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LÍDER DA RENAMO DIZ QUE
PARTIDO ESTÁ SOB PRESSÃO 

PARA REPOR A VERDADE ELEITORAL
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"Contrariamente a essa vontade comum e genuína 

[de eleições livres, justas e transparentes], tivemos, 

vergonhosamente, as eleições mais fraudulentas 

jamais vistas no nosso país e no mundo inteiro", 

frisou Ossufo Momade.

O país prosseguiu, deve ultrapassar o litígio 

emanado do processo eleitoral, a bem da paz e da 

reconciliação nacional.

Os resultados parciais já anunciados e todas as 

projecções apontam para uma vitória expressiva, 

em todas as frentes, da Frente de Libertação de 

Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a 

independência.

A reunião da Comissão Política da Renamo tem 

como objectivo analisar a situação e decidir o que 

fazer, depois de o partido ter pedido, no sábado, a 

repetição das eleições, e de ter referido que foi 

violado o acordo de cessação de hostilidades, que 

serviu de base ao Acordo de Paz de 06 de Agosto.

O terceiro partido parlamentar, o Movimento 

Democrático de Moçambique (MDM), anunciou 

também na sexta-feira não aceitar os resultados, 

alegando fraude.

Algumas missões de observação eleitoral nacionais 

e internacionais, da União Europeia e Estado Unidos 

da América, anunciaram ter dúvidas e preocupações 

sobre a qualidade do processo eleitoral, do 

recenseamento à votação - mas há outras opiniões: 

a União Africana (UA) classificou-o como 

transparente e a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) considerou-o em linha com as 

normas internacionais.

Líder da Renamo diz que partido está sob 
pressão para repor a verdade eleitoral

- O líder da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, e candidato presidencial, Ossufo Momade, disse ontem em Maputo 
que a organização está sob pressão para fazer tudo em prol da verdade eleitoral, face ao que chamou de "escandalosa fraude".

MAPUTO - "O Partido Renamo
[Resistência Nacional Moçambicana] 
tem estado a receber pressão de 
todos os quadrantes da sociedade 
moçambicana e não só, de modo a 
fazermos tudo para repor a verdade 
eleitoral", declarou Ossufo Momade, 
falando na abertura de uma sessão 
extraordinária da Comissão Política 
Nacional. Nesse sentido, o órgão 
deverá apontar soluções para que o 
país saia do diferendo eleitoral que 
emergiu das eleições gerais de 
15 de outubro.
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O memorando (Decisivo) foi rubricado entre o banco 

Barclays e a AMSCO uma empresa que se foca no 

desenvolvimento de capital humano em toda a 

África, a fim de criar organizações competitivamente 

sustentáveis, resultando em crescimento 

econômico para todas as pessoas da África.

"A AMSCO vai olhar para a componente da 

capacitação" disse Hélia Nsthandoca, directora-

executiva da AMSCO, explicando de seguida que 

"por capacitação refere-se a modelos próprios de 

negócio, a governança da empresa, a gestão de 

operações, mercado e claramente uma componente 

importante que é o acesso ao financiamento, que 

vem ser feita pelo Barclays".  

Hélia Nsthandoca entende que é na capacitação 

onde reside o grande entrave para o crescimento 

das Pequenas e Medias Empresas no país, uma 

visão que colhe consenso do Director da Banca de 

retalho e Negócios Barclays, Pedro Carvalho.

"Julgo que a maior dificuldade que as PME tem na 

relação com a banca é uma questão de informação, 

formação e capacitação" clarificou o Director da 

Banca de retalho e Negócios Barclays.

O desenvolvimento passa pela melhoria da relação 

da entre as PME e a banca, aliás "quando os bancos 

têm conforto que a empresa que está a apresentar 

um projecto, que está a solicitar um crédito, está bem 

capacitada, tem um bom plano de negócios, os 

Com 38,1 pontos, Moçambique perdeu quatro 

posições relativamente ao ranking anterior, uma 

posição abaixo da “irmã” Angola que com os 

mesmos pontos subiu para a posição 136.

Ao nível dos países da África subsaariana, as Ilhas 

Maurícias lideram com 64,3 pontos (posição 52 no 

ranking mundial), segue-se a África do Sul com 62,4 

pontos (60ª posição) e Seychelles com 59,6 pontos 

(76ª posição), indica o relatório da WEF.

Na lusofonia, Portugal é o melhor classificado com 

70,4 pontos (34ª posição), seguido do Brasil (71ª 

posição) com 60,9 pontos. Nos PALOP (Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa), 

Moçambique é menos competitivo.

Refira-se, que a análise deste ano, a WEF destaca 

que uma década após uma grande crise financeira 

global, a economia mundial mantêm-se num ciclo de 

baixa produtividade apesar dos bancos centrais 

terem injectado mais de 10 mil milhões de dólares.

E mais, os resultados de 2019, apontam para uma 

pontuação média de 60,7 pontos nas 141 

economias analisadas, o que significa que a 

distância para a produtividade ideal é quase 40 

pontos.

bancos não tem nenhum problema em emprestar" 

explicou Pedro Carvalho.   

O Director da Banca de retalho e Negócios Barclays, 

explicou que o mercado moçambicano é um 

mercado com muita liquides, os bancos tem liquidez 

suficiente para emprestar.

Com as taxas de juro que tem vido a baixar 

significativamente, há cada vez mais facilidade de 

acesso ao crédito, relativamente mais barato, 

explicou Pedro Carvalho.

O memorando assinado pelo banco Barclays nesta 

sexta-feira e a AMSCO prevê que a parceria dure 

três anos, que podem ser renovados.

O GCI é um índice respeitado internacionalmente, 

que avalia a competitividade de economias e o 

desempenho dos mercados de forma bastante 

detalhada. O mesmo faz parte do Global 

Competitiveness Report (GCR), relatório publicado 

anualmente pelo Fórum Económico Mundial desde 

1979.

Actualmente, o GCI conta com 12 pilares divididos 

em quatro blocos e um total de 98 indicadores, 

derivados de uma combinação de parâmetros 

concretos e resultados de uma pesquisa executiva 

feita pelo Fórum Económico Mundial.

Cinco mil PME serão capacitadas durante 
três anos

Durante três anos cerca de cinco mil pequenas e médias empresas serão 
capacitadas em matérias de gestão de negócios. O facto deriva de um 
memorando assinado na última sexta-feira pelo Barclays e AMSCO. Numa 
simples assinatura, ficou "decidido" o futuro de cerca de cinco mil pequenas 
e médias empresas de todo país, que poderão beneficiar nos próximos três 
anos, de uma capacitação em matéria de gestão empresarial.  

Moçambique 
 global

cai quatro posições no índice de 
competitividade

- O país quedou-se para a 137ª posição no ranking de competitividade global (GCI, em inglês) deste ano, contra 133ª em 2018. 
Singapura é o melhor classificado, relegando os Estados Unidos da América para a segunda posição.

Singapura é a economia mais competitiva do mundo. Chade é o pior e 
Moçambique é apenas o 137 de um total de 141 países analisados pelo World 
Economic Forum (WEF)  na edição de 2019. Singapura somou 84,8 pontos em 
100 possíveis, relegando os Estados da América (EUA) para a segunda posição 
com 83,7 pontos. Hong Kong fecha o pódio das economias mais competitivas 
do mundo com 83,1 pontos.



Desenvolvida com tecnologia ERC20 Etherium e algoritmo script no formato 

híbrido ou POS, a Nicash foi projetada para ser utilizada como um meio de 

pagamento digital, sendo lançada ao mercado como uma solução definitiva 

para investidores e comerciantes.

Ao final, apenas 86 milhões de reais de uma oferta 

de 1,5 bilião de reais será utilizado para expansão e 

abertura de novas lojas.

“Chama a atenção como ponto negativo que a maior 

parte dos recursos vai para o controlador”, avalia 

Rodrigo Wainberg, analista da Suno Research, que 

recomenda que os investidores fiquem de fora do 

IPO. Na mesma linha, Ernani Reis, analista da 

Capital Research concorda que a oferta não é 

atraente, pois foco principal não é expansão. A casa 

não recomenda participações em ofertas iniciais.

Além da destinação dos recursos, a área 

operacional da C&A também é colocada em xeque 

pelos analistas.

“Existem empresas com uma melhor capacidade de 

execução e crescimento como Lojas Renner e 

Guararapes, que possui a rede Riachuelo”, 

escreveu Eduardo Guimarães, especialista em 

ações da Levante, em artigo exclusivo para o 

Investing.com.

