
Mulheres líderes de luto 
no 7 de Abril

MIC e UE lançam “
Promove Comércio”

A Rede de Mulheres Jovens Líderes defende 
que não há razão nenhuma para Moçambique 
comemorar o Dia da Mulher, a 7 de Abril, por 
conta do terrorismo. 

O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) 
e a União Europeia (UE) lançaram, há dias, 
em Maputo, projecto para impulsionar  
desenvolvimento.
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Renamo e MDM criticam inoperância da Secreta em Cabo Delgado 

PUBLICIDADE

SISE vive de 
fofocas e 

Caso 304 viaturas: Arrolados procuradores, 
comandante e operativo do SERNIC

a espionar 
políticos

FDS 
anunciam 
controlo
de Palma



2 MAGAZINE Independente Terça-feira   | 06 de Abril 2021  | Destaques

Palma: um campo minado
Presente ou passado não se 
sabe em que tempo escrever 
sobre Ibraimo Mbaruco. Não 
se sabe se está ainda vivo ou 
já morto. As últimas notí-
cias de que hoje se sabe são 
as mesmas de há um ano. A 
mensagem - “telefona-me, es-
tou cercado por militares” – 
continua a ser a última pro-
va de vida, enviada, por sms, 
a um colega, na noite do dia 
7 de Abril, quando regressa-
va à casa, depois de mais um 
dia de trabalho na Rádio Co-
munitária de Palma. Depois 
seguiu o silêncio. 
Ibraimo Abú Mbaruco, nas-
cido em 1992, muçulmano 
praticante, é/era natural de 
Mocímboa da Praia, o dis-
trito que era o epicentro dos 
conflitos e que, à altura, es-
tava já há mais de um mês 
sob domínio dos insurgentes. 
Entra para o jornalismo não 
como um sonho de infância, 
mas uma tentativa de ultra-
passar o desemprego.  
Começou na rádio local de 
Palma, a abordar assuntos 
corriqueiros, o órgão em que 
trabalhava não lhe  permitia 
a cobertura de assuntos po-
lémicos da província. Era si-
lêncio absoluto no que tinha 
a ver com a insurgência e os 
injustos reassentamentos das 
comunidades afectadas pelos 
projectos de gás. Mbaruco, 
descrito – por amigos próxi-
mos - como uma pessoa de 
ideais, esforçado, intelectual, 
mesmo sem ter o ensino su-
perior, com a 12ª classe por 
concluir, tinha vontade de 
chegar às comunidades afec-
tadas e contar as histórias 
da população que viu a terra 
expropriada para depois ser 
abandonada à própria sorte 
em nome do gás. Não viu o 

objectivo cumprido, desa-
pareceu deixando um filho 
de quase três anos e a espo-
sa ainda grávida, e foi mais 
uma criança – agora com seis 
meses - nascida em meio aos 
bombardeios que marcam a 
memória auditiva de quem 
continua em Cabo Delgado. 
Depois do desaparecimento, 
duas narrativas se impuse-
ram. 1. Era um agente do 
terrorismo, servindo como in-
formante das acções dos mili-
tares para facilitar a criação 
de estratégias da insurgência. 
2. É mais uma vítima pela 
função que resolveu exercer 
– o jornalismo, num cenário 
que sempre se mostrou hos-
til a quem mostrasse preten-
são de levar para fora o que 
acontecia.
Se é verdade que, quer uma, 
quer outra narrativa pudesse 
ser verdadeira, não é menos 
verdade a constatação de que 
a vida que levava contrasta-
va com a vida faustosa que 
se pensa terem os que se dei-
xam aliciar pelos insurgentes. 
O único bem que tinha, con-
ta quem lhe era próximo, era 
uma motorizada adquirida 
em Nampula a 62 mil meti-
cais. 
A Amnistia Internacional, 
quando se passava uma se-
mana do seu desaparecimen-
to, escreveu à ministra da 
Justiça, Assuntos Constitu-
cionais e Religiosos, Helena 
Kida, a apelar, entre outras 
coisas, que se pusesse fim a 
desaparecimento de jornalis-
tas. 
A família, a 14 de Abril, 
apresentou na Procuradoria-
-Geral de Cabo Delgado um 
pedido às autoridades judi-
ciais para que tomassem as 
medidas necessárias para as-
segurar a libertação de Mba-
ruco, o SERNIC disse estar 

O desaparecimento de Ibraimo Mbaruco 
foi o primeiro sinal de que Palma era um 
campo minado. Volvido um ano, o distri-
to tornou-se o novo epicentro do conflito, 
colocando os projectos de gás suspensos.

a investigar e que a qual-
quer altura responderia. A 
“qualquer altura” é demasia-
do vago e a resposta nunca 
chegou. “E já que as fofocas 
dizem que ele era colabora-
dor dos insurgentes o quê é 
que se passou depois do seu 
desaparecimento? Será que 
está vivo?”, questionava o 
irmão mais velho, há seis me-
ses, numa conversa telefónica 
com o Magazine Independen-
te.
Contactámos, esta segunda-
-feira, Orlando Mudumane, 
porta-voz do Comando Ge-

ral da Polícia da República 
de Moçambique, que disse 
que o caso continua em in-
vestigação e que continuará 
enquanto Ibraimo não for en-
contrado. Há avanços? Disse 
que sim, mas que ainda não 
podem ser partilhados. 
Volvido um ano, é hoje Pal-
ma o epicentro de um con-
flito que se pensava poder 
evitar, com o manto de si-
lêncio com que se lhe queria 
envolver. A comunidade in-
ternacional tem estado cada 
vez mais atenta a evolução 
do drama que sempre segue 
aos ataques. Neste fim sema-
na de Páscoa, na mensagem 
Urbi et orbi, o Papa Francis-
co voltou a referenciar a vio-
lência em Cabo Delgado. 

