completado, e em
Moçambique – embora não tendo dados oficiais
– a percentagem deve ser também muito baixa.
A subdivisão entre quem observa (cientistas) e
quem faz (políticos) é bastante nítida em todo o
mundo.
Entretanto, existem momentos em que os
cientistas entram no debate público, muitas vezes solicitados pela media, tradicional ou digital,
inclusive redes sociais. E fazem isso de forma
continuada – por exemplo, abrindo canais no
Youtube ou no Facebook, de maneiras a ter um
relacionamento directo com o próprio público –
ou episódica, quando mesmo a grande imprensa
se apercebe de que um certo facto ou fenómeno
social merece destaque, mas a política não tem
elementos de leitura suficientes, e então é preciso
recorrer à ciência.
Esta última situação ocorreu em muitos países

europeus aquando do início da guerra russo-ucraniana: foram descobertos cientistas da geopolítica – alguns muito experientes, outros completamente improvisados – que deviam iluminar uma
opinião pública desnorteada, tomando o monopólio de talk-shows em programas televisivos
transmitidos em horários nobres; e também em
Moçambique, depois dos primeiros ataques ter-

Esta última situação
ocorreu em muitos
países europeus aquando
do início da guerra
russo-ucraniana: foram
descobertos cientistas
da geopolítica – alguns
muito experientes,
outros completamente
improvisados – que
deviam iluminar
uma opinião pública
desnorteada, tomando o
monopólio de talk-shows
em programas televisivos
transmitidos em horários
nobres; e também em
Moçambique, depois
dos primeiros ataques
terroristas em Cabo
Delgado, e hoje em
Nampula, começou a se
procurar expertos
da matéria.
roristas em Cabo Delgado, e hoje em Nampula,
começou a se procurar expertos da matéria.
Estes dois grandes eventos tornaram claro que
sem um conhecimento profundo dos processos
históricos e sociais que levaram a certas inesperadas consequências, a solução daqueles problemas
resulta também dificílima. Quando o ministro da
Defesa de Moçambique notou, já faz duas semanas a propósito do terrorismo, o que se vive no
Norte de Moçambique; quando a comunicação
social moçambicana também costuma fazer ao
chamar os cientistas sociais para melhor entender
fenómenos complexos e que precisam de estudo
e de pesquisa. E quando, ainda, foi feito com um

texto, por sinal da minha autoria e da autoria da
Professora Laura Nhaueleque, sobre os processos
de marginalização do povo Makhuwa na construção da identidade nacional moçambicana. Um texto que tinha saído em Janeiro deste ano, na revista
“Comunicação e Sociedade” da Universidade de
Minho, e que passou despercebido fora dos meios
académicos, mas que foi retomado – e que virou
popular nas redes sociais – depois das infelizes palavras do General Nihia a propósito da “falsidade”
do povo Makhuwa. Na verdade, o General Nihia,
assim como o General Chipande um tempo atrás,
abriu o vaso de Pandora da questão étnica em Moçambique, de que a academia nacional sempre teve
receio em falar, a partir da linha política da primeira Frelimo, que baniu a reflexão em volta deste assunto considerado como um verdadeiro tabu. A
ciência política ocidental aderiu, em larga medida,
a este modelo interpretativo (salvo investigadores
como Michel Cahen e, em parte, Carlos Serra), estranho à tradição de categorias políticas baseadas
na dicotomia direita/esquerda, inaplicáveis à política africana. Foi assim que o tema ficou negligenciado e escondido, até o seu parcial descobrimento
pelos factos representados pelo terrorismo de tipo
étnico e religioso no Norte do país, e pelas palavras
do General Nihia que, malgré lui, provavelmente
despoletou uma das questões centrais das relações
sociais e históricas de Moçambique
O texto acima mencionado em volta da marginalização histórica do povo Makhuwa representa
apenas um pequeno ensaio de uma história dos
povos moçambicanos (não só dos Emakhuwa)
e das suas complexas relações com o processo
de unidade nacional na época pós-colonial. Um
processo que foi classificado de forma demasiado
rápida como unitário e nacionalista, mas que não
cancelou as identidades de povos que convivem,
usando as palavras do autor moçambicano Afonso Dambile, num espaço geográfico comum, sem,
entretanto, partilhar valores, hábitos, tradições,
além de línguas e culturas. A expectativa, agora,
é que, por um lado, a política abra mais espaço
para reflexões sobre este e outros aspectos sensíveis da história e da sociedade moçambicanas,
favoreça a sua produção e difusão, evitando censuras; e que, por outro lado, a comunicação social
esteja mais atenta a quanto os cientistas sociais
vêm produzindo sobre Moçambique nos vários
cantos do mundo, de forma a conseguirem uma
informação mais abalizada e sólida, e menos episódica, principalmente com relação a fenómenos
complexos e ainda não perfeitamente compreendidos, como os que estamos a viver neste difícil
momento histórico.
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R