Operacional fraco

A C&A registou um número estável de lojas nos 

últimos quatro anos, com um crescimento de receita 

líquida de 8,1% entre 2016 e 2018. Em levantamento 

feito pela Eleven Reseach, a companhia fica atrás 

dos 19,7% da Riachuelo e os 28,5% da Renner, 

benchmark do sector, em igual período.

Nas vendas em mesmas lojas, um indicador 

importante para o varejo, a C&A também mostra 

sinais de que a recuperação ainda não começou. As 

vendas subiram apenas 2,5% no ano passado, 

contra 2017, e 2,8% no primeiro semestre de 2019, 

ante igual período de 2018.

A margem da C&A também está bem atrás das duas 

líderes do sector. Com 49% de margem bruta, a 

varejista perde para os 53% da Riachuelo e 57% da 

Renner.

“Não tem clareza de qual a estratégia de 

crescimento e abertura de loja. Está tudo vago. Não 

é igual a Renner que deixa tudo bastante claro”, 

avalia Wainberg da Suno.

A área digital da C&A também segue atrás da 

concorrência. Apenas 2,4% das compras vêm do 
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Serviços financeiros

online. O click-and-collect, quando o cliente compra 

online e retira na loja, o que aumenta as chances de 

mais vendas na loja física, fica na casa dos 17%, 

comparado à 25% da Guararapes e 27% da Renner.

"Ou seja, o futuro é digital, mas o presente ainda não 

é", avalia Rafael Rafazi da Nord Reserch. A casa 

também recomenda que os clientes fujam do IPO da 

C&A. "Não caia nas armadilhas do bull market", 

completou.

No valuation da Levante, Eduardo Guimarães 

calcula um preço/lucro de 20,1x em 2020, se o IPO 

sair no ponto médio de 18,25 reais por ação. 

“Múltiplo elevado se comparado às empresas Lojas 

Renner (26,5x) e Guararapes (17,0x)”.

Nas contas da Eleven, o preço-alvo para a CEAB3 

fica nos 22,10 reais, upside de 34% no piso de 16,50 

reais da faixa de preços. “Consideramos a entrada 

no IPO atraente apenas na faixa inferior do intervalo 

de, em função do nível de risco envolvido”, escreveu 

a analista Giovana Scottini.

IPO caro para o varejo

O uso de Criptomoedas se tem tornado cada vez mais popular no meio em que 

vivemos. Estão presentes em mercados, lojas, atacados e varejos, fazendo 

com que as pessoas abrissem os olhos para a tecnologia e as enxergasse 

como uma oportunidade.

CARO E ARRISCADO

Veja por que os  
o IPO da C&A

analistas não recomendam

- O IPO da C&A não animou as principais casas de research que viram uma oferta muito benéfica ao controlador e resultados 
operacionais fracos. Apenas a Eleven recomenda compra, desde que saia até o piso da faixa de preços. Suno, Levante, Nord e 
Capital Research sugerem que seus clientes fiquem de fora da oferta.

A varejista de moda rápida apresentou um prospecto para o seu IPO que 
destina cerca de 94% dos recursos levantados directo para seu controlador. 
Das 82,2 milhões de acções que serão entregues na oferta base, 32,9 milhões, 
ou 40%, será de oferta secundária, quando o próprio accionista vende os seus 
papéis para embolsar lucro. Dos 60% restantes, quase a totalidade será 
utilizada para saldar dívidas da C&A contraídas com seu controlador.

Criptomoedas, activos acessíveis para todos!

A Nicash surgiu em meados de 2018, reunindo alguns dos melhores 
desenvolvedores do mercado de tecnologia mundial. O projecto surgiu 
após vários meses de planeamento e desenvolvimento para que tudo 
ocorresse de forma sincronizada e funcional, com o intuito de 
revolucionar o que já conhecemos sobre cripto activos e tentar 
desmistificar e simplificar o mundo das criptomoedas, tornando 
acessível a todos os públicos.
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Com a morte do Presidente Samora Machel, em 1986, Joaquim Chissano foi 

nomeado em sua substituição. Em 1992, na sequência das negociações com a 

RENAMO para pôr termo ao terrorismo em Moçambique, Joaquim Chissano 

assinou os acordos de Paz de Roma. 

Em 1994, nas primeiras eleições gerais depois do fim da guerra de 

desestabilização, Joaquim Chissano foi eleito Presidente da República 

Moçambique, cargo que manteria até 2005, depois de ter vencido as segundas 

eleições multipartidárias em 1999.

Foi reeleito em 1999, num pleito marcado por acusações de fraude por parte da 

RENAMO, partido de oposição liderado na altura por Afonso Dhlakama. 

Durante o tempo colonial foi o primeiro negro a matricular-se no Liceu Salazar em 

Maputo (actual Escola Secundária Josina Machel), onde fez os seus estudos 

secundários. 

Em 1960, começou a estudar medicina em Portugal, mas abandonou este país 

em 1961 e, dois anos mais tarde, juntou-se à FRELIMO para lutar pela libertação 

de Moçambique. 

DISTRITO DE MOGOVOLAS

População de Inticua clama 
por fontes seguras de 
água
NAMPULA - População da Localidade de Inticua no Distrito de Mogovolas na 

Província nortenha de Nampula clama pela construção de fontes de água na 

região para deixar de percorrer longas distâncias à procura deste precioso 

líquido para a vida humana. 

Os residentes desta localidade percorrem entre três a quatro quilómetros por 

dia, em busca de água, facto que afecta negativamente as mulheres grávidas 

e crianças. Para além de distância, a população de Inticua deixará de 

consumir água não tratada de fontes não seguras, como rios e poços a céu 

aberto com todos os riscos de saúde.

Afinal a solução para este problema está a se equacionada segundo as 

declarações do chefe do Posto Administrativo de Kalipo Ângelo Veigas: 

“Neste momento, as atenções do Governo estão viradas para este sector e 

temos uma equipa que já fez um estudo neste posto e nós como Governo, 

orientamos os líderes a se organizarem no sentido de se abrir um poço em 

cada comunidade ou abrir poços naqueles lugares que até este momento 

não têm água”, chefe do Posto Administrativo de Kalipo no Distrito de 

Mogovolas Ângelo Veigas e a solução encontrada pelo Governo para 

minimizar a falta de água na Localidade de Inticua.

- O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) alerta para a ocorrência de 

ventos fortes com rajadas até 60km/h, aguaceiros ou chuvas moderadas, por 

vezes acompanhadas de trovoadas nas Províncias de Maputo, Gaza e 

Inhambane. O INAM prevê ainda uma descida acentuada de temperatura 

hoje, na terça-feira, indica um comunicado daquela instituição do Estado. Na 

Província de Maputo, os fenómenos meteorológicos poderão afectar os 

Distritos de Matutuíne, Boane, Namaacha, Moamba, Marracuene, Magude, 

Manhiça, Cidades de Maputo e Matola. Em Gaza, o alerta vai para os 

Distritos de Massingir, Mabalane, Guijá, Chibuto, Mandlakhaze, Chongoene, 

Chókwè, Bilene, Limpopo e Cidade de Xai-Xai. Em Inhambane, serão 

afectados os Distritos de Zavala, Inhambane, Jangamo, Morrumbene, 

Homoíne, Massinga, Vilankulo, Inhassoro, Govuro, Cidades de Maxixe e 

Inhambane. “No mar, o vento poderá criar agitação marítima e gerar ondas 

que podem atingir a altura de quatro metros, a Sul do paralelo 22 graus Sul”, 

refere o documento que temos vindo a citar. Em relação ao impacto da 

situação, o INAM diz que pode haver movimento de poeira e areia, 

coberturas de casas precárias podem ficar soltas e objectos poderão ser 

arrastados. Há possibilidade de queda de árvores, postes de energia e de 

telecomunicações. A condução rodoviária poderá ficar condicionada e 

pequenas embarcações podem ser arrastadas”.  

- A Renamo está reunida desde ontem em Maputo, em reunião 

extraordinária, evento no qual a Comissão política da Renamo busca por 

uma decisão face aos resultados das eleições de 15 de Outubro, que a 

formação política os considera de “frutos de tamanha fraude”, o presidente 

do partido considerou que urge chegar a um consenso no partido, sobre os 

resultados. “O desejo dos moçambicanos e da comunidade internacional era 

de que estas eleições, antecedidas pela assinatura do Acordo de Paz 

(Definitiva) e Reconciliação Nacional, e da visita do Papa Francisco ao nosso 

país, fossem livres justas e transparentes. Contrariamente a essa vontade 

comum e genuína, todos nós tivemos vergonhosamente, eleições 

fraudulentas, jamais vistas no nosso país e no mundo inteiro”, disse Ossufo 

Momade, em discurso de abertura, na reunião alargada a outros quadros. 