Do silêncio da Tanzânia à 
reunião da SADC

A história se repete. Depois 
do ataque a 24 de Março, 
Palma também tornou-se 
“terra de ninguém”. Os ter-
roristas e o medo que im-
põem fizeram do distrito, que 
até pouco tempo acolhia – a 
par de Pemba - deslocados 
com a ilusão de que o cordão 
de segurança criado para os 
projectos de gás também os 
pudesse proteger a eles, fize-

ram de Palma o que já ha-
via sido feito de Mocímba da 
Praia, Quissanga, Nangade e 
Muidumbe. 
Palma, antes epicentro dos 
projectos de gás, a porta 
de entrada dos investimen-
tos, tornou-se agora o rosto 
de um conflito que segue ao 
quarto ano, ficando ainda por 
contabilizar os números de 
mortos. Os deslocados, que 
engrossam a lista provincial 
de quase um milhão, conti-
nuam a chegar à cidade de 
Pemba, em embarcações lo-
tadas. Chegam com lágrimas 
aos rostos, na memória os 
dias de terror. 
Alguns deslocados, que des-
confiam que todos os distri-
tos de Cabo Delgado tor-
naram-se susceptíveis aos 
ataques terroristas, prefiram 
atravessar a linha de fron-
teira e refugiar-se ao sul de 
Tanzânia. Mas as autorida-
des daquele país que, segun-
do relatos, serviu de corredor 
para chegada dos terroristas 
ao distrito de Palma, têm es-
tado a devolver os refugiados 
ao território moçambicano, 
abandonados no distrito de 
Mueda. Um sinal que des-
mente a afirmação do presi-
dente da República, em Ja-
neiro, de que os tanzanianos 
estariam dispostos a morrer 
com os moçambicanos “como 
irmãos”.
Depois da morte, recente-
mente, de John Magufuli, an-
tigo presidente da Tanzânia, 
não se conhece a posição tan-
zaniana em relação ao con-
flito. Samia Suluhu Hassan, 
a agora Presidente, continua 
no silêncio. Mas a Comuni-
dade de Desenvolvimento 
da África Austral marcou já 
uma reunião para abordar do 
assunto. A posição da SADC 
(sigla inglesa) tem estado, já 
há algum tempo, refém da 
posição de Moçambique, que 
não têm estado a mostrar es-
tratégias claras para dirimir 
um conflito que já se mostra 
regional.

Da saída da Total e do “con-
trolo” das FDS

A 23 de Março, o Gover-
no moçambicano e a Total 
anunciaram que retomariam 
as actividades de construção 
em Afungi, na sequência da 
implementação de medidas 
adicionais de reforço de se-
gurança. O dia seguinte foi 
o do ataque. A Total, nos 

Elton Pila

Depois do ataque a 24 de Março, Palma também tornou-se “terra de ninguém”.
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Renamo e MDM criticam inoperância da Secreta em Cabo Delgado 

SISE vive de fofocas e espionar políticos

Destaques

A Renamo e o MDM contestam a inoperân-
cia do Serviço de Informação e Segurança 
do Estado (SISE), sobretudo em acções de 
prevenção contra os terroristas em Cabo 
Delgado. Acusam o SISE de espionar 

políticos e de investir em fofoca. 

Parte dos segmentos da so-
ciedade moçambicana, sobre-
tudo os partidos políticos da 
oposição com assento no Par-
lamento, entende que o SISE 
podia ter evitado o ataque 
terrorista a Palma, no passa-
do dia 24 de Março, porque 
relatos indicam que os insur-
gentes usaram a mesma téc-
nica de Mocímboa da Praia.
No passado dia 24 de Março, 
os terroristas atacaram a vila 
de Palma, parcela do País 
que acolhe o maior investi-
mento estrangeiro em África 
de Oil & Gas, em três direc-
ções: no cruzamento de Pun-
danhar-Manguna, via Nhica 
do Rovuma e no aeródromo. 
Os terroristas, segundo re-
latos, cortaram as linhas de 
comunicação, fecharam as 
principais vias de entrada e 
saída rodoviária, cujo epicen-
tro era a vila de Palma, mas 
com o objectivo de tomar o 
aeródromo. 
Aliás, há informações que 
dão conta de que as incur-
sões dos terroristas em Pal-
ma foram feitas a partir da 
zonas residenciais, o que dá a 
entender que estavam mistu-
rados com a população.
No ataque a Mocímboa da 
Praia, os insurgentes corta-
ram a energia eléctrica, na 
sequência da destruição da 
subestação de Awasse, cor-
taram as linhas de comuni-
cação, criaram barricadas 

nas principais entradas da 
vila, tendo tomado o porto e 
o aeroporto. Inclusive, infil-
trados nas comunidades, os 
terroristas atacaram o quar-
tel das Forças de Defesa e 
Segurança, comandando a in-
surgência de dentro para fora 
do distrito, o que facilitou a 
ocupação do porto e aeródro-
mo. 
No entanto, o último ataque 
está a levantar questiona-
mentos sobre a operacionali-
dade do SISE, uma vez que 
Mocímboa da Praia esteve 
tomada pelos terroristas e 
era previsto que os terroris-
tas avançassem para Palma, 
tendo em conta a distância 
de 70 quilómetros a sul da 
área de construção do projec-
to de exploração de gás natu-
ral da Total.

O SISE vive de fofocas

O Secretário-geral (SG) do 
MDM, José Domingos, ca-
racterizou o Serviço de Infor-
mações e Segurança do Esta-
do como de fofoqueiros, por 
viverem espionando os políti-
cos ao invés de dedicar-se ao 
Teatro Operacional Norte. 
“O SISE é a entidade propí-
cia para garantir a segurança 
e informação do Estado, mas, 
como temos dito, o SISE vive 
de fofocas, escutando chama-
das telefónicas dos políticos 
ao invés de focar-se nos pro-

blemas que assolam o País, 
como é o caso vertente de 
Palma”, disse o SG, frisando 
que o SISE deveria garantir 
a integridade territorial e so-
berania. 
Por outro lado, José Domin-
gos espera uma acção enér-
gica do SISE para reverter 
o cenário, infiltrando-se nas 
fileiras dos insurgentes e da 
população, porque todos es-
tão em debandada, sendo 
o momento propício para o 
efeito.   
Por seu turno, o porta-voz 
da Renamo, José Manteigas, 
disse ao MAGAZINE que a 
Secreta moçambicana negli-
genciou todos os sinais de 
agressão externa que eram 
relatados desde 2017, quando 
começaram as primeiras in-
cursões terroristas. 
“Devemos questionar como o 
SISE não foi capaz de ter in-
formações depois do primeiro 
ataque em Outubro de 2017, 
de forma a advertir o Esta-
do para se equipar e prepa-
rar para os próximos ataques 
terroristas”, declarou. 

Manteigas questiona por que 
passados quatro anos após 
a eclosão da insurgência em 
Cabo Delgado  o SISE ainda 
não foi capaz de identificar 
os financiadores da guerra e 
a motivação dos terroristas 
que matam de forma brutal 
os moçambicanos.   
O também deputado da Re-
namo na Assembleia da Re-
pública recuou no tempo 
para referir que depois da 
assinatura do Acordo Geral 
de Paz, em 1992, nunca hou-
ve um investimento de vulto 
no seio das Forças de Defe-
sa e Segurança, acrescentan-
do que “o Estado é o grande 
responsável pelo fracasso do 
SISE no Teatro Operacional 
Norte”. 