egisto, com satisfação, o crescimento do sector cultural do
país. Há muitos jovens a dedicarem-se à música. Uns partem do nada e abraçam a carreira. Outros
exploram o seu talento na matéria que
despertou na sua participação em grupos
corais das igrejas. Outros passaram pelas
escolas de especialidade para o saber fazer na música.
Por conta disso, há muita diversidade na
produção musical. Pessoas que aparecem
a cantar, tão bem, em programas de televisão dedicados a novos talentos, mas
sem apoio para gravar as suas músicas.
Outros que já atravessaram essa barreira
e, com o seu próprio esforço, conseguiram gravar e hoje contam com alguma
fama no mercado. São convidados a actuar em espectáculos, casamentos ou nas
casas de pasto.
O que me parece preocupante neste
momento é a qualidade das músicas que
são produzidas. Somos dados a consumir,
no mercado, obras bastante pobres em
termos de mensagem. Os seus autores
cantam e não dizem absolutamente nada
de importante.
Por outro lado, há músicas que metem
vergonha. Que não dá para escutar em
família. Com todo o respeito ao trabalho do artista, não vejo, por exemplo, um
chefe de família tocar, em sua casa e na
companhia da sua esposa e filhos, a música “yababuluco”. Pode ter até boas batidas e ser popular, mas é, quanto a mim,
desastroso.
Tentei apurar o significado de “yababuluco”. Analisei a música em todos os ângulos e cheguei à mesma conclusão que
da maioria dos moçambicanos. Que é o
pénis que bate nas calças, tanto que alguns, ao dançarem, já embriagados, têm
a tendência de arrear as calças. Imagens
similares têm estado a circular nas redes
sociais. Incrível.
Na tentativa de desdramatizar o assunto, há quem diga que se trata de dinheiro

Da pobreza em
termos de conteúdo a
músicas escandalosas

que está a bater nas calças, o que, quanto
a mim, é menos provável.
Outros, cantando, dizem “Hikombela a
kuloywa”, ou seja, “estamos a pedir que
nos enfeiticem”, pedido dirigido aos seus
vizinhos. Os autores da música dizem-se cansados de viver bem. Que coisa!
Há pessoas que gastam rios de dinheiro
nos curandeiros. Investem o seu tempo
a frequentar igrejas. Procuram os melhores profetas da praça. Tudo isto em busca
de salvação porque a sua vida não anda
como deve ser. Que estão a ser enfeitiçados. Surpreendentemente há quem se dá
ao luxo de pedir publicamente, através da
música, para que alguém se encarregue de
o fazer mal. Que coisa!
Estes são apenas alguns exemplos de
um conjunto de músicas bastante pobres
em mensagens e despidas de qualidade,
em circulação no mercado musical moçambicano.
Com este tipo de obra intelectual,os
seus autores, entre músicos e produtores,
revelam uma autêntica preguiça do ponto de vista de concepção da letra. Dão a
ideia de que não sabem qual é o papel ou
responsabilidade que recai sobre eles na
sociedade. É preciso entreter, sim, mas,
acima de tudo, educar o público.
A música é um instrumento poderoso
através do qual o autor faz passar mensagens, quer sejam críticas ou conselhos
sobre como devemos nos comportar no
dia-a-dia.
Alguns optam por cantar factos reais
sobre coisas que aconteceram com eles,
para que possam servir de exemplo para
a maioria. Outros cantam sobre o amor,
como é o caso de Mr Bow, Humberto
Luís e Cia. Há músicos que interpretam,
nas suas letras, questões sociais, a exemplo do falecido músico Fernando Chiure
e outros.
O papel de educador estende-se aos
outros artistas. Cada um com a sua arte,
comunica com o público. Encontramos
mensagens interessantes em trabalhos de

pintura plástica. Nas obras de escultura,
na dança e na poesia.
O artista Malangatana Valente Nguenha, o poeta José Craveirinha e outros
participaram na Luta Armada de Libertação Nacional, na clandestinidade, usando
a sua arte como instrumento de guerra
contra o colonialismo português em Moçambique. Através das suas obras, faziam
passar mensagens a ilustrar a revolta do
povo moçambicano contra o jugo colonial e pagavam caro com isso.
Se querem ser músicos respeitados na
sociedade, não produzam só por produzir a música para figurar na pauta musical
moçambicana. Antes de tudo, pensem um
pouco no que querem transmitir através
da vossa música. Façam uma auto-avaliação para verificar até que ponto é que a
mesma pode ser um contributo na educação ou moralização da sociedade.
Que sejam vocês próprios a fazer autocensura do vosso próprio trabalho, expurgando o que não vos valoriza como
músicos. Não valoriza a cultura e o país
em geral. Não nos obriguem a ter saudades da comissão que analisava as músicas
antes de irem ao ar. Ela foi desmantelada
com a entrada em vigor da Constituição
da República de 1990, que introduz a liberdade de expressão e de imprensa.
É que nessa altura, algumas músicas
eram chumbadas. É verdade que algumas
eram por razões políticas, porque tecnicamente não havia problemas. Não passavam porque a mensagem nelas contida
não era politicamente correcta. Mas outras é porque não tinham qualidade.
Que sejam vocês próprios a fazer o papel da referida comissão para que tenhamos música de qualidade em todos os
aspectos. O segredo é que olhem para a
música não apenas como instrumento de
diversão, mas também de educação das
massas. Como músicos, arrastam consigo
centenas de seguidores e estes esperam
de vocês algo exemplar e construtivo.
Comportem-se.