- Moçambique começou ontem a elaborar o plano integrado para segurança 

nuclear no país. A ideia é garantir que a energia nuclear não seja usada para 

a promoção de guerras. A iniciativa é do Ministério dos Recursos Minerais e 

Energia. Moçambique usa a energia nuclear para a realização de operações 

como radiografia Raio X, radioterapia, na agricultura e outros sectores. E é 

para assegurar o uso pacífico da energia nuclear que o Ministério dos 

Recursos Minerais e Energia começou, esta segunda-feira, a elaborar o seu 

plano integrado de apoio à segurança nuclear. O processo é encabeçado 

pela Agência Nacional de Energia Atómica. A elaboração do plano integrado 

de apoio à segurança nuclear é uma exigência feita da Agência Internacional 

de Energia Atómica para que Moçambique integre um dos mais importantes 

protocolos internacionais de segurança nuclear no mundo.

 - 

Antigo Chefe de 
Estado 

 de idade
completa hoje 

80 anos
- Nascido a 22 de Outubro de 1939 em Malehice, Província 
de Gaza, Joaquim Alberto Chissano foi Presidente de 
Moçambique de 1986 a 2005.

Joaquim Chissano juntou-se à FRELIMO em 1963, tendo sido designado 
responsável pela segurança do movimento. Em 1974, com apenas 35 anos 
de idade torna-se Primeiro-ministro do Governo de Transição e depois da 
proclamação da independência de Moçambique é nomeado ministro dos 
Negócios Estrangeiros.
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“Fizemos o julgamento na esquadra, dos arguidos 

Ivandro e Luís só que havia necessidade de ouvir o 

presidente e o vice-presidente da mesa onde 

ocorreram os factos. Adiamos o julgamento para 

hoje (ontem) e fizemos a requisição ao STAE. Só 

que o presidente e o vice-presidente não 

compareceram. 

Acredito que ainda estejam a fazer a contagem dos 

votos. Sendo assim, o tribunal suspendeu a 

presente sessão de julgamento para a próxima 

quarta-feira”, disse o juiz.

O mandatário do partido Renamo que esteve 

presente no tribunal pediu palavra e disse ao juiz que 

vinha apresentar provas de que de facto houve ilícito 

eleitoral alegadamente cometido pelos dois jovens. 

Em entrevista ao nosso jornal, o mesmo falou dos 

procedimentos seguidos depois do flagrante: “os 

delegados de candidatura fizeram a reclamação, e, 

por sinal, o presidente deliberou, tendo concordado 

que foram interpelados dois cidadãos, em 

momentos diferentes, na posse de dez e três 

boletins de voto, respectivamente. 

O princípio de impugnação prévia prevê que tem que 

se reclamar na mesa e ter anuência do presidente ou 

do colectivo da mesa e isso já foi feito e temos aqui o 

comprovativo”, explicou Ossufo Ulane, mandatário 

da Renamo.

Agora, cabe ao tribunal decidir se os elementos 

apresentados são bastantes ou não e enquanto 

isso não acontece o juiz Mohamed Khaled tomou 

uma decisão alternativa à prisão, ordenando o 

pagamento de uma caução de 100 mil meticais 

para cada um dos dois arguidos. Caso contrário 

deverão permanecer sob custódia policial ate ao 

desfecho do processo.

Cerca das 21 horas chegou finalmente o presidente 

da Comissão Provincial de Eleições, que começou 

por anunciar que em Sofala foram inscritos um 

milhão e vinte e nove mil eleitores e que destes cerca 

de  594 mil  que foram votar no passado dia 15.  

Vamos aos votos obtidos por cada candidato:

Nas presidenciais, Filipe Nyusi obteve 377 902, 

correspondente a 67, 78 por cento votos; Ossufo 

Momade teve 111 925, correspondente a 20,08 por 

cento; Daviz Simango teve 65 066, correspondente 

a 11,67 por cento; e Mário Albino somou 2 612, 

correspondente a 0,47 por cento.  

Nas eleições para a eleição de Deputados para 

Assembleia da República, a acta da CPE indica que 

a Frelimo ficou em primeiro lugar, a Renamo em 

segundo e o MDM ocupa a terceira posição.   

Nas eleições provinciais, a Frelimo também ganhou 

em todos os distritos da província de Sofala, 

incluindo na cidade da Beira. As restantes 

formações políticas que concorreram para as 

eleições para a Assembleia da República e 

Assembleia provincial em Sofala, não obtiveram 

votos suficientes para atingir a fasquia de um por 

cento.

A Comissão Provincial de Eleições de Cabo Delgado 

divulgou, os resultados das eleições gerais e 

provinciais de 15 de Outubro último, onde o partido 

Frelimo e seu candidatado Filipe Nyusi saíram 

vencedores.

A Renamo recusou se a assinar o edital de 

apuramento provincial, por alegada fraude.

Em relação às Assembleias Provinciais, a Frelimo 

obteve 371 430 votos, contra 17 737 do MDM, 106 

281 da Renamo e 3 873 do PAHUMO.

“Camaradas” também vencem em Cabo Delgado

A Comissão Provincial de Eleições de Sofala 

convocou a imprensa na noite deste sábado para 

apresentar publicamente os resultados intermédios 

desta região do país. O evento estava marcado para 

as 18 horas num dos estabelecimentos hoteleiros da 

Cidade da Beira. Mas até cerca das 20 horas o 

presidente da Comissão Provincial de Eleições, não 

tinha chegado no local. A sala onde decorreria a 

cerimónia da divulgação de resultados estava 

repleta de membros da Frelimo. 

Perto das 20 horas e 15 minutos, um quadro sénior 

da Frelimo pediu aos membros do seu partido que 

estavam trajados a rigor para abandonarem a sala, 

alegando que a lei não permite tal facto. 

Inconformados com a situação, abandonaram a 

sala, mas foram aguardando na parte exterior de 

forma animada pois tudo indicava uma vitória clara 

da Frelimo.

Tribunal fixa caução de 
 em Nampula

100 mil meticais em 
processo de ilícitos eleitorais

- Luís Florindo e Ivandro Manuel foram constituídos arguidos nos processos IE 744/19 e IE 741/19 depois de terem sido flagrados com 
boletins de voto no momento em que se dirigiam, separadamente, às urnas no dia 15 de Outubro corrente, nas assembleias de voto 
com a referência 03005-06 e 03005-08, na Cidade de Nampula.

NAMPULA - Tratando-se de processos sumários, no próprio dia foram 
presentes a um juiz de instrução criminal que validou a acusação, tendo 
de seguida decretado a sua prisão. Ontem, estava marcada a sessão de 
julgamento e devia contar com os depoimentos dos presidentes das 
mesas de voto onde se deram os factos. O juiz da causa, Mohamed 
Khaled, aguardou mais uma hora depois da hora marcada e depois 
decidiu cancelar a sessão.

Nyusi e Frelimo  em Sofalavencem eleições

O partido Frelimo e o seu candidato às presidenciais, Filipe Nyusi, venceram 
as eleições do passado dia 15, na Província central de Sofala, onde foram 
votar pouco mais de metade dos eleitores inscritos, de acordo com os 
resultados divulgados este sábado na Cidade da Beira, pela Comissão 
Provincial de Eleições.
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José Mutoroma destacou ainda o impacto dos 

projectos financiados pelo PNUD que têm trazido na 

mudança de vida das famílias afectadas pelas 

intempéries.

“O impacto é positivo, as famílias que estão viver 

naqueles centros sentem que têm grande apoio das 

organizações que operam em todo o mundo com 

destaque para o Programa das Nações para o 

Desenvolvimento. 

O impacto é positivo, as pessoas que vivem 

naqueles centros estão inseridas em diversas 

actividades produtivas e há uma melhoria na vida da 

população vivendo nos bairros de reassentamento. 

Já há muitas pessoas a gerirem os pequenos 

negócios, pessoas que estão a fazer pequena 

criação. 

De facto, o impacto é muito positivo para nós como 

Governo do distrito”, administrador do Dondo José 

“Do levantamento feito, constatámos que temos 

salas de aula que ficaram destruídas, algumas 

igrejas ficaram sem os tectos, a estrada tinha sido 

bloqueada, mas prontamente aberta pelo Governo 

local. 