Frelimo defende trabalho do 
SISE em Cabo Delgado

Entretanto, o porta-voz da 
Frelimo, Caifadine Manasse, 
tem uma opinião contrária da 
Renamo e do MDM sobre a 
actuação da Secreta moçambi-
cana. 

Manasse garante ao MAGAZI-
NE que “se o SISE não estives-
se a trabalhar os terroristas já 
teriam ocupado todos os distri-
tos de Cabo Delgado”, frisan-
do que “as Forças de Defesa 
e Segurança estão a colaborar 
todas num todo”. 
Acrescentou que o terrorismo 
é um fenómeno complexo e as 
tropas moçambicanas estão 
a viver um momento atípico, 
devido ao modus operandi dos 
insurgentes, pelo que Caifadi-
ne Manasse ataca as vozes 
contrárias que denunciam a 
inoperância do SISE dizen-
do que, quando não se está 
no campo da batalha, sem-
pre há vozes críticas porque 
não compreendem a comple-
xidade da situação. 
Importa referir que a vio-
lência em Palma provocou 
uma crise humanitária de 
quase 700 mil deslocados e 
mais de duas mil mortes, 
sendo que o movimento ter-
rorista Estado Islâmico teria já 
reivindicado o controlo da vila 
de Palma junto à fronteira com 
a Tanzânia. 

José Domingos Caifadine ManasseJosé Manteigas

dias que se seguiram, ain-
da garantiu que os projectos 
continuariam. Mas rendeu-
-se ao controlo dos terroris-
tas e anunciou a suspensão. 
A petrolífera francesa emitiu 
um comunicado a considerar 
o ataque junto aos projectos 
de gás como sendo grave. A 
empresa, que garantiu não 
ter vítimas na sua equipa, 
reduziu os trabalhadores ao 
mínimo e a reactivação do 
projecto ponderada para bre-
ve ficou suspensa. Mas diante 
da continuidade do conflito 
acabou por retirar, na sexta-
-feira, o resto do pessoal que 
mantinha na área dos projec-
tos de gás.

Esta retirada acabou por in-
cluir empresas subcontratadas 
que se mantinham na área do 
maior investimento privado 
em curso em África e cujos 
trabalhadores saíram por via 
marítima e aérea. A Total es-
tima que haja 23.000 pessoas 
refugiadas junto ao projecto 
entre Quitunda e Afungi.
Dois dias depois, foi a vez 
das Forças de Defesa e Se-
gurança anunciarem a re-
cuperação do controlo total 
de Palma. Mas não é esta a 
primeira vez que o fazem. Na 
última vez, as celebrações do 
controlo foram interrompidas 
por novas incursões dos insur-
gentes.Os deslocados de Palma engrossam a lista global que há muito ultrapassou o meio milhão em Cabo Delgado

Neuton Langa 
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Arrolados procuradores, 
comandante e operativo do SERNIC

Destaques

Benjamina Chaves, actual di-
rectora provincial do Serviço 
Nacional de Investigação Cri-
minal (SERNIC) em Sofala, 
é acusada de desviar 304 via-
turas, num caso que será jul-
gado pelo Tribunal Superior 
de Recurso (TSR) e não pelo 
Tribunal Judicial do Distrito 
da Matola, o que, para bem 
entendidos na matéria, chei-
ra a manobra para atrasar o 
processo. 
O MAGAZINE sabe que 
quando o processo deu en-
trada no Ministério Público 
(MP) não havia registo de 
que Chaves estava em Sofala 
a exercer o cargo de directo-
ra provincial naquela provín-
cia. Aliás, quando o nosso 
jornal denunciou a farra de 
distribuição de viaturas ad-
vertimos que Chaves havia 
sido transferida para a pro-
víncia de Sofala, para exer-
cer as funções de directora 
provincial do SERNIC, mas 
fontes do jornal confidencia-
ram que ela estava à espera 
pela sentença do julgamento 
para tomar posse, como pré-
mio pelos serviços prestados 
a essa cúpula.
Antes da transferência do 
processo, o Tribunal Judicial 
do Distrito da Matola havia 
iniciado com o julgamento no 

dia 30 de Março, mas a au-
diência acabou sendo inter-
rompida porque o Tribunal 
não havia intimado os decla-
rantes da acusação, nomea-
damente Francisco Timana, 
chefe da Brigada Viaturas 
no SERNIC, que aconselha-
va a arguida a entregar as 
viaturas a fiéis depositários, 
tal como aconteceu no mês 
de Abril de 2018; Elisa Tâ-
nia Carimo, cidadã que se 
fazia passar por agente da 
INTERPOL, que retirava as 
viaturas sul-africanas da 2ª 
e 8ª Esquadras, sob justifica-
ção, que entregaria aos legí-
timos proprietários na África 
do Sul; Sónia Namahulo, fi-
lha da ré Chaves que se be-
neficiou de uma viatura Mer-
cedes-Benz, Modelo A200, 
como fiel depositária. 

MP qualifica TJDM incompe-
tente para julgar Benjamina 

Chaves

Na segunda sessão do julga-
mento, que seria o derradeiro 
dia para a produção de pro-
va, após ouvir-se os decla-
rantes arrolados por Chaves, 
estranhamente, o MP alegou 
que o Tribunal Judicial do 
Distrito da Matola era in-
competente para dirimir o 
caso, sendo prudente trans-
ferir o Processo nº 625/A/20 

ao Tribunal Superior de Re-
curso.   
O MP teria constatado que 
a ré Chaves continuava a 
exercer as funções de direc-
tora provincial do SERNIC 
na província de Sofala. E de-
corrente do artigo 63, alínea 
a), da Lei 24/2007 de 20 de 
Agosto, conjugado com o ar-
tigo 35 da Lei 2/2017 de 9 de 
Janeiro, que cria o SERNIC, 
os directores provinciais ou 
membros superiores do SER-
NIC gozam de fórum especial 
para julgamento, nas mes-
mas condições dos Magistra-
dos Judiciais, procuradores 
e juízes. Continuando a ré 
a exercer funções superiores 
no SERNIC, o Tribunal Ju-
dicial do Distrito da Cidade 
da Matola não é a entidade 
competente para julgar o 
Processo nº 625/A/20, em 
que Benjamina Chaves é par-
te. 
O  f ó r u m  c o m p e t e n t e 
para julgar o Processo nº 
625/A/20 é o Tribunal Supe-
rior de Recurso, nos termos 
do artigo 63 alínea a), da Lei 
24/2007 de 20 de Agosto, em 
atenção com alterações in-
troduzidas pela Lei de 13 de 
Agosto.
Face a constatação do MP, o 
Tribunal Judicial da Cidade 
da Matola deu provimento, 
nos termos do artigo 36 e 37 

A audiência da ex-directora do SERNIC na província de Maputo, Ben-
jamina Chaves, acusada de 18 crimes ligados ao desvio de mais de 200 
viaturas, foi estranhamente suspensa no Tribunal Distrital da Matola. O 
processo, em que estão arrolados procuradores, comandante e operativo 
do SERNIC, será julgado pelo Tribunal Superior de Recurso.