FMI desembolsa 40 bilhões para adaptação às mudanças

Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas no continente
africano, o Fundo Monetário Internacional anunciou o primeiro
mecanismo destinado à adaptação às mudanças climáticas. Segundo, Kristalina Georgieva, directora-geral do FMI, os países africanos têm à sua disposição um fundo orçado em 40 biliões de
dólares para financiar iniciativas de aceleração da resiliência aos
efeitos das mudanças.
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Guiné Equatorial antecipa eleições
presidenciais para Novembro

O

parlamento da Guiné Equatorial aprovou a antecipação das eleições presidenciais para Novembro
do ano em curso. As eleições estavam inicialmente
previstas para meados de 2023, mas apoiando-se
nas restrições econômicas significativas que o país tem sido
alvo, as duas câmaras do parlamento votaram a favor da antecipação das eleições presidenciais que vão, por sua vez, coincidir com eleições legislativas e municipais.

A decisão, aprovada pelas
duas câmaras do parlamento da
Guiné Equatorial, foi transmitida
ao Presidente do país, Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo. Assim sendo, os 18 partidos políticos legalizados na Guiné Equatorial terão menos de quatro
meses para se prepararem para
as eleições presidencial, legislativas e municipais.

Atualmente, Teodoro Obiang, de 80 anos, é o Presidente
há mais tempo no poder, liderando há 43 anos a Guiné Equatorial, um pequeno país rico em
petróleo que tem governado com
mão de ferro desde um golpe de
Estado, em 1979.
O pastor e ex-ministro da
Justiça da Guiné Equatorial, Ruben Maye Nsue Mangue, foi deti-

do em Agosto, depois de ter criticado o Presidente, a sua família
e a oposição. O pastor foi detido
em Mongomo, o distrito natal e
reduto do chefe de Estado, onde
tinha sido convocado para uma
"reunião" com representantes
locais do Partido Democrático
da Guiné Equatorial (PDGE) no
poder.
Volvidos cinco dias depois da
detenção, o Ministério da Justiça
emitiu uma ordem proibindoo de exercer o papel de pastor
e acusando-o de apelar à "violência e de provocar desordem
pública".
Em Julho, Mangue tinha denunciado, numa gravação áudio
que se tornou viral na plataforma social WhatsApp, a gestão do
país por Obiang, que descreveu
como um "demónio" que "mantém refém o seu povo", e apelou
a um "diálogo nacional".
De salientar que organizações
não-governamentais internacionais denunciam regularmente a
repressão de qualquer oposição
na Guiné Equatorial, nomeadamente através de detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e até mesmo tortura.
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Presidente cessante promete transferência
de poder pacífica no Quênia

O

Presidente cessante queniano, Uhuru
Kenyatta, prometeu uma transferência pacífica de poder após as eleições de Agosto
ultimo, mas recusou-se mais uma vez a felicitar o vencedor, William Ruto, reiterando
o seu apoio a Odinga.
"Vou entregar o poder com
um sorriso no rosto porque é meu
dever constitucional fazê-lo, mas
o meu líder é Raila Odinga", disse
Kenyatta, para depois lamentar que
o antigo adversário e agora aliado
não tenha vencido as eleições, segundo o diário queniano 'The Star'.
Ruto confirmou que o presidente não o felicitou, referindo que
este "talvez esteja um pouco desapontado" com a derrota de Odinga.
"Infelizmente, o Presidente não me
deu os parabéns, mas isso não é um
problema. Talvez esteja um pouco
desapontado ou triste por eu ter
derrotado o seu candidato. Essa é a
natureza da política", disse.
O Supremo Tribunal queniano confirmou a eleição de William
Ruto, concluindo semanas de controvérsia e incerteza marcadas por
acusações de fraude. Os resultados
anunciados em Agosto pela Comissão Eleitoral Independente deram
Ruto como o vencedor das eleições
presidenciais mais renhidas da história do país, com uma vantagem
de cerca de 233 mil votos (50,49%
contra 48,85%) sobre Raila Odinga.

Por outro lado, Raila Odinga
alegou que o sufrágio foi marcado
por fraudes e recorreu para o Supremo Tribunal, considerando estar
a travar "uma luta pela democracia e
pela boa governação".
"Esta é uma decisão unânime. Os recursos são rejeitados pela
presente. Em consequência, declaramos o primeiro respondente
(William Ruto) eleito Presidente",
disse a juíza presidente do Supremo
Tribunal queniano, Martha Koome.
Nos termos da Constituição do
país, Ruto deve prestar juramento
nesta terça – feira, 13 de Setembro,
e tornar-se, aos 55 anos, o quinto
Presidente do Quénia desde a independência do país, em 1963. As
eleições no Quénia têm sido fonte
de violência por várias vezes, a mais
mortal das quais, em 2007, fez mais
de 1.100 mortos e centenas de milhares de deslocados internos.
Refira-se que Quénia é um importante aliado ocidental na volátil
região do Corno de África e abriga
a sede regional de muitas empresas
e organizações internacionais, incluindo agências da ONU.
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Fabricamos, montamos e fazemos manutenção de :
Estruturas metálicas;
Canopis de estações de abastecimento de combustível;
Vários tipos de tanques de combustível;
Componentes metálicos;
Uniões de tubos (aço e aço inoxidável);

Serviços gerais de soldadura;
Jato de área;
Aluguer de gruas;
Limpeza de tanques;
Serviços de serrilharia.
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Niassa clama por um centro de atendimento a vítimas de violência
A secretária executiva do Observatório das Mulheres, Quitéria
Guiringane, alertou que a província de Niassa ainda não dispõe de
um centro de atendimento integrado para ajudar vítimas de violência. Guiringane observa que as vítimas de violência precisam de uma
casa segura para poderem pernoitar, mas “também um processo
natural de resposta mais adequada às pessoas vítimas de violência".