Neste momento vamos interagir com outras 

organizações humanitárias como o Instituto 

Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) para 

ver o que podemos fazer no terreno. Como disse, 

nós não fizemos um levantamento exaustivo, daí 

que temos que ver concretamente qual é a situação 

geral junto com o Instituto Nacional de Gestão de 

Calamidades para vermos o que podemos fazer”, 

disse Raúl Óscar.

Para além da destruição de casas e quinze salas de 

aula, a chuva e ventos fortes acompanhada de 

granizo também causou a morte de três pessoas no 

Distrito de Alto-Molócuè.

O presidente da Comissão Executiva da Cruz 

Vermelha de Moçambique na Zambézia Raúl Óscar 

Mutoroma e as acções desenvolvidas pelo 

P rog rama das  Nações  Un idas  pa ra  o  

Desenvolvimento ao nível deste distrito.

Referir que para além do apoio financeiro, o 

P rog rama das  Nações  Un idas  pa ra  o  

Desenvolvimento está a construir diversas infra-

estruturas sociais e fontes de energias alternativas 

nos centros de reassentamento localizados no 

Distrito do Dondo na Província central de Sofala.

apela à solidariedade das instituições públicas e 

privadas. “Agora, a Cruz Vermelha de Moçambique 

trabalha na base de voluntários. Então, quanto mais 

voluntários, nós tivermos para ajudar os outros será 

melhor. 

É claro, que precisamos sempre de colaboração em 

materiais ou monetárias para providenciar melhor 

aconchego às pessoas carenciadas”, Raúl Óscar 

presidente da Comissão Executiva da Cruz 

Vermelha de Moçambique na Zambézia.

PROVÍNCIA DE SOFALA

PNUD presta apoio financeiro a mil famílias 
afectadas pelo Idai no Dondo

- Cerca de mil famílias afectadas pelo Ciclone Idai no Distrito de Dondo na Província central de Sofala está a beneficiar de apoio 
financeiro prestado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

BEIRA – São famílias que residem nos Centros de Reassentamento de Savane 
e Mutua que foram contempladas em vários projectos para a sua inserção 
social com destaque para a agricultura, pecuária e pequenos negócios. 
Segundo o administrador do Dondo a maior parte dos beneficiários pelos 
projectos é constituída por mulheres que perderam quase tudo devido aos 
efeitos das calamidades naturais.

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

CVM avalia no terreno 
 em Alto-Molócuè

estragos causados pelo 
mau tempo

- Cruz Vermelha de Moçambique (CVM) na Zambézia vai angariar material de construção e produtos alimentares visando prestar 
assistência às famílias desalojadas na sequência do mau tempo que se fez sentir na última sexta-feira no Distrito de Alto-Molócuè.

QUELIMANE – Trezentas famílias cujas habitações na sua maioria de 
construção precária ficaram destruídas na sequência de chuva acompanhada 
de ventos fortes e granizo. O presidente da Comissão Executiva da Cruz 
Vermelha de Moçambique na Zambézia disse que uma equipa daquela 
organização humanitária deslocou-se domingo passado ao Distrito de 
Alto-Molócuè para apurar os danos.
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“Esta entrega fez com que nós passássemos dos 

actuais cinquenta e quatro para cinquenta e nove 

por cento a taxa de abastecimento de água ao nível 

de todo o distrito e nós tivemos que manter a área de 

restrição em duas. 

Temos a área do Planalto que é muito mais 

complexa e temos a zona baixa onde é possível 

resolver o problema de água com fontes dispersas. 

Neste ano atacamos abrindo quatro fontes de água 

para as nossas comunidades e no próximo ano 

temos uma projecção de abrir mais dez fontes de 

água e paulatinamente, vamos conseguir atingir 

todas as aldeias”, disse Edson Lino, administrador 

do Distrito de Mueda.

Num outro desenvolvimento, o administrador de 

Mueda disse que no âmbito do Programa Pra Vida 

(PRAVIDA) o distrito já começou a colher os frutos.

“No próximo mês vamos entregar à nossa 

comunidade a fonte e represa totalmente 

reabilitadas com um investimento no âmbito do 

Programa Pra Vida, iniciativa do Presidente da 

República com vista a aumentar a percentagem dos 

cinquenta e nove para setenta por cento de 

cobertura. 

Em Negomano, está em construção o sistema de 

abastecimento de água e quero acreditar que nos 

próximos dois meses ainda vamos ter a fonte 

terminada e pronta para servir esta comunidade”, 

Edson Lino dissertando sobre acções que estão a 

ser levadas a cabo neste ponto da Província 

Manuel Mendonça explicou que no total foram 

montados vinte fontanários públicos e ligações 

domiciliárias em todos os bairros da sede distrital.

Mendonça assegurou que o sistema de 

abastecimento de água funciona quatro horas ao dia 

tendo ressalvado que o problema da falta de água 

que se registava até ao princípio deste ano já está 

ultrapassado.

“Tivemos inúmeras dificuldades para pôr o sistema a 

funcionar porque estava condicionado ao diesel e 

isso criou-nos muitos constrangimentos. Com a 

chegada da energia eléctrica o sistema encontra-se 

a funcionar devidamente. O nosso sistema de água 

'e composto por vinte fontanários e estamos a seis 

mil famílias a beneficiar do precioso líquido. O 

sistema de abastecimento de água está a funcionar 

todos os dias abastecendo água às 

comunidades”, director dos Serviços Distritais 

de Planeamento e Infra-estruturas de Doa na 

Província central de Tete.

Manuel Mendonça garantiu que algumas 

famílias estão a requerer ligações domiciliárias, 

dada a capacidade do sistema.

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Sete mil pessoas 
no Distrito de Mueda

beneficiam de água potável 

- Mais de sete mil pessoas de quatro aldeias do Distrito de Mueda na Província nortenha de Cabo Delgado estão a beneficiar de 
água potável.

PEMBA – O facto resulta da entrega há dias, de quatro furos de abastecimento
deste precioso líquido o que contribui para a subida da taxa de cobertura no 
que ao abastecimento de água potável diz respeito, segundo explicou o 
administrador do Distrito de Mueda Edson Lino.

nortenha de Cabo Delgado com vista a encontrar 

soluções definitivas ao antigo problema da falta de 

água no Planalto de Mueda.

Aliás, o administrador deste distrito revelou que no 

quadro de procura de soluções definitivas há uma 

luz no fundo do túnel.

“Foi identificado o rio Muela, com curso permanente, 

cujas águas poderão abastecer para além de 

Mueda, a população dos vizinhos Distritos de 

Muidumbe e Nangade. 

Para o efeito, está em carteira um projecto visando 

puxar a água do referido rio até à vila-sede numa 

distância de menos de quarenta quilómetros.

Referir que o Distrito de Mueda conta com uma 

população de quarenta mil habitantes.

PROVÍNCIA DE TETE

Água potável  
em Doa

chega a mais de seis mil famílias

- Mais de seis mil famílias do Distrito de Doa, na Província central de Tete passarão a consumir água potável este ano com o reforço 
da capacidade do sistema de fornecimento daquele precioso líquido.

TETE – Trata-se de um sistema que funcionava a diesel e com a expansão da 
corrente eléctrica da rede nacional passou de três mil pessoas a seis mil 
famílias beneficiárias segundo deu a conhecer o director dos Serviços 
Distritais de Planeamento e Infra-estruturas de Doa.
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SG da AR afirma que cooperação fortalece 
Democracia  

- O secretário-geral da Assembleia da República, Armando Correia, disse que a cooperação é um meio para o fortalecimento da 
democracia participativa e um instrumento relevante para a elevação dos níveis de produtividade nos domínios legislativo, fiscalizador 
e representativo, concorrendo para a promoção da boa governação.

Correia explicou que “as Relações Públicas e 

Internacionais, onde operam os recém-formados, 

são uma das componentes essenciais da 

administração pública, com ênfase para o SGAR”, 

tendo acrescentado que apesar da sua significativa 

importância, “seja-nos permitido reconhecer, sem 

qualquer complexo, que neste domínio ainda 

vivemos persistentes de carências que se 

repercutem como obstáculos estruturais ao nosso 

desempenho”. 

Correia disse ainda que a formação contínua dos 

quadros do SGAR constitui condição sine qua non 

para a garantia do acompanhamento dos deputados 

e, por essa via, a melhoria da confiança pública na 

gestão governamental.

“É neste sentido que esta capacitação dos quadros 

da DIREP decorre da necessidade inelidível de, por 

um lado, aprimorar a sua actuação, no que tange à 

observação de normas e procedimentos 

administrativos, no contexto do quadro jurídico 

nacional e, por outro, dar aos formandos uma visão 

global sobre os actores, princípios, estruturas, 

normas e procedimentos que governam as relações 

diplomáticas e parlamentares”, frisou.          