Caso das 304 viaturas transferido para Tribunal Superior de Recurso

do Código do Processo Penal, 
declarando o tribunal incom-
petente e consequentemente 
a remessa dos autos ao TSR, 
para os devidos efeitos. 
A fonte não descarta a hipó-
tese de que a transferência 
do Processo nº 625/A/20 
para o TSR seja um trunfo 
do SERNIC, apadrinhado 
pelo Ministério do Interior. 
Aliás, pelos 18 crimes que 
são apontados à arguida, de 
abuso de cargo ou função e 
um crime de peculato, em 
bom rigor e bom senso do 
Estado, nas nomeações de 
confiança pública o mais sen-
sato seria afastar a ré do car-
go até ao fim do processo. 
Contudo, a questão que não 
quer calar é porque o Minis-
tério do Interior não exone-
rou a ré Chaves até ao fim 
do processo. 

A primeira sessão de julga-
mento no Tribunal incompe-

tente 

A ré Benjamina Chaves é 
acusada de desviar 331 via-

turas, sendo que desse núme-
ro foram abertos apenas 27 
processos e sobre as restantes 
304 viaturas não foram ins-
taurados processos.  
Somente em 2019 a ré come-
çou a submeter os processos 
ao MP, por conta da substi-
tuição da Magistrada afecta 
ao Serviço de Investigação 
Criminal-Matola. Antes, 
Chaves solicitava a inter-
venção do MP para decidir 
o repatriamento das viaturas 
à RAS. A ré alegou que não 
lhe ocorria na altura remeter 
os processos ao MP e ao juiz 
de instrução preparatória.
Consta da acusação que no 
período entre 2016 e 2019, 
Chaves recebeu no seu ga-
binete expedientes com 331 
viaturas apreendidas em Mo-
çambique, nesse número 133 
são sul-africanas, 22 em 2016, 
37 em 2017, 54 em 2018 e 20 
em 2019. As restantes 191 
viaturas são nacionais, tendo 
sido apreendidas 70 em 2016, 
73 em 2017, 22 em 2018 e 43 
em 2019.
Em data não especificada em 

Neuton Langa 

Benjamina Chaves e Advogado
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2018, por ordem da ré, foi 
apreendida sem um mandado 
legalmente emitido uma via-
tura de marca Volvo S60, cor 
branca, chapa de inscrição 
ND 816/676, a um cidadão 
de nacionalidade sul-africana, 
quando este se encontrava 
em território moçambicano. 
Refira-se que este cidadão 
sul-africano havia vendido 
a viatura de marca Toyota 
modelo Fortuner a um cida-
dão nacional de nome Pau-
lino Cumbe. O Fortuner era 
de cor branca, com a chapa 
de matrícula AGW-128-MC. 
Mas há indicações de que a 
viatura Fortuner foi furtada 
na África do Sul, no Processo 
nº 561.10N.2018.
Segundo a acusação, na se-
quência da apreensão das 
viaturas pela ré, no mês 
de Julho de 2019 o GCCC 
apreendeu duas viaturas no 
parque do condomínio King 
Village, onde reside Chaves, 
por sinal a viatura de marca 
Volvo S60 referida anterior-
mente e outra de marca Mer-
cedes- Benz, modelo A200, 
cor cinzenta, chapa de ins-
crição HYH-903-MP, atribuí-
da à filha, Sónia Namahulo, 
como fiel depositária. 
A viatura Mercedes-Benz 
A200 foi apreendida pe-
las autoridades policiais 
no  âmbito  do Proces so 
1131.10N/2018.
Aos Magistrados que partici-
param da decisão de entrega 
da viatura a Sónia Namahu-

lo, o juiz do Serviço de Inves-
tigação Criminal (SIC) ale-
gou que não sabia que ela era 
filha da ré, porque o requeri-
mento da entrega não contin-
ha filiação, por isso deferiu a 
entrega com base no requeri-
mento e promoção do MP.
Por sua vez, o procurador 
junto da Secção disse igual-
mente que não sabia que 
Sónia era filha da ré e pro-
moveu a entrega da viatu-
ra porque a requerente não 
consta da categoria de pes-
soas não elegíveis mencio-
nadas na instrução nº1/G/
PGR/2011 de 20 Abril.  
Refira-se que ambos os ma-
gistrados revelaram não dis-
por de algum critério de atri-
buição de viaturas a cidadão 
como fiel depositário. 
Em relação à entrega de 
viaturas a fiéis depositários 
destaca-se uma viatura Mit-
subishi Canter, cor branca, 
matrícula ACX 155-MC, 
atribuída a um pedreiro que 
fazia trabalhos de manuten-
ção no Comando provin-
cial do SERNIC, havendo 
também registos da entrega 
duma viatura de marca Ma-
zda BT50 AGS-552-MC a 
Cláudio João Magaia como 
fiel depositário.  
A ré Benjamina Chaves tam-
bém decidiu entregar como 
fiel depositário uma viatura 
de marca Toyota Hilux, cor 
cinzenta, matrícula AFG-
350-MP, a Raimundo Zun-
guza. 

“Não tenho a certeza de que 
recebi 331 processos referen-

tes a viaturas”

Depois de lida a acusação 
pelo MP seguiu-se o inter-
rogatório que durou três ho-
ras e vinte seis minutos. Ao 
tribunal, cuja juíza da causa 
foi Ezra Mondlane, Chaves 
declarou não ter a certeza 
de que durante 2016 a 2019 
teria tramitado processos re-
ferentes a 331 viaturas, com 
destaque para as 304 viatu-
ras que não foram instaura-
dos processos. 
Em relação as restantes 27 
viaturas, a ré referiu que os 
processos começaram a ser 
abertos no ano 2019. Chaves 
declarou não ser verdade que 
em 2018 ordenou a apreen-
são duma viatura de marca 
Volvo S60, cor branca, cha-
pa de inscrição ND 816/676, 
pertencente a um cidadão 
sul-africano, afirmando que o 
sul-africano deixou o Volvo 
S60 como garantia de que re-
tornaria a Moçambique com 
a documentação do Toyota 
Fortuner, mas apercebendo-
-se que o Volvo S60 estava a 
ser vandalizado no parque do 
SERNIC ela optou em par-
quear a viatura na sua casa. 
Relativamente ao Mercedes-
-Benz A200, Chaves reconhe-
ce que a viatura foi atribuída 
à sua filha como fiel depositá-
ria, mas não teve qualquer in-
tervenção no processo e foram 
o juiz e procurador que profe-