Moçambicanos na Alemanha com machismo e descriminação da mulher

AfroMIGO quer mulheres livres e auto-determinadas

A

AfroMIGO, uma organização lusófona, baseada
na Alemanha, que tem como integrantes cidadãos
de Moçambique, Angola, Cabo verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, realizou recentemente a African Model Fashion sobre
o Tema “frauen- frei und selbstbestimmt” (As Mulheres são
livres e Auto- determinadas). A iniciativa do projecto surge no
âmbito do engajamento na campanha global da ONU Mulheres “juntos podemos alcançar uma sociedade igualitária, em
termos de género”.

nha sem esquecer a realidade
africana, tendo instado aos homens para acabar com as desigualdades de género.
“Perdi a conta de quantas
vezes troquei de roupa antes
de sair por medo e falta de paciência para piadinhas e cantadas de rua. Aqui na Alemanha,
as mulheres se vestem como
querem e os homens parecem
ter o dom de saber discernir os
momentos e locais nos quais
uma cantada pode ser bem
vinda. Temos que acabar com
este tipo de descriminação e
dar mais confiança às mulheres
e vocês como homens devem
contribuir para solução deste
mal”, relatou.
A fonte reconhece, por outro lado, que, “talvez, esse não
seja um problema exclusivo da
Alemanha e sim de todas as
sociedades modernas e industrializadas. No final das contas,
eu continuo sentindo que a
Alemanha é um bom lugar pra
ser mulher. Aqui percebo que
há um constante esforço, tanto
da sociedade quanto da política, para combater o machismo
e desigualdades de gênero”.
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Evidências
Segundo Octavio Rainde,
presidente da AfroMIGO, um
moçambicano residente na
Alemanha, o projecto surge
no âmbito de engajamento na
campanha global da ONU Mulheres e pretende ser parte da
solução dos problemas enfrentados pelas mulheres no continente africano, pois está claro
que só juntos podemos alcançar uma sociedade igualitária,
em termo de género.
“Podemos aprender uns
com os outros, a possibilidade
e segurança devem ser parte da
solução. Como homens devemos assumir um papel de apoio,
nem mais e nem menos. Temos
visto muita descriminação nas
mulheres quando tentam apresentar novos costumes, isso é,

muitas mulheres quando chegam ao seus países de origem
têm tido muitas dificuldades,
nos factores que influenciam
na escolha da sua roupa”, disse Rainde, para depois apontar
que a sua organização tem engajado mulheres na promoção
da diversidade africana, contribuindo para melhor integração
da comunidade imigrante.
Por outro lado, a fonte declarou que em Moçambique a
AfroMIGO tem vindo a apoiar
alguns projectos com as associações Cooperativa KALIMA
na Cidade de Nampula, tendo
destacado a oferta de insumos
agrícolas e sementes.
Um outro membro da AfroMIGO fez a radiografia do que
as mulheres passam na Alema-

Produção industrial de Batata Reno em Massingir estabiliza preço
no Mercado Grossista

O

preço da batata reno no mercado nacional
encontra-se neste momento estabilizado,
graças ao aumento da produção nacional,
que cresceu cerca de 20 porcento, segundo o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, reduzindo assim a importação. Na última
semana, o Presidente da República, Filipe Nyusi testemunhou inloco a colheita e processamente deste bem essencial
numa farma localizada no distrito de Massingir, em Gaza.

No final da visita a dois
empreendimentos de capital sul-africano, no distrito
de Massingir, na província de
Gaza (Massingir Vally Farms e
Massingir Citrus Company), o
Presidente da República, Filipe
Nyusi, mostrou satisfação pelo
que viu e ouviu.
Na ocasião, o Chefe de Estado deixou saber que a produção de batata no nosso país
cresce cerca de 20% este ano,

permitindo que mais 50% cultura consumida passe a ser de
exclusiva produção nacional.
Num outro momento, o
governante frisou que os sinais
do aumento da produção já
se fazem sentir nos mercados
abastecedores, como é o caso
do mercado Grossista do Zimpeto e outras grandes superfícies comerciais onde os preços
baixaram de 450 meticais para
210 meticais.