O SG da AR reconheceu que apesar das 

dificuldades existentes, relativas ao financiamento 

das instituições do Estado, o SGAR tem 

empreendido as energias possíveis no sentido de 

que o processo de formação dos seus quadros seja 

conseguido e sustentável.

“É neste esforço que temos celebrado memorandos 

de entendimento com alguns parceiros, entre os 

quais se contam instituições congéneres e 

Organizações Não-Governamentais, bem como 

instituições de ensino que possam emprestar o seu 

contributo na capacitação dos quadros do SGAR, 

através de visitas de troca de experiências, 

seminários, simpósios, entre outras acções”, 

sublinhou o SG da AR. Correia explicou que o 

memorado de entendimento rubricado entre a AR e a 

UJC) para a capacitação de quadros do SGAR em 

diversas áreas do saber, “é reveladora do nosso 

reconhecimento de como a formação progressiva é 

essencial ao desenvolvimento e ao progresso e de 

quanto a administração pública necessita de 

recursos humanos cada vez mais habilitados para 

responderem à crescente complexidade que 

envolve as múltiplas obrigações na prestação de 

serviços de qualidade”.

Por seu turno, o Reitor da UJC, José Magode, 

desafiou os formandos para que possam fazer o uso 

devido dos conhecimentos adquiridos durante a 

formação, de forma a dignificarem o Parlamento, 

prestando, com zelo que lhes é esperado, um 

serviço protocolar e administrativo aprimorado, 

seguindo os mais nobres padrões de ordenamento 

cerimonial, tanto em eventos de cariz nacional, 

assim como internacional.

“Estamos conscientes de que o curso que ora 

termina não poderá resolver, por completo, todas as 

necessidades em capacitação dos quadros da AR. 

Porém, temos a convicção de que os quadros que 

hoje entregamos, não são certamente, os mesmos 

que recebemos há cinco meses”, sublinhou 

Magode.

Na ocasião, o Reitor da UJC garantiu que a 

instituição que dirige se predispõe a partilhar com o 

seu saber, em forma de aulas para contribuir na 

consolidação do aprumo e o ordenamento 

protocolar dos quadros do SGAR, que exercem a 

missão de apoiar aos deputados, na sua missão 

legiferante.

 “Havendo necessidade, gostaríamos de sugerir a 

utilização dos nossos quadros como consultores 

para as Comissões especializadas da AR, a quem, 

em caso necessidade, os deputados poderão 

recorrer de modo a colherem alguns subsídios das 

diversas matérias especializadas, objectos de 

debates e respectiva legislação, em sede 

parlamentar”, acrescentou o Reitor.

Os recém-formados garantiram que não deixarão os 

seus créditos em mãos alheias e de tudo farão para 

que a formação, ora terminada, seja um instrumento 

catalisador de mudanças no desempenho das suas 

actividades na AR e, consequentemente, no 

desempenho dos deputados, traduzindo-se isso 

numa evidente reengenharia da Instituição.

Segundo o representante dos recém-formados, 

Moisés Canda, “para que a nova dinâmica que se 

pretende imprimir surta os efeitos desejados e tenha 

frutos visíveis, vão precisar do apoio incondicional 

dos 250 deputados, o que, certamente, terá efeitos 

na projecção da imagem institucional”, 

Canda explicou que a acção de formação a que 

foram submetidos constituiu um momento ímpar de 

convivência profissional e uma oportunidade valiosa 

para reflectirem sobre a sua actuação no apoio aos 

deputados, bem como para colherem ferramentas 

adicionais para melhor responder à função que lhes 

foi confiada, apoiando e dinamizando as relações 

externas e o protocolo da AR.

“Neste sentido, e sem falsa modéstia, julgamos ter 

dignificado o crédito que a AR nos outorgou, e 

consideramos estar melhor preparados e à altura de 

desempenhar as nossas funções com maior perícia, 

contribuindo para que o SGAR seja reconhecido, de 

facto, como Órgão dotado de um corpo técnico-

administrativo competente”, acrescentou Canda.
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MAPUTO - Armando Correia falava, sexta-feira passada, dia 18, em Maputo, durante a cerimónia do encerramento do Curso 
Executivo em Matéria de Protocolo e Administração, dirigido a 15 funcionários afectos à Divisão de Relações Públicas 
Internacionais (DIREP) do Secretariado-geral da AR ?SGAR), evento ministrado pela Universidade Joaquim Chissano (UJC).
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."A principal diferença é que o útero artificial é 

preenchido com líquido. Uma incubadora é 

preenchida com ar, que é um ambiente inóspito 

para bebés extremamente prematuros", afirma. "O 

ar machuca os pulmões em formação."

Ele explica que o bebé prematuro será colocado no 

aparelho imediatamente após o parto, e conectado 

a uma placenta artificial.

"O útero artificial é um ambiente líquido preenchido 

com água e vários tipos de minerais. Então o bebé 

recebe oxigénio e nutrientes através do cordão 

umbilical. Assim como quando ele está no seu 

ambiente natural", afirma Oei.

Segundo ele, o bebé cresce e depois de quatro é 

feito um 'segundo parto'. "Isso poderia salvar 

muitas vidas", diz.

Por ano, cerca de 15 milhões de bebés nascem 

prematuros no mundo todo. Cerca de metade dos 

que nascem mais prematuros morrem.

"Ainda não sabemos nada sobre consequências 

de curto e longo prazo para os bebés. Esse 

projecto vai demorar cerca de cinco anos até 

começarmos a usar o útero artificial em bebés 

humanos", explica o médico.

A verdade é que a crença de que mais megapixels 

nos proporcionam uma foto de qualidade superior é 

falsa.

Muitos consumidores são guiados pela quantidade, 

porque, no final das contas, cinco megapixels não 

soam tão bem quanto oito, mesmo que a câmera 

produza excelentes fotos. E, na mesma lógica, se 

oito, é bom, 12 tem de ser ainda melhor.

Porém, de acordo com especialistas, a qualidade 

das imagens não funciona segundo essa lógica.

O "segredo desagradável" por detrás dessa forma 

de classificar a câmera de um celular "é que (se 

basear) apenas (n)o número de megapixels é uma 

maneira ruim de prever o desempenho fotográfico", 

diz a revista americana Scientific American.

Para entender isso, devemos ter em mente que o 

número de megapixels se refere à resolução da 

câmera. A resolução afecta o tamanho da imagem e 

não a qualidade.

Esses números nos dão uma ideia de quanto 

podemos ampliar uma imagem sem perder a nitidez. 

Ou seja, se você deseja imprimir a sua foto em 

tamanho A4, não importa qual celular você escolhe.

Se a sua intenção é imprimi-la num formato grande, 

como um A2, então é melhor considerar o número de 

megapixels.

Por outro lado, a maioria das fotos tiradas com 

telefones celulares acaba publicada nas redes 

sociais, compartilhada pelo WhatsApp ou enviada 

para um site, que precisa de fotos leves para 

carregar bem.

Para Sergio Barbero Briones, pesquisador do 

Instituto de Óptica do Conselho Superior de 

Pesquisa Científica da Espanha, o que importa é o 

tamanho dos pixels e não a quantidade deles.

E esse tamanho é determinado pelo sensor que 

colecta a luz. "Sem luz, não há foto", dizem 

fotógrafos experientes.

"Quanto menor o pixel for, melhor", diz Barbero.

E se não fosse pelo facto de que as leis da física têm 

muito a dizer sobre a aparência da sua foto final, 

"poderíamos alcançar uma resolução infinita", 

afirma o pesquisador.

Mas isso não é possível porque sempre teremos o 

O tamanho importa

que é conhecido como "ponto de difração", derivado 

da natureza das ondas da luz. É esse o fenómeno 

que coloca limitações técnicas na resolução.

"O tamanho do sensor de imagem é importante e, 

em geral, quanto maior o sensor, maiores seus 

pixels. E quanto maiores os pixels, mais luz ele pode 

colectar", resume a Scientific American.

"Quanto mais luz você pode capturar, melhor a 

imagem", diz ele.

Normalmente, o fabricante do telefone celular 

especifica o tamanho do sensor da câmera. Mas 

eles costumam fazer isso com uma figura intuitiva 

para os consumidores médios.

Te diz alguma coisa saber que o sensor do iPhone 8 

é 1/3 ou que, no Samsung Galaxy S9, é de 1/2,6?