riram o despacho. Aliás, Cha-
ves declarou que não aconse-
lhou a sua filha a requerer a 
viatura e esta tomou conhe-
cimento da existência da via-
tura nos parques do SERNIC, 
através dos seus colegas de 
trabalho. 
Benjamina Chaves disse ao 
Tribunal que abordou o pro-
curador e juiz depois de emi-
tido o despacho da requerente 
da viatura, portanto sua filha.  
A ré reconheceu no julgamen-
to que atribuiu a viatura Mit-
subishi Canter, cor branca, 
matrícula ACX 155-MC, a 
um cidadão que fazia traba-
lhos de pedreiro na Direcção 
Provincial do SERNIC, da 
mesma maneira que atribuiu 
uma viatura Toyota Mark II, 
cor branca, a uma colega de 
trabalho como fiel depositá-
ria.
 Chaves deferiu os dois ex-
pedientes sem passarem pelo 
crivo do MP ou juiz de ins-
trução preparatória, tendo 
a arguida avaliado apenas a 
idoneidade dos requerentes. 
No dia 04 de Abril de 2018 
decidiu sob proposta do Che-
fe da Brigada de Viaturas, 
Francisco Timana, pela en-
trega da viatura Mazda BT50 
AGS-552-MC a Cláudio João 
Magaia. Entregou igualmente 
no dia 11 de Abril de 2018, 
também sob proposta do 
Chefe da Brigada de Viaturas 
do SERNIC, uma Toyota Hi-
lux AFG-350-MP, a Raimun-
do Zunguza. 

Num outro desenvolvimento, 
Chaves tomou conhecimento 
que em algumas subunidades 
da Polícia na 8ª e 2ª Esqua-
dras uma cidadã moçambi-
cana, de nome Elisa Tânia 
Carimo, se apresentava com 
falsa identidade de agente da 
INTERPOL e levava viatu-
ras apreendidas com origem 
sul- africana, sob a alegação 
de que seriam entregues aos 
legítimos proprietários, mas 
isso não chegava a acontecer. 
A ré descobriu que o chefe da 
Brigada de Viaturas, Francis-
co Timana, é quem informa-
va a Elisa Tânia Carimo da 
existência de viaturas apreen-
didas nas esquadras em epí-
grafe. Por outro lado, Chaves 
arrolou o procurador distrital 
de Matutuíne como sendo o 
indivíduo que entregava al-
gumas viaturas a fiéis depo-
sitários, cujos processos ainda 
corriam os trâmites legais ao 
nível da Direcção Provincial 
do SERNIC. Aliás, as viatu-
ras eram entregues sem pres-
tar informações de identidade 
dos fiéis depositários que fica-
vam com as mesmas. 
A ré arrolou também o Co-
mandante Distrital de Matu-
tuíne como sendo alguém que 
se terá beneficiado de uma 
das viaturas entregues pelo 
procurador distrital.  
Foi nessa senda que Cha-
ves tomou conhecimento da 
apreensão duma viatura da 
marca Toyota, modelo For-
tuner, roubada num standy 
sul-africano. A referida viatu-
ra terá sido apreendida pelo 
SERNIC na linha de fronteira 
entre Moçambique e África 
do Sul, no distrito de Matui-
tuíne. 
Sob ordens da Procuradora-
-chefe provincial, Evelina Co-
mane, a viatura foi parquea-
da na Procuradoria-Geral da 
República. Por forma a com-
provar que a viatura estava 
realmente no parque no edifí-
cio-sede da Procuradoria-Ge-
ral da República, mandatou o 
chefe da Brigada de Viaturas, 
Francisco Timana, o qual não 
encontrou a viatura. 
Indignada pela forma como o 
processo estava sendo trami-
tado, Chaves solicitou uma 
audiência com a Procuradora-
-chefe provincial, Evelina Co-
mane, onde ficou a saber que 
a procuradora ordenou que 
a viatura fosse entregue ao 
advogado do dono da viatu-
ra como fiel depositário, mas 
não foi revelada a identidade 
do advogado, muito menos do 
fiel depositário.  
Entretanto, no referido en-
contro, a procuradora orien-
tou a directora provincial do 
SERNIC para começar a sub-
meter todos os processos ao 
MP, isto em 2019.

Vista parcial do Tribunal qualificado de incompetente pelo Ministério Público
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Garrido Jeremias, o embondeiro 
impulsionador do Desporto de Tete

Chegou à Tete em 1983, em 
subsituição de Donato de 
Melo, na direcção da ac-
tual Área de Distribuição 
de Tete da Electricidade 

de Moçambique, fazendo parte de um 
grupo de pessoas oriundas do sul, que 
influenciou positivamente algumas gera-
ções de Tete.
Garrido Jeremias, para além do bom am-
biente de trabalho que criou e implemen-
tou na empresa, participou no processo 
de transição de empresa estatal (EE) 
para empresa pública (EP), superando 
grandes dificuladades relacionadas com 
a requalificação de recursos humanos, 
modernização de recursos materias ob-

Embondeiro

soletos. Operacionalizou o serviço 
de piquete de 24 horas, entre ou-
tras inovações, com melhorias sig-
nificativas na qualidade da energia 
eléctrica e no nível de satisfação 
dos clientes. A empresa Electrici-
dade de Moçambique passou a ter 
mais visibilidade social. Lidou mui-
to bem com questões antropológicas 
e transculturais de Tete. Ajudou a 
reduzir alguns estigmas indutores de 
obscurantismos e preconceitos.
É considerado até hoje, dos melho-
res directores que passou pela Área 
Operacional de Tete, e coincidindo 
com a integração de clubes despor-
tivos em empresas públicas, por 
inerência de funções tornou-se ta-
citamente presidente do Clube de 
Desportos Chingale de Tete, soube 
lidar com o jargão “o futebol é ópio 
do povo”, encontrando uma boa 
oportunidade de socializá-lo e torná-
-lo participativo na sociedade teten-
se. Integrou nos quadros da EDM 
muitos antigos atletas do Chingale, 
alguns dos quais mesmo desvincula-
dos do futebol, continuam até hoje 
como funcionários da EDM. Con-
quistou simpatias e respeito dos 
seus homólogos nacionais e interna-
cionais. Inspirou outros presidentes 
de clubes à ousarem sonhar alto e, 
acima de tudo, à preparar as vitó-
rias com muito trabalho psicológico 
nos bastidores e inclusão de outros 
actores que se revelarem imprescin-
díveis no conjunto desportivo, tendo 
em conta a falta de clareza dos cri-
térios de exclusão.