Refira-se que, de acordo
com dados do Ministério da
Agricultura, a produção de batata a nível nacional na campanha passada atingiu 57 mil tonelada, tenho sido importada
cerca de 70 mil toneladas.
Ainda em Massingir, Filipe

Nyusi visitou um outro mega
projecto de agricultura, vocacionado à produção feno. Trata-se de um investimento de
cerca de $150 milhões de dólares americanos, o equivalente
a 9.6 biliões de meticais, denominado Massingir Valey Farm,

do subsector da agricultura comercial em Moçambique, que
é uma das maiores plantações
de luzerna (alfafa), para a produção de forragem de África.
O projecto, concebido
para satisfazer as necessidades
nacionais de produção de carne e leite, e para exportação,
com particular ênfase para a
República Popular da China e
para a Arábia Saudita, também
simboliza que Moçambique é
capaz de atrair megaprojectos
do subsector de agricultura
comercial.
A Massingir Valley Farms gerou, em 18 meses, 200
novos empregos directos e
instalou-se com tecnologia de
produção de ponta, com destaque para o sistema de irrigação
automatizado composto por
pivots de 50ha.

PUBLICIDADE
13 DE SETEMBRO DE 2022

21

22

DESPORTO

Moçambique consolida hegemonia na Zona VI

13 DE SETEMBRO DE 2022

Pela quarta vez consecutiva, as duplas moçambicanas nas categorias de sub-19, em ambos os sexos, sagraram-se campeãs regionais
e apuraram-se para o mundial de voleibol de praia. Em masculinos,
Ainadino Martinho / Jorge Monjane bateram a dupla do Botswana
integrada pela dupla Sekao Jack / Chiswaniso Jorge por 2/0, enquanto Ana Paula Sinaportar / Vanessa Muianga venceram por 2/0 a
dupla do Zimbabwe Guyo/Dhlomo.

Piodozio José Magono denuncia perseguições do presidente do clube militar

Direcção do Matchedje de Maputo expulsa guarda-redes
por ter criado uma academia

D

Depois de participar do curso ministrado pela FIFA, foi proibido de entrar no clube

iz-se que os homens passam e instituições ficam, pois é. Foi assim que, contra a sua vontade, Piodozio José Magono deixou o Clube
dos Desportos Matchedje de Maputo, equipa à qual esteve vinculado nos últimos cinco
anos. Através de uma carta intitulada “Silêncio Dolorido”,
Magono fala das injustiças que foi alvo naquele histórico da
capital moçambicana por ter fundado a Academia de Formação dos Guarda-redes do Futuro, tendo acusado o presidente daquela colectividade de estar a desorganizar o clube
com a desculpa de que fala cara a cara com a actual ministro
da Defesa, Cristóvão Chume.
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Duarte Sitoe
Ainda vinculado ao Matchedje
de Maputo, Piodozio José Magono teve a inovadora ideia de criar a
Academia de Formação dos Guarda-redes do Futuro. Entretanto,
não sabia que o sonho de formar
guarda-redes que nos próximos
anos vão brilhar no futebol nacional e quiçá no futebol internacional pudesse incomodar a direcção
do clube militar.
Piodozio José Magono ingressou no Clube dos Desportos Matchedje de Maputo em 2017 e com
uma mala cheia de sonhos. Entretanto, ao cabo de cinco viu o seu
percurso travado naquele histórico
clube do futebol moçambicano.
“Quando chegou o ponto de
colocar este nobre projecto em
prática, escrevi uma carta ao presidente do clube a explicar o propósito da implementação do projecto, tendo pedido para utilizar o
campo de futebol para a realização
das actividades. Cheguei a assinar
declarações por lhe ter escrito a
carta para implementação de um
projecto individual que iria beneficiar o colectivo para o bem do

tar, Magono continuou firme na
ideia de abrir a academia, tendo
encontrado no campo Unidade
“D”, arredores do município da
Matola, um espaço para lapidar os
seus pupilos. Contudo, desde que
apresentou a ideia, Magono nunca
foi visto com bons olhos pelo presidente do Matchedje de Maputo.
Recentemente, a Federação
Moçambicana de Futebol (FMF)
ministrou um curso para os treinadores de guarda-redes da FIFA.
Por entender que aquela formação
era indispensável para o futuro da
sua academia, Piodozio José Magono pediu ao clube com o qual
estava vinculado uma carta de recomendação, mas o pedido foi,
inexplicavelmente, rejeitado.
“Sabendo que precisava do
curso para dar maior ênfase e visibilidade à minha academia, fiz
um pedido à direcção do clube, a
informar que queria participar no
curso com os meus próprios fundos e eu como filho da casa apenas
queria uma carta de recomendação. O pedido foi rejeitado, apenas
foi admitido a um membro civil,

Matchedje, mas não sabia que estava a cavar a minha própria sepultura, pois despertei a maldade do
dirigente que carregava o ódio e a
vingança de um Coronel para um
Sargento”, desabafou.
Mesmo com resposta negativa do presidente do clube mili-

que é actual treinador de guarda-redes. Quando me apercebi desta
informação, desafiei-os e entreguei
a carta de recomendação da academia, tendo pago o curso com meu
próprio bolso”, relata.
No entanto, a sua participação
na formação foi a gota que fez

a água transbordar do copo do
presidente do clube, que decidiu
expulsar Magono e mais dois jogadores.
“O presidente do clube proibiu-me de frequentar as instalações do

clube e de representar outro clube
que milita no mesmo campeonato.
Eis que me chegam notícias de que
fui expulso do clube com alguns
colegas que apoiavam o meu projecto com amor e carinho. Assim,

somos três elementos expulsos
do clube para as nossas unidades
de origem. Saio de cabeça erguida
desta instituição e feliz por saber
que servi a este clube com zelo e
dedicação”, desabafou.