Na verdade, esses números são uma divisão, mas o 

que você precisa saber é que quanto menor o divisor 

(3 ou 2,6), maior e melhor é o sensor. No caso acima, 

o sensor da Samsung é um pouco melhor que o da 

Apple.

Portanto, da próxima vez que você quiser saber o 

quão boa é a câmera do celular, não se deixe guiar 

apenas pelo marketing.

O projecto do primeiro útero artificial que 
poderá salvar bebés prematuros

- Nos Países Baixos, médicos e designers estão a desenvolver o primeiro útero artificial para bebés extremamente prematuros.

"O meu projecto para um útero artificial é feito de cinco grandes balões onde bebés vão ficar meio que nadando nos seus próprios fluidos", explica a 
designer Lisa Mademaker.
"Tubos fazem a circulação de fluidos, de sangue. Quando eu fazia residência em ginecologia, há 27 anos, eu sabia que era possível fazer isso", diz 
Guid Oei, ginecologista, do Centro Médico Máxima e responsável pelo projecto.

Por que celular com câmera de mais megapixels 
não significa fotos melhores

- Sempre que a Apple, Samsung ou qualquer outra grande marca lança um novo telefone celular, os usuários olham para a tela, para a 
bateria e principalmente para a câmera.

O modelo mais recente do iPhone, o 11, carrega uma lente de 12 megapixels. Já o Samsung Galaxy Note 10 inclui uma de 16. Por outro lado, a versão Mate 30 da 
Huawei possui um sistema de câmera tripla, composto por um sensor de 40 megapixels, um grande angular ultra amplo de 16 megapixels e uma lente objectiva 
de oito megapixels.
Parece incrível, não? Mas o que isso significa na prática?
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no Japão e encontrou uma "nobreza extremamente 

asseada" e um sistema de saneamento "imaculado" 

num momento em que as ruas da Inglaterra 

"frequentemente transbordavam de excrementos". 

Os japoneses "ficaram horrorizados" com a falta de 

cuidado dos europeus com a higiene pessoal.

Em parte, isso se deve a preocupações práticas. 

Num ambiente quente e húmido como o do Japão, a 

comida estraga rapidamente. Bactérias se 

proliferam. Os insectos abundam. Portanto, ter uma 

boa higiene significa ter uma boa saúde.

A limpeza também é uma parte central do budismo, 

que chegou da China e da Coreia entre os séculos 6 

e 8. E, na versão zen do budismo, que veio da China 

nos séculos 12 e 13, tarefas diárias de limpeza e 

culinária, são tidas como exercícios espirituais, tal 

qual meditar.

"Todas as actividades da vida diária, incluindo 

refeições e limpeza dos espaços, devem ser vistas 

como uma oportunidade de praticar o budismo. 

Lavar a sujeira física e espiritual tem um papel 

importante nisso", diz Eriko Kuwagaki, do Templo 

Shinshoji, em Fukuyama.

Em O Livro do Chá (Editora Pensamento, 2009), de 

Kakuzo Okakura, sobre a cerimónia do chá e a 

filosofia zen que a permeia, o autor escreve que, na 

sala onde o ritual é realizado, "tudo está 

absolutamente limpo". "Nenhuma partícula de 

poeira será encontrada no canto mais escuro, 

porque, se houver alguma, o anfitrião não é um 

mestre do chá."

Okakura escreveu essas palavras em 1906, mas 

elas são válidas ainda hoje. Antes de uma cerimónia 

de chá na casa Seifukan, em Hiroshima, a assistente 

do mestre passa um rolo de fita adesiva no chão para 

retirar toda a poeira.

Então, por que todas as nações budistas não são tão 

zelosas com a limpeza quanto o Japão?

Bem, muito antes da chegada do budismo, o Japão 

já tinha a sua própria religião: o xintoísmo, que 

significa "o caminho dos deuses" e tem a limpeza 

como elemento básico. Portanto, ênfase do budismo 

neste aspecto apenas reforçou algo que os 

japoneses já praticavam.

estádio no fim das partidas. Os jogadores também 

deixaram o vestiário em perfeitas condições. "Que 

exemplo para todas as equipas!", tuitou a 

coordenadora-geral da FIFA, Priscilla Janssens.

Os japoneses são muito preocupados com a sua 

reputação aos olhos dos outros, diz Awane. "Não 

queremos que os outros pensem que somos 

pessoas ruins ou sem educação."

Cenas semelhantes acontecem nos festivais de 

música. No Fuji Rock, o maior e mais antigo do 

Japão, os fãs mantêm o lixo com eles até 

encontrarem onde descartar. Os fumantes são 

instruídos a levar um cinzeiro portátil e a "evitar 

fumar onde isso possa afectar outras pessoas", de 

acordo com o site do festival.

Também há exemplos dessa consciência na vida 

quotidiana. Por volta das 8h, funcionários de 

escritórios e lojas limpam as ruas ao redor do seu 

local de trabalho. As crianças se voluntariam para 

participar de uma faxina mensal, quando recolhem o 

lixo das ruas perto das escolas. Bairros também 

realizam eventos regulares de limpeza. Não que 

haja muito o que limpar, porque as pessoas levam 

seu lixo para casa.

Até as cédulas saem dos caixas electrónicos tão 

limpas quanto uma camisa engomada. No entanto, o 

dinheiro fica sujo, e é por isso que nunca é colocado 

directamente na mão de alguém. Nas lojas, hotéis e 

até em táxis, há uma pequena bandeja para isso. A 

outra pessoa pega então o dinheiro dali.

A sujeira invisível — germes e bactérias — são outra 

fonte de preocupação. Quando as pessoas pegam 

resfriados ou gripes, usam máscaras cirúrgicas para 

evitar infectar outras pessoas. Esse simples acto, 

reduz a propagação de doenças e economiza uma 

fortuna em dias de trabalho perdidos e despesas 

médicas.

Mas como os japoneses se tornaram tão 

preocupados com isso? Certamente, não é uma 

novidade, como mostra a biografia do marinheiro 

Will Adams, escrita por Giles Minton.

Em 1600, Adams tornou-se o primeiro inglês a pisar 

A origem da preocupação com a limpeza

A maioria das pessoas que visita o país pela primeira 

vez fica impressionada com a limpeza das ruas. 

Então, percebem a ausência de lixeiras e de 

varredores e se perguntam: como é possível, tudo 

estar tão limpo?

A resposta mais simples é que os próprios 

habitantes cuidam disso. "Durante os 12 anos de 

vida escolar, do ensino fundamental ao ensino 

médio, a limpeza faz parte da programação diária 

dos alunos", diz Maiko Awane, directora-assistente 

do escritório em Tóquio da Província de Hiroshima. 

"Na nossa vida doméstica, os pais nos ensinam que 

é ruim, não mantermos as nossas coisas e espaços 

limpos."

A inclusão desse elemento no currículo escolar 

ajuda as crianças a desenvolverem uma consciência 

e um orgulho sobre os ambientes que frequentam. 

Que alunos vão sujar ou depredar uma escola que 

têm de limpar?

"Às vezes, não queria limpar a escola", lembra a 

tradutora Chika Hayashi, "mas fazer isso era parte 

da rotina. Acho que ter de limpar a escola é uma 

coisa boa, porque aprendemos que é importante 

assumir a responsabilidade de cuidar das coisas e 

dos lugares que usamos."

Ao chegar à escola, os alunos deixam seus sapatos 

em armários e trocam de roupa. Também em casa, 

as pessoas deixam seus calçados na entrada. Até os 

prestadores de serviço que vão a uma residência 

fazem isso.

E, à medida que as crianças crescem, o conceito do 

que constitui seu espaço se estende para além da 

sala de aula e passa a incluir a vizinhança, a cidade e 

o país.

Alguns exemplos desta característica japonesa se 

tornaram virais, como o ritual de sete minutos de 

limpeza de trens-bala, que se tornou uma atracção 

turística por si só.

Até os torcedores de futebol do Japão têm essa 

consciência. Nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, 

surpreenderam o mundo ao recolher o lixo no 

Cuidado com a higiene está presente na vida 

quotidiana

O que o Japão tem a nos ensinar sobre limpeza
- Sentados nas carteiras, os alunos estão ansiosos para ir para casa depois de um longo dia de sete aulas de 50 minutos, mas ouvem 
pacientemente enquanto o professor faz alguns anúncios sobre o dia seguinte.