Nessa qualidade de presidente do 
Chingale, robusteceu a auto-estima 
dos associados. Soube gerir emo-
ções e conflitos internos, criando 
uma retaguarda segura que o per-
mitiu ombrear com grandes clubes 
de Tete da época, como o Despor-
tivo de Tete, clube hegemônico de 
Tete; o Estrela Vermelha, ligada à 
corporação policial e patrocinada 
por um grande empresário de Tete, 
Fernando Carvalho; e o Clube Ma-
tchedje com um grande suporte das 
estruturas militares da província, 
tanto mais que os melhores atletas 
de Tete eram sistematicamente re-
crutados e incorporados no Serviço 
Militar Obrigatório, como pretexto 
para alinharem pelo clube militar. 
Quando o Matchedje perdia uma 
partida, os soldados saíam do quar-
tel e era uma tremenda algazarra, 
com pancadaria ao desbarato. Era a 
treva!
Garrido Jeremias enfrentou tudo e to-
dos. De forma cautelosa e inteligente, 
remodelou a equipa técnica do clube, 
criou incentivos e ganhou o campeo-
nato da Zona Centro em 1988. Levou 
o Chingale ao campeonato nacional 
em 1991, e às competições africanas 
em 1998/9, entre outras façanhas.
De igual modo, impulsionou o bas-
quetebol feminino, que pela primeira 
vez chegou ao campeonato nacional 
1985, no escalão de Iniciados Femini-
nos, e a equipa tornou-se uma das fa-
voritas do campeonato nacional nesse 
escalão, facto que projectou algumas 
atletas tetenses para outros níveis de 

competição.
Tete passou a ter expressão do des-
porto nacional. Garrido Jeremias con-
seguiu esse feito e resgatou a honra 
da província, em termos desportivos. 
Garrido Jeremias é um nome que me-
rece respeito, não só do Chingale de 
Tete e dos seus antigos colaboradores 
da Área Operacional de Tete, mas 
da provincia. Eventualmente a sua 
fotografia esteja estampada algures 
na sede do clube e nas instalações da 
EDM mas, o seu legado não está dis-
ponível ao público em geral como for-
ma de preservar e valorizar a história, 
pelo que faço um apelo à consciência 
de quem de direito, para que o legado 
de Garrido Jeremias seja devidamen-
te enaltecido em Tete.
Recentemente foi homenageado no 
programa desportivo de um canal te-
levisivo de Maputo e quero acreditar 
que haverá mais gente ávida como 
eu, de ver os feitos de Garrido Je-
remias, tidos e achados como legado 
na cidade que ele enalteceu como 
bom dirigente e mentor do associa-
tivismo desportivo e social.
Vergo a minha coluna vertebral 
em merecida homenagem à Garri-
do Jeremias, pela sua tenacidade 
no desporto e capacidade de mudar 
paradigmas sociais. Chegou, viu e 
venceu! Teve o condão de enfrentar 
e vencer factores desmotivadores e 
perniciosos do ambiente organiza-
cional da EDM e social em Tete.
Bem haja, Garrido Jeremias, em-
bondeiro impulsionador do Desporto 
de Tete. 

Lionel Papane
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A 5 de Abril de 
2 0 0 7 ,  u m a 
equipa jovem 
e  d i n âm i c a 
l a n ç a v a  n o 

mercado mediático nacional 
o Semanário MAGAZINE In-
dependente. Este jornal que o 
leitor tem em mãos completou 
esta segunda-feira 14 anos.
A equipa-base que criou esta 
publicação vinha do Sema-
nário Zambeze. Os seus men-
tores eram pressionados, no 
Zambeze, a criar um jornal a 
cores, uma vez que naquela 
altura não havia nenhum ór-
gão de informação do grande 
público impresso a cores em 
Maputo.
Paginadores, repórteres e pes-
soal administrativo puseram 
mãos à obra e aceitaram o 
desafio de colocar todas as se-
manas no mercado um jornal 
a cores. Não havendo no solo 
pátrio uma gráfica que garan-
tisse a impressão desse produ-
to a cores, os mentores do pro-

jecto, nomeadamente Salomão 
Moyana e Lourenço Jossias, 
fizeram pesquisas no mercado 
sul-africano e em Nelspruit en-
contraram uma gráfica à altu-
ra das suas expectativas.
Depois de acertos com as nos-
sas Alfândegas para que o 
produto entrasse a tempo e 
horas, semanalmente, em Ma-
puto, arrancou o projecto que 
era uma aventura nunca antes 
feita. Produzir o jornal na Re-
dacção, em Maputo, paginá-lo 
e enviar via email para a grá-
fica. De uma noite para o dia 
o jornal enviado à gráfica via 
PDF voltava a Maputo no for-
mato impresso.
O desafio era grande. Nada 
igual tinha sido feito antes e 
o mercado ficou revoluciona-
do a partir daquela data que 
lançamos a primeira edição do 
semanário generalista a cores, 
que foi o primeiro em solo pá-
trio.
A ginástica envolvia a compra 
de randes semanalmente para 

pagamentos na gráfica, sem os 
quais era impossível imprimir 
o jornal. Nas bandas sul-afri-
canas nada acontece a crédito, 
pelo menos naquela gráfica 
que nos serviu durante anos.
A publicação dura portanto 
há 14 anos. Na caminhada, 
muitas histórias boas e más. 
Má história, por exemplo, é 
aquela que envolveu um as-
salto a mão armada à nossa 
Redacção, em plena tarde de 
domingo. Na altura eram fre-
quentes nas nossas páginas 
artigos sobre a grande crimi-
nalidade violenta que tinha 
como rostos um tal Mandon-
ga, um tal Chaúque, e ou-
tras gangues que semeavam 
terror. No assalto e vandali-
zação da Redacção perdemos 
computadores, máquinas foto-
gráficas e outro equipamento 
indispensável para a produção 
do jornal. Mas não perdemos 
nem a força nem a esperança 
e continuamos firmes.
Em 14 anos alguns fundado-

res saíram mas sangue novo 
foi entrando. Uns até deixa-
ram o mundo dos vivos nes-
ta luta constante dos seres 
humanos entre a vida e a 
morte. Mas cá estamos nós, 
produzindo nas condições 
possíveis, um semanário que 
vai ombreando com outras 
publicações, incluindo uma 
concorrência selvática com as 
redes sociais.
Damos assim o nosso contri-
buto à nossa jovem democra-
cia, abrindo espaço e dando 
voz a quem queira fazer-se 
ouvir. No panorama da Mídia 
estamos cotados.
Não têm sido fáceis os dias da 
Mídia em Moçambique. Com 
a Covid-19 as coisas se com-
plicaram ainda mais. Mas não 
podemos parar alegando difi-
culdades. As dificuldades são 
conjunturais. Todos os sec-
tores ressentem-se das crises 
derivadas da pandemia e por 
uma economia para todos os 
efeitos fraca.