Má gestão pode estar a “prender” o Matchedje no provincial
Na carta de desabafo intitulada “Silêncio Dolorido”, Magono afirma que deu o melhor de
si para honrar as cores do Matchedje de Maputo, mas questiona os porquês daquela colectividade não voltar à elite do futebol
moçambicano mesmo com os
descontos que são feitos mensalmente nos salários dos militares,
com a desculpa de apoiar o clube.
“De fora, aos olhos de todos, parece mil maravilhas, mas
nem todo livro que tem uma boa
capa tem lá um bom conteúdo,
sofremos calados, com medo de
ser chamados de manifestantes.
Como somos militares, eram estas ameaças que nos faziam trabalhar em um silêncio dolorido,
representando o Clube e o lema
sempre foi que o clube não tem
dinheiro. Sendo uma unidade
militar e uma equipa militar, os
mais privilegiados são os civis,
com bons contratos e melhores
salários, mas os militares nem
subsídio de jogador possuem,

mas são os mais sacrificados na
hora da luta em campo”, escreveu Magono.
Na missiva, o atleta denuncia
que, afinal, o dinheiro que mensalmente é descontado aos milhares de militares, sob pretexto
de serem sócios daquele clube,
pode estar a ser desviado para os
bolsos de algumas pessoas.
“Não nos julguem a nós
como atletas. Esse dinheiro não
chega nas nossas mãos e nem
sentimos sequer 50 centavos,
também sofremos os mesmos
descontos, mas nunca fomos
compensados pelo nosso trabalho como militares jogadores. O
único dinheiro que me lembro,
durante este momento que estive no Matchedje, foram somente
2 mil meticais como acréscimo.
Prémios de jogo variavam de 300
para 600 meticais que não eram
pagos sempre que ganhávamos
os jogos. Escolhiam os jogos”,
denunciam
O fundador da primeira aca-

demia que se dedica exclusivamente à formação dos guarda-redes aponta o dedo à pessoa do
presidente do Matchedje de Maputo, não permitindo que os jogadores, sobretudo os militares,
deem continuidade aos estudos.
“Se estudas deve ser tudo às
escondidas, sem que o rei do
território saiba. Falo do presidente do clube, que se intitula
intocável porque fala cara a cara
com o ministro da Defesa e esfrega na cara aos seu subordinados que é amigo pessoal e que
ninguém o toca, por isso faz e
desfaz dentro e fora do clube
Matchedje, e os subordinados
enrolam as suas caudas com
medo de perder o lugar. Por
essa razão, Matchedje não passa
de uma instituição privada, onde
são recrutados civis familiares e
conhecidos para a vida militar,
alegando que são atletas de várias modalidades e alguns mal
sabem tocar a bola. Depois ficam estagnados na instituição”.

CULTURA

Dom Dinis Sengulane inspira novas gerações

O escritor Hélio Filimone lançou, recentemente, na Cidade de
Maputo, a obra Olá paz: homenagem a Dom Dinis Sengulane. O
antigo República, Joaquim Alberto Chissano, foi quem assinou o
prefácio do livro e defendeu que os exemplos de Dom Dinis Sengulane devem inspirar as novas gerações devido ao seu papel na a
pacificação do país.
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O Estado Eslâmico: Um livro obrigatório na sua Estante

E

ste é o terceiro título editado entre nós acerca do
fenómeno “Estado Islâmico” (se exceptuarmos os
que versam o assunto, mas centrando-se nos combatentes “portugueses” daquela entidade). Dos
anteriores, de Patrick Cockburn e Nuno Rogeiro,
já falamos numa outra rubríca. Acerca deste podemos dizer que
é, indiscutivelmente, o melhor dos três. Sobretudo porque, além
da abordagem ao Estado Islâmico, dirige também a sua atenção
ao fenómeno do terrorismo islâmico e suas raízes e inclui uma
exposição dos momentos-chave do expansionismo muçulmano.

seitas e outros grupos religiosos ao longo da História.
No fundo, o que temos
aqui, e é demonstrado claramente pela leitura do presente
trabalho, é a importância da
religião enquanto motor da
história, por muito que custe
aos estudiosos de cariz marxizante.
De forma muito breve, o
que se pode dizer acerca desta
obra é que se trata, até à data,
da melhor que se encontra
disponível no mercado editorial nacional, sendo que, para
o Estado islâmico, o que “A
Torre do Desassossego”, de
Lawrence Wright, é para a Al-Qaeda.
Num momento em que políticos incapazes e desonestos
mentem despudoradamente
aos seus eleitores, dizendo que
o Estado Islâmico não o é,
aqui fica um guia muito relevante para a compreensão do
fenómeno e que oferece ainda
pistas para outras investigações mais alargadas acerca da
ameaça islâmica em geral.