Então, como sempre, ele encerra da seguinte forma: "Ok, pessoal, lista das tarefas de limpeza de hoje. As fileiras, um e dois limparão a sala de aula. Três e quatro, 
corredor e escada. Cinco, banheiros." Alguns sinais de insatisfação podem ser notados na fileira cinco, mas as crianças se levantam, pegam os esfregões, panos 
e baldes no armário e partem para os banheiros. Cenas assim estão a acontecer ao mesmo tempo em escolas de todo o Japão.
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Desporto

«QUERO UM TRABALHO 
COMO O DO SOLSKJAER, 
QUE ESTÁ SEMPRE A 
FALAR DO FUTURO»

JORNALISTA QUE 
ARRASOU JESUS PEDE 
PERDÃO «PELOS 
PECADOS»

José Mourinho aproveitou o papel de comentador na Sky Sports para deixar uma 

mensagem a Ole Gunnar Solskjaer.

«Vou tentar ter um trabalho como o Solskjaer, que está sempre a falar do futuro. 

Está numa grande situação, três anos de contrato – o futuro, os jogadores jovens. 

É um excelente trabalho para fazer num clube grande», atirou o luso.

Solskjaer, recorde-se, substituiu Mourinho quando o treinador português 

abandonou Old Trafford em Dezembro do ano passado.

Marco de Vargas, jornalista do canal televisivo ESPN que, aquando da chegada 

de Jorge Jesus ao Flamengo, arrasou o técnico português dizendo «três títulos 

em Portugal? Que porcaria é essa?», admitiu, este domingo, que estava 

completamente errado na análise ao técnico do Flamengo. Durante o dérbi frente 

ao Fluminense, o referido jornalista escreveu o seguinte tweet: “Peço perdão 

pelos meus pecados”

PROJECTO DE MASSIFICAÇÃO DO TÉNIS 

"OBJECTIVO É FORMAR 
CAMPEÕES”

Trata-se de um projecto lançado no passado mês de Agosto, envolvendo três mil 

petizes, provenientes das escolas EPC 4 de Outubro, EPC Tunduro, Christian 

Academy in Mozambique, EPC Guaxene, EPC Acordos de Roma, EPC Guava, 

EPC Lhanguene Centro, EPC Lhanguene Piloto, EPC Minkadjuine, EPC 

Bagamoyo, Escola Primária Amílcar Cabral e EPC Wiriyamu.

Para a efectivação deste projecto, que visa a descoberta de talentos, foi criada 

uma equipa multidisciplinar, composta por monitores da Federação 

Moçambicana de Ténis (FMT) e apoiada por professores de educação física das 

escolas envolvidas, sendo que os melhores alunos a serem apurados na final vão 

participar na abertura do Standard Bank Open.

Para o vice-presidente da Federação Moçambicana de Ténis para a Área da 

Formação, Virgílio Tivane, os alunos têm-se dedicado bastante nos treinos, o que 

permitiu uma rápida assimilação das técnicas e táticas da modalidade.

“Os alunos atingiram, durante este período, um nível que nos surpreendeu. É 

interessante notar que eles aprenderam mais do que esperávamos, uma vez que 

se trata de um desporto novo. Na final, vamos seleccionar os mais talentosos para 

serem lapidados. O nosso objectivo é formar campeões”, disse Virgílio Tivane, 

que falava durante os jogos de preparação para a final, na qual participarão 15 

alunos de cada escola.

A dedicação dos alunos foi, também, um dos aspectos realçados por Laura 

Nhavene, monitora da FMT e antiga atleta da modalidade, que considera haver 

muito talento nas escolas.

“É uma grande oportunidade que as crianças têm de conhecer o ténis que, como 

sabemos, não faz parte do nosso currículo e esperamos que no futuro seja uma 

das modalidades ensinadas nas aulas de educação física”, referiu Laura 

Nhavene, que sublinhou que o projecto inclui, também, a formação dos 

professores “de modo a assegurar que os petizes não aprendam o ténis, só 

através desta iniciativa”.

Por seu turno, a representante da Escola Primária Completa Acordos de Roma, 

Eulália Matsena, afirmou que a importância do projecto não reside somente na 

formação dos alunos, mas também na promoção do intercâmbio entre as 

instituições de ensino.

“Os alunos treinaram bastante e hoje, para além de mostrarem o que aprenderam 

com os monitores, estão a conhecer-se uns aos outros. É uma iniciativa que deve 

continuar e abranger mais escolas pois trata-se de uma modalidade nova”, frisou.

No seio dos petizes reina muita expectativa em torno da final, onde serão os 

protagonistas. Nilza Ricardo, aluna da 7ª classe na Escola Primária Completa de 

Wiriyamu, promete esmerar-se durante a preparação para fazer jus ao facto de ter 

sido seleccionada para o derradeiro jogo.

“Vou ganhar a final, pois a nossa formação foi boa. A interacção com os monitores 

era excelente e ensinaram-nos de forma dedicada”, garantiu Nilza Ricardo, de 12 

anos de idade.

Um total de 160 alunos de doze escolas primárias da Província e Cidade de Maputo vão 

participar no próximo sábado, 26 de Outubro, nos courts do Jardim Tunduro, na final 

inter-escolar da segunda edição do “Projecto de Massificação do Ténis”, promovido pelo 

Standard Bank, em parceria com a federação moçambicana da modalidade.
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Autoridades denunciam casos de cancro na 

população local provocados pelo contacto com a 

radiação e danos ainda pouco conhecidos ao meio 

ambiente.

Só entre 2000 e 2009, houve pelo menos cinco 

acidentes que contaminaram parte dos rios e solo da 

região, de acordo com um relatório da Secretaria de 

Saúde da Bahia ao qual a BBC News Brasil teve 

acesso. Antes da actual retomada, a INB explorou a 

área até 2014.

A licença concedida pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) no último dia 7 autoriza 

extracção na mina do Engenho, que é parte da 

central de beneficiamento nuclear da INB em 

Caetité, a 645 quilómetros de Salvador.

A retomada da mineração de urânio no sertão da 

Bahia tem apoio do ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque – que foi director-geral de 

Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 

no Governo de Dilma Rousseff.

Em Setembro, Albuquerque defendeu o 

investimento em energia nuclear brasileira na 

Conferência Geral da Agência Internacional de 

Energia Atómica, em Viena, e disse que prevê "um 

novo modelo de negócios para a mineração de 

urânio e a gestão de rejeitos de mineração, incluindo 

parcerias público-privadas".

A mineração de elementos radioactivos como o 

urânio tem hoje monopólio do governo por meio 

dessa empresa estatal mista, ligada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Em Abril de 2019, a mesma comissão já havia 

renovado a licença de operação da central de 

beneficiamento como um todo, que fica a 40 

quilómetros do centro de Caetité, numa das etapas 

da retomada das operações no complexo.

Segundo a assessoria de imprensa da INB, ainda 

faltam etapas do licenciamento da CNEN, além de 

uma licença do IBAMA, para que a extracção de 

urânio recomece plenamente na mina do Engenho. 

Da autorização no dia 7 para cá, foi autorizada uma 

operação na qual o urânio já extraído é quebrado e 

organizado em pilhas, de onde é retirado um líquido 

pastoso que depois segue às etapas de 

Monopólio estatal

enriquecimento nuclear. Oficialmente, a unidade 

federal de beneficiamento e mineração em Caetité 

ocupa uma área de 1,7 mil hectares - mais de 2 mil 

campos de futebol - e tem 99 mil toneladas de urânio 

em reservas. 

Entre 2000 e 2014, a INB extraiu 3.750 toneladas de 

minério de urânio, altamente radioactivo, da mina de 

Cachoeira, também parte do complexo de Caetité e 

hoje inactiva.

Segundo a sua assessoria, a estatal "desenvolve um 

programa de recuperação de áreas degradadas, 

aprovado pelo IBAMA, como medida de 

compensação ambiental" pelas actividades ali 

desenvolvidas.

O urânio retirado do solo pela INB é concentrado 

num formato líquido, chamado de licor, e depois 

enriquecido, tornando-se um pó de tom amarelo vivo 

chamado "yellow cake". Depois, este é transportado 

em camiões por mais de 700 quilómetros até 

Salvador.

O material passa por cerca de 40 municípios e, da 

capital baiana, é enviado em navios para Canadá e 

Holanda, onde cumpre outras etapas do 

enriquecimento, segundo um relatório da 

Greenpeace de 2008. Ao fim, ele retorna como 

combustível para os reactores das centrais 

nucleares de Angra 1 e 2, no litoral do Rio de Janeiro.