Na passagem destes 14 anos, 
queremos agradecer aos nos-
sos parceiros de ontem e de 
hoje por confiarem em nós. Se 
nos aguentamos semana após 
semana é porque há quem 
acredita no jornal. Os nossos 
colaboradores também me-
recem uma palavra de apre-
ço. Se estão connosco ainda 
é porque acreditam em dias 
melhores.
O País precisa de reflectir no 
seu conjunto sobre o tipo de 
comunicação social que preci-
samos. O País precisa de pen-
sar seriamente sobre o tipo 
de jornalismo que precisamos 
ter. Se não fazer essa refle-
xao, um parceiro importante e 
sensível da sociedade moçam-
bicana tenderá a perder força 
e dinamismo. E isso será mau 
para o nosso Moçambique no 
seu conjunto.
Nós temos dado a nossa con-
tribuição, mau grado alguns 
momentos de desânimo. A 
Luta Continua!   

MAGAZINE Independente: 14 anos de 
uma caminhada com altos e baixos

Assim se frustra toda uma 
geração, das mais forma-
das, que entra no merca-
do de trabalho e vive em 
intermináveis cascatas de 
contratos temporários, sem 
qualquer estabilidade labo-
ral nem financeira.
De entre variadíssimos efei-
tos nefastos, a atual pande-
mia, provocada pelo vírus 
SARS-CoV-2,  a fetou de 
igual forma o emprego e, 
consequentemente, o espo-
letar desmedido do desem-
prego. Algo plausível, visto 
que este é o setor mais sen-
sível a qualquer crise.
Contudo, e apesar de ata-
car indefinidamente, o de-
semprego atingiu de uma 
forma desproporcionada os 
mais jovens. Como avan-
çado pelo Serviço de Esta-
tísticas da União Europeia 
(EUROSTAT), em outubro 

Inês Brandão

Desemprego jovem: a 
pandemia justifica tudo?

Editorial

de 2020, Portugal apresen-
tou, no espaço europeu, 
a segunda maior taxa de 
risco de perda de emprego 
para os mais jovens (en-
tre os 16 e 24 anos), sendo 
apenas ultrapassado pela 
Espanha.
Mas, infelizmente, este dra-
ma, apesar de agravado 
pela atual crise pandémi-
ca, não justifica de todo a 
precariedade profissional 
vivida entre os jovens por-
tugueses. Confira-se, para 
tal, outros estudos esta-
tísticos desenvolvidos pelo 
EUROSTAT, nos quais , 
entre os países europeus, 
em 2019, Portugal apre-
sentou uma das maiores 
taxas de desemprego na po-
pulação jovem, e em 2017 
apresentava a quarta maior 
taxa de jovens a trabalhar 
com contratos temporários, 

sendo neste último índice 
apenas ultrapassado pela 
Espanha, Eslovénia e Poló-
nia.
Para contornar esta ten-
dência, implementaram-se 
ao longo dos últimos anos 
várias medidas, tais como 
o projeto Garantia Jovem, 
o Qualifica e o Emprego 
Jovem Ativo. Colocadas 
em prática estas medidas, 
poderá então ser de difícil 
compreensão o porquê de 
a evolução no que diz res-
peito ao emprego jovem ser 
diminuta.
Assim o é, infelizmente, e 
mais do que desejaríamos, 
porque há uma inoperância 
geral por parte dos suces-
sivos governos em colma-
tar as outras géneses da 
problemática. Das quais, 
salientam-se as barreiras 
criadas pela regulação ex-

cessiva da concorrência, 
mas ,  e s s enc ia lmente ,  a 
enorme diferenciação da 
proteção legislativa entre 
os contratos temporários 
e os contratos permanen-
tes, tal como foi indicado 
pela OCDE, em 2017, como 
as grandes causas da alta 
percentagem de desemprego 
jovem vivida em Portugal. 
Daí, resultante da lacuna 
presente na proteção jurídica 
dos contratos a termo, alia-
do a salários baixos, a gran-
de expressão do desemprego 
está na classe social mais jo-
vem, que se torna um alvo 
fácil de despedimento.
E é assim que se frustra toda 
uma geração, diga-se que 
das mais formadas, que en-
tra no mercado de trabalho e 
depara-se a viver em intermi-
náveis cascatas de contratos 
de trabalho temporários, sem 

qualquer estabilidade laboral 
nem financeira.
A ingerência excessiva do Es-
tado na economia, cumulada 
com a pouca liberdade eco-
nómica, só leva ao baixo in-
vestimento no setor empresa-
rial e ao seu estrangulamento 
que, consequentemente, não 
consegue oferecer melhores 
condições laborais.
É então vis ível que, tal 
como acontece noutros pa-
râmetros nacionais, a atual 
pandemia só veio enfatizar 
os problemas estruturais 
que já se viviam na era 
pré-Covid. Assim, não se 
queira, com argumentos fa-
laciosos, reivindicar de que 
a crise pandémica é fator 
fulminante e único de toda 
a problemática, quando a 
situação laboral jovem já 
sofria de uma crise. 

Observador
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Tiago Macedo
A ideia de venda de máscaras de capulana 

surgiu da necessidade de ajudar a disponibili-
zação do material de prevenção da Covid-19. 
Há um preço razoável de aquisição para aque-
les que não têm dinheiro para adquirir a más-
cara original.  

Domingos Bila
Nem todos os que vendem máscaras de ca-

pulana são negociantes de raiz, outros são da 
continuidade de tipologia de negócio, como é 
o caso de alfaiates e outros. Estes vêem a luz 
de oportunidade para sobrevivência de modo 
a custear as suas famílias, face a eclosão da 
pandemia do coronavírus.

Negócio da máscara contra a Covid-19
Voz do Povo

Angelina António 
Na minha humilde opinião, a ideia de ven-

da de máscara surgiu por causa da pandemia 
da Covid-19. É normal na via pública ver um 
cidadão sem máscara ou viseira, daí que as 
máscaras caseiras apenas sejam eficazes quan-
do usadas em combinação com a lavagem fre-
quente das mãos com água e sabão ou cinza. 

Dalência Cuco
Para se manter activos durante a pande-

mia, os alfaiates, estilistas e empreendedores 
moçambicanos estão a apostar na produção e 
venda de máscaras de protecção, sendo que 
os preços e estilos variam consideravelmente. 
Entretanto, o uso de máscara é o obrigatório 
em Moçambique, incluindo em vias públicas. 