Afonso Almeida Brandão (texto) Albino Mahumana (foto)

Trata-se de um estudo
exaustivo daquilo que é o Estado Islâmico, das suas origens, ramificações, do trabalho
efectuado no terreno e que vai
desde o arregimentar de combatentes estrangeiros à manipulação de forma eficaz das
redes sociais, superando em
muito aquilo que já a Al-Qaeda
tinha conseguido nesse domínio. Longe vão os tempos em
que os discursos dos pregadores e líderes religiosos eram escutados em cassetes por parte
de um auditório limitado. Agora, a internet coloca o radicalismo ao alcance de um clique
e a palavra do terror consegue

o dom da ubiquidade.
Muito relevante, também, é
a atenção dada pelos autores
ao fenómeno do messianismo
apocalíptico que tem passado
ao lado de muitos, mas desempenha um papel importante na
doutrinação de alguns grupos.
Sendo, embora, predominantemente xiita, o messianismo/
milenarismo tem um lugar
central na ideologia do Estado Islâmico, sendo um dos
elementos que está na base da
violência gráfica executada pelos militantes do grupo, numa
tentativa de levar a uma conflagração mais geral de cariz
apocalíptico, algo já visto em

“Impunidades Criminosas” na estreia do Cine das Quintas

Longa-metragem de Sol de Carvalho volta a gerar emoção no Scala

“

Impunidades Criminosas”, do cineasta moçambicano Sol de Carvalho, foi o filme escolhido, na
passada quinta-feira, para abrir a presente edição
da série de exibições de cinema moçambicano,
denominado Cine das Quintas. O filme exibido no
Cine-Teatro Scala, cerca de sete anos depois de ter rodado
pela primeira vez nas salas de cinema, voltou a comover
e levar à reflexão os dezenas de espectadores maioritariamente jovens que aderiram à iniciativa.

Evidências
A dramática longa-metragem
de ficção “Impunidades Criminosas” inspirada no conto da pesquisadora moçambicana, Maria José
Artur, retrata a vida de uma mulher
vítima de violência doméstica, que
cansada de “apanhar” mata o marido e se livra do corpo, passando
mais tarde a viver as consequências
da sua decisão.
Numa sociedade corrupta dominada por gangues, a mulher, uma
empregada doméstica que tenta
criar os seus dois filhos menores, é
confrontada com constantes questionamentos sobre o paradeiro do
seu esposo.
Mas, mais do que isso, vê-se

encurralada quando começa a ser
visitada pelo fantasma do seu marido, enquanto a polícia corrupta
investiga o paradeiro deste. Depois
de algum tempo aparecem figuras
misteriosas que após tomarem conhecimento que esta matou o seu
marido, começam a persegui-la e
ameaça-la.
O filme, que custou pouco
mais de dois milhões de meticais e
que só foi possível graças a financiamento, mostra um ciclo vicioso
de violência contra a mulher, que
mesmo depois de matar o seu
marido nunca encontra paz, de tal
sorte que decide fugir com os seus
filhos para a sua terra natal.

E quando tentava reerguer-se
longe de tudo e de todos, numa
comunidade remota, eis que é novamente confrontado por antigos
parceiros do seu marido, cujo único interesse é possuí-la sexualmente. Após a consumação do acto,
assombrado pelo fantasma do marido ela decide matar o agressor e
revolta-se contra o fantasma.
A narrativa é construída de trás
para frente, com uma narração de
fundo, da mulher por detrás das
grades, que vai relatando as suas vivências, enquanto o filme decorre,
por essa razão, só no fim do filme
é que se percebe a razão de estar
na cadeia. Até à penúltima cena
em que a mulher assassina o agressor que a possui a impressão que
se tem é de que estava presa pelo
assassinato do marido, mas no fim
descobre-se que na verdade foi o
segundo crime que a leva a cumprir
pena.
No final, o cineasta explora o
espiritual, ao apresentar a mulher
a se consultar diante de um curandeiro, procurando saber se a alma
do seu marido já a tinha perdoado,

uma cena que transcende a lógica
do racional, mas conecta os espectadores com uma prática bastante
comum em África e em Moçambique em particular.
Sara, a personagem principal
do “Impunidades Criminosas”,
é vivida pela actriz moçambicana
Esperança. Ofilme ganhou, no ano
de 2014, menção honrosa no Festival de Cinema Itinerante da Língua
Portuguesa (FESTIN), em Lisboa.
No fim da sessão, Sol Carvalho, que acumula mais de 30 anos

de experiência como cineasta,
manteve uma conversa com os
espectadores, onde esclareceu as
seuas dúvidas e curiosidades.
Refira-se que o projecto Cine
das 5as leva o cinema moçambicano a amantes da sétima arte, todas
as quintas-feiras, ao Cine-Teatro
Scala. O objectivo é promover e
dinamizar a oferta de programação cinematográfica no país, com
bilhetes no valor de 200MT e com
um preço especial, no valor de
100MT, para estudantes.
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Juiz da 12ª secção na Matola tomou decisão imparcial e violou código penal