Os trabalhos da INB em Caetité são marcados por 

críticas, denúncias e processos em relação a 

sequelas tanto na população quanto no meio 

ambiente. Próximas às suas instalações ficam 

pequenas comunidades agrárias como Barreiro, 

Juazeiro e Maniaçu, além do Quilombo de Malhada.

Em Caetité, cidade de 51 mil habitantes no sertão 

baiano, autoridades estaduais atribuem uma maior 

ocorrência de cancro nos moradores locais devido 

as actividades da central.

"Há uma incidência muito alta [de cancro] em 

Caetité, alguns [tipos] possivelmente ligados à 

mineração de urânio - como cancro de tireoide e de 

pulmão, mais prováveis graças à emissão de gases 

tóxicos na mina", diz à BBC News Brasil Letícia 

Nobre, directora de Vigilância da Saúde do 

Trabalhador do Governo da Bahia (Divast).

Para atender a esses pacientes, em Setembro de 

2019 o Governo da Bahia anunciou um acordo com a 

prefeitura de Caetité para criar um hospital 

especializado em oncologia no município.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, estudos 

de impacto ambiental da central realizados há mais 

de 20 anos já apontavam problemas no 

empreendimento.

Por causa das explosões usadas para extrair o 

urânio do solo, partículas radioactivas se espalham 

pelo ambiente à volta, contaminando a vegetação 

com um gás tóxico, o radónio. Esse gás pode agredir 

a pele dos trabalhadores e também se espalha por 

comunidades próximas.

Os estudos de impacto ambiental previram que 

haveria contaminação de mananciais subterrâneos, 

assoreamento dos rios por causa do depósito de 

sobras da mineração e inviabilidade do uso da água 

em pontos como o Córrego do Engenho.

Durante a mineração de urânio nessa área, órgãos 

como o antigo Instituto de Gestão de Águas e do 

Clima da Bahia identificaram contaminações 

radioactivas de cursos d'água próximos ao 

complexo da INB.

Tanto o governo estadual quanto organizações civis 

criticam a falta de transparência da INB em relação 

às suas actividades e à saúde dos seus funcionários. 

A Direcção da Vigilância da Saúde do Trabalhador 

da Bahia disse à BBC News Brasil que, desde 2000, 

seus técnicos foram impedidos de fiscalizar o 

complexo da INB por diversas vezes. No total, houve 

apenas cinco inspeções do órgão, realizadas 

espaçadamente desde 2008.

"Temos dificuldades de acesso às informações 

sistemáticas sobre os cuidados epidemiológicos e 

sanitários [implantados pela INB] dentro do 

complexo", diz Letícia Nobre.

Procurada pela BBC News Brasil, a estatal afirma 

que sempre teve uma política de "portas abertas" e 

que as suas actividades em Caetité são repletas de 

"desinformação e os mitos" em torno da mineração 

de urânio.

A I N B  a f i r m a  a i n d a  q u e  " d e s e n v o l v e  

permanentemente programas de monitoria 

ambiental e de protecção radiológica para assegurar 

a qualidade do meio ambiente e preservar a saúde 

dos seus empregados e da população das 

proximidades".
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SERTÃO DA BAHIA 

Mineração de urânio traz à tona memória de 
contaminação

- Um dos objectivos do Governo de Jair Bolsonaro é retomar projectos da indústria nuclear. Em 26 de Setembro, foi anunciada a 
construção de seis novas centrais no país até 2050, como parte do Plano Nacional de Energia, com investimentos previstos de 
30 biliões de reais.

Dias depois, em 7 de Outubro, o governo autorizou os trabalhos, ainda que preliminares, numa mina de urânio no sertão da Bahia, sob responsabilidade das 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Não há exploração nessa área há cinco anos. A autorização trouxe à memória de quem vive nos Municípios de Caetité e Lagoa 
Real problemas graves ligados à mineração do material radioactivo. 
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No entanto, Cavusoglu acrescentou que as forças 

curdas estavam a cumprir com o acordo feito com os 

Estados Unidos, retirando-se das áreas controladas 

pela Turquia, após a ofensiva lançada a 09 de 

Outubro.

A Turquia exigiu que as forças curdas recuem cerca 

de 30 quilómetros da fronteira no Norte da Síria, local 

onde pretende realojar refugiados.

As Forças Democráticas da Síria (FDS), dominadas 

por combatentes curdos, retiraram-se no domingo 

da cidade Ras al-Ain, no Norte da Síria, segundo o 

Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O líder das FDS, Mazloum Abdi, tinha dito no 

sábado, à France-Presse, que os seus combatentes 

O Presidente disse entender que os cidadãos 

se manifestem sobre aquilo que os preocupa, 

mas classificou de "verdadeiros criminosos" os 

responsáveis pelos incêndios, barricadas e 

pilhagens.

Cinco pessoas morreram no domingo no 

incêndio de uma fábrica de confeção de 

vestuário alvo de pilhagens no norte de 

Santiago, elevando para sete o número de 

mortos desde o início dos violentos protestos no 

Chile.

As manifestações decorrem desde sexta-feira 

em protesto contra um aumento (entre 800 e 

830 pesos, cerca de 1,04 euros) do preço dos 

bilhetes de metro em Santiago, que possui a 

rede mais longa (140 quilómetros) e mais 

moderna da América do sul, e que transporta 

diariamente cerca de três milhões de 

passageiros.

se retirariam da cidade, tal como estava estipulado, 

no acordo de tréguas feito com Washington.

A promessa foi cumprida e as tropas retiraram-se da 

região fronteiriça, com 32 quilómetros de extensão, 

depois de os soldados turcos as terem deixado sair 

de Ras al-Ain.

A Turquia também já confirmou a saída dos 

combatentes curdos, após as tréguas negociadas 

com os Estados Unidos.

Após conversações na quinta-feira com o vice-

presidente dos EUA, Mike Pence, a Turquia 

concordou em suspender a sua ofensiva militar no 

Norte da Síria por cinco dias, para permitir que as 

forças curdas se retirassem da área de fronteira.

No comunicado, citado por vários meios de 

comunicação social espanhóis, o Executivo do país 

vizinho adianta que a exumação, que acontecerá 

pelas 10h30, será realizada em condições "de 

dignidade e respeito" e contará com a presença de 

familiares do ditador e da ministra da Justiça em 

exercício, Dolores Delgado.

Franco ficará sepultado ao lado da sua mulher, 

Carmen Polo.

Desde o início do processo de exumação, o Governo 

espanhol defendeu que os restos mortais do ditador 

não poderiam continuar num mausoléu público que 

exaltaria a sua figura, algo expressamente proibido 

pela Lei da Memória Histórica.

A decisão do Supremo Tribunal foi tomada a 30 de 

Setembro passado e encerrou, desta forma, o 

processo administrativo-contencioso instaurado 

pela família para tentar impedir a saída dos restos 

Turquia ameaça atacar 
 

até terça-feira

se forças 
curdas não se retirarem

- O ministro dos Negócios Estrangeiros turco ameaçou ontem retomar a ofensiva no 
Nordeste da Síria se as forças curdas não saírem da região até ao fim do cessar-fogo 
acordado com os EUA, previsto para esta terça-feira.

Mevlut Cavusoglu, ministro dos Negócios 
Estrangeiros, afirmou que "se eles [forças 
militares curdas] não se retirarem, a nossa 
operação vai recomeçar". Cavusoglu acusou 
os grupos curdos de violarem o acordo ao 
dispararem 30 vezes e matarem um soldado 
turco durante os quatro dias de tréguas. 
Segundo o ministro, a Turquia retaliou os 
ataques.

Corpo do ditador espanhol Franco 
exumado esta quinta-feira

- A transladação dos restos mortais deve envolver um helicóptero.

Os restos mortais do ditador espanhol 
Francisco Franco do Vale dos Caído serão
transladados na quinta-feira, da Basílica do 
Vale dos Caídos, em Madrid, para o cemitério 
El Pardo-Mingorrubio, nos subúrbios da 
capital espanhola, anunciou esta 
segunda-feira o Governo espanhol.

Presidente do 
Chile diz que 
país está "em 
guerra" contra 
criminosos

- O Presidente do Chile afirmou que 
o país está "em guerra" contra os 
"criminosos" responsáveis pelos 
protestos violentos que causaram 
vítimas mortais e que levaram o 
Governo a decretar o estado de 
emergência na capital.

"Estamos em guerra contra um inimigo 
poderoso e implacável que não respeita nada 
ou ninguém e que está disposto a usar a 
violência sem limites, mesmo quando isso 
significa a perda de vidas humanas, com o 
único objectivo de causar o máximo de dano 
possível", afirmou este domingo Sebastián 
Piñera.
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