Opinião

Peço a inserção desta carta na 
Página dos leitores do vosso e 
nosso maravilhoso jornal.
Paz e Graça a Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República 
de Moçambique! Permita-me 
na minha insignificância, como 
o último da fila do Pão, mani-
festar as minhas inquietudes e 
tristezas pelo encerramento das 
Igrejas, por motivos do crescen-
do número de infectados pela 
Covid-19 no País, pois, na visão 
do Senhor Presidente, este flage-
lo não existe nos autocarros que 
enchem, quase a arrebentar, nos 
supermercados, nos mercados, 
bares e Botles Store, existindo 
apenas nas Igrejas. Que triste 
visãoǃ 
Esta enfermidade que assola o 
Mundo, e Moçambique em par-
ticular, está mais do que prova-
do que não será eliminada por 
mãos humanas, mais sim pelo 
poder do Deus vivo, daí que 
como crente convicto do Poder 
e soberania do nosso maravi-
lhoso Deus gostaria de apelar 
ao bom senso e entendimento 
do Pai da Nação que autorize 
a reabertura das Igrejas  para  
que  os crentes  intercedam  em 
comunhão a Deus,  pois a pa-
lavra sagrada em  2 Cronicas 
7-14, muito bem diz:  Se o meu 
povo que se chama pelo meu 
Nome se humilhar, orar e bus-
car a minha face e se converter 
dos seus maus caminhos, então 
eu ouvirei dos céus e perdoarei 
os seus pecados e sararei a sua 
terra. 
Precisamos de orar e suplicar 
perdão diante do nosso Deus 

porque pecamos em conjunto, 
daí que esta doença é a mani-
festação da ira de Deus, porque 
os nossos pecados chegaram até 
o trono da graça do Altíssimo 
e ainda alguns líderes transfor-
maram a Igreja de Cristo  em 
negócios, em que vendem a fé 
em troca de valores monetários 
e materiais, o que de certa for-
ma irou o nosso Deus, e ainda  
transformamos a glória de  Deus 
incorruptível em semelhança de 
imagem corruptível com a per-
missão de líderes  Cristãos Mun-
diais transformamos a verdade 
de Deus em mentira humana, 
mudamos a justiça de Deus em  
injustiça, como bem disse Paulo 
aos Romanos 1:18-32. “A Ira de 
Deus é revelada do Céu contra 
todo o desrespeito e o Pecado 
dos Homens, os quais não dei-
xam que a verdade seja conhe-
cida por causa de suas más ac-
ções. 19-Porque o conhecimento 
a respeito de Deus está bem cla-
ro aos Homens, pois o próprio  
Deus deixou este conhecimento 
claro a eles. 20- Desde o prin-
cípio da criação, as qualidades 
invisíveis de Deus, tanto o seu 
poder eterno como a sua natu-
reza divina, são claramente per-
cebidas pelas coisas que Ele fez. 
Portanto, os homens não têm 
qualquer desculpa. 21-Pois em-
bora conhecessem a Deus, não 
lhe deram a Glória que lhe per-
tencia, nem sequer lhe agrade-
ceram, pelo contrário os seus 
pensamentos tornaram-se inú-
teis e os seus corações insensa-
tos  encheram-se de escuridão. 
22-Eles diziam que eram sábios, 
mas tornaram-se loucos. 23-En-

tão, em vez de darem Glória 
ao Deus Imortal, começaram 
a adorar imagens que fizeram 
com a aparência de seres huma-
nos de aves, de quadrúpedes e 
de répteis. 24-Por isso, Deus os 
abandonou e deixou que eles 
seguissem os desejos de seus co-
rações, cometendo imoralidades 
e desonrando seus corpos, uns 
com os outros. 25-Trocaram a 
verdade de Deus pela mentira 
e começaram a adorar a criação 
em vez de criador, que é aben-
çoado eternamente. 26-Por isso, 
Deus os abandonou e deixou 
que fizessem as acções vergo-
nhosas que eles queriam. Pois 
até as suas mulheres trocaram 
as relações naturais por aque-
las que são contra natureza. 
27-Da mesma maneira, os ho-
mens deixaram de ter relações 
sexuais naturais com mulheres 
e começaram a desejar uns aos 
outros, assim homens começa-
ram a cometer actos imundos 
com outros homens. Recebendo 
em seus próprios corpos o casti-
go pela sua perversão. 28-Como 
desprezaram o conhecimento 
a respeito de Deus, o próprio 
Deus os abandonou e deixou 
que seguissem os seus maus 
pensamentos para fazerem aqui-
lo que não se deve fazer. 29-Eles 
ficaram cheios de toda a espécie 
de injustiça, malícia, ganância 
e maldade. Estavam cheios de 
inveja, crimes, brigas, menti-
ras, rancor e calúnias. 30-Eles se 
tornaram difamadores, inimigos 
de Deus, insolentes, orgulho-
sos, arrogantes, desobedientes 
aos pais, homens inventam coi-
sas más. 31-Estúpidos, que não 

cumprem as promessas. Que 
fazem, que não têm carinho por 
ninguém e nem compaixão para 
com os outros. 32-Eles sabem 
que a lei de Deus diz que quem 
vive desta maneira merece mor-
rer, mas não só continuam nes-
ta vida, como também aprovam 
aqueles que praticam estas coi-
sas.
Daí a razão da Ira do Pai da 
Humanidade. São Igrejas que 
praticam tais coisas com o 
consentimento dos Governos 
mundiaisǃ estas Igrejas para 
além de aprovarem os casamen-
tos homossexuais, aprovam e 
praticam o aborto, para além de 
venderem a palavra de Deus nas 
suas sinagogas as suas lideran-
ças, ao que tudo indica, têm voz 
junto ao Presidente, esquecen-
do o escrito em Hebreus 12.28, 
já que recebemos um reino que 
não possa ser abalado retenha-
mos a Graça pela qual sirvamos 
a Deus agradavelmente com re-
verência e temor, pois no 29 ele 
acrescenta o nosso Deus e um 
fogo consumidor. Por isso gos-
taria de apelar ao nosso Pai da 
Nação para que ponha a mão 
neste negócio de venda da fé, 
dos casamentos homossexuais, 
abortos e mande abrir as Igre-
jas, pois estamos sendo consu-
midos pelo fogo de Deus. 
Com a permissão de alguns 
Pseudo- Líderes Evangélicos, 
quanto a mim verdadeiros ne-
gociantes da fé, que estendem 
a tapete para o PR na sua 
luta pela concorrência para 
fechar as Igrejas e consequen-
temente eliminar as Igrejas 
pequenas e antigas deste País, 

que alguns governantes nossos 
nasceram, cresceram e rece-
beram muitas bênçãos nelas, 
esta é altura de todo o