CSMJ ignora queixas contra magistrados suspeitos
de viciar sentenças

O

Conselho Superior de Magistratura Judicial tem
estado a protelar deliberações sobre queixas submetidas ao órgão contra magistrados, quando
estes, na sua actuação, tomam decisões consideradas excessivas e por vezes contra a lei. Caso é
de um juiz no Tribunal Judicial da Província de Matola, cujo seu
nome é frequentemente arrolado nas queixas junto ao CSMJ.
Não passa muito tempo que
a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, publicamente
denunciou existência de magistrados envolvidos em esquemas
de corrupção que parte da venda
de sentenças, tomada de decisões duvidosas, entre outros que
surgem, no entanto, denúncias
contra letargias nas queixas contra juízes depositadas junto do
CSMJ.
Um dos casos em alusão envolve um juiz da 12ª secção do
tribunal judicial da província de
Maputo, Domingos Samuel, que,
segundo fontes do Evidências,
devido a sua má actuação, nalgumas vezes suspeita, tem várias
queixas submetidas contra si no
CSMJ, no entanto, a instituição
liderada por Adelino Muchanga
senta por cima dos dossiers.
Uma das queixas mais recentes contra o juiz da 12ª secção
do Tribunal Judicial da Província
de Maputo envolve uma decisão
suspeita numa contenda entre
sócios de uma empresa, onde o
juiz manda suspender um sócio
administrador e indica um administrador alheio à empresa, sugerido por um sócio minoritário

em detrimento das escolhas dos
sócios maioritários.
O caso tem início com um
processo de providência cautelar
não específica número: 18/22/C
requerida por um dos três sócios
da referida empresa, alegando haver alguns desmandos na sociedade, protagonizados por um dos
sócios administradores, donde o
queixoso pedia a sua suspensão
e indicação de um administrador
provisório.
De acordo com fontes do
Evidências, o tribunal podia até
suspender o sócio administrador,
mas deixar com que os sócios da
empresa escolhessem o administrador, mas pelo contrário, o juiz
suspendeu o sócio administrador
e nomeou um administrador indicado por um sócio minoritário
sem a aprovação dos demais sócios como mandam os estatutos
da sociedade.
Apesar do juiz ter excedido
o poder que lhe compete por
ter nomeado um administrador
provisório por indicação de um
sócio minoritário, em detrimento de deixar que essa matéria
fosse decidida em Assembleia-Geral dos sócios. Conforme a

lei, não tiveram outra alternativa
a não ser convocar uma reunião
da Assembleia-Geral dos sócios
para poder decidir o futuro da
administração da empresa, facto
que resultou numa deliberação
que decidiu compor um conselho
de administração, tendo nomeado mais dois administradores que
com o administrador provisório
nomeado pelo juiz fazem um total de três, por forma a garantir
o equilíbrio na administração da
empresa.
Curiosamente, quando o juiz
tomou conhecimento que a empresa nomeou mais dois administradores, exarou um despacho
em menos de 24 horas por via do
qual notifica os administradores
nomeados pela Assembleia-Geral
da empresa, que caso tomassem
posse estariam a cometer uma ilegalidade, uma vez que o tribunal
já indicou um administrador provisório. Esta postura parcial aumentou ainda mais a suspeita dos

demais sócios, o que levou a submissão da queixa junto do CSMJ.
Decisão suspeita do juiz viola
código comercial
A decisão do juiz, de indicar
ele próprio, a dedo, o administrador daquela sociedade, é uma clara
violação do artigo 321 do código
comercial, que determina que “os
administradores são eleitos mediante deliberação dos sócios”, e
os artigos 319 e 129 da mesma lei,
que referem que “as nomeações
de administradores são uma competência exclusiva da sociedade”.
Quer isto dizer que não pode
um tribunal impedir que os outros
sócios possam nomear os administradores de sua confiança para
gerir a empresa.
Como se tal não bastasse, o
artigo 150 refere que “os administradores de uma sociedade devem actuar com diligência de um
gestor criterioso e coordenado no

interesse da sociedade, tendo em
conta os interesses dos sócios e
dos trabalhadores”.
Neste sentido, segundo os
queixosos, a decisão proferida pela
12ª secção comercial do tribunal
judicial da Província de Maputo
não é no interesse da sociedade,
uma vez que privilegia apenas um
sócio no lugar de privilegiar todos
os sócios.
“Não há fundamento para o
tribunal, na pessoa do juiz, ignorar a vontade dos sócios e, a todo
custo e a força, beneficiar apenas
um sócio minoritário”, desaba
uma fonte, revelando que a postura do juiz deixa desconfiados os
restantes sócios, por sinal, maioritários, bem como indignados
os trabalhadores da empresa, que
ameaçam entrar em greve até que
o tribunal permita a constituição
do Conselho de Administração
formado pela maioria dos sócios.
Fonte do Evidências avança
que esta decisão parcial do juiz
chegou até mesmo a influenciar
nos fornecedores da empresa, que
por conta disso ameaçam mesmo
rescindir contrato com a empresa,
um acto que poderá colocar em
causa o emprego de cerca de 220
trabalhadores.
Evidências foi informado que
para além de haver queixas contra
a actuação do juiz no Conselho
Superior de Magistratura Judicial,
também corre junto à PGR um
processo contra o referido juiz
por se suspeitar de haver indícios
de corrupção na sua actuação.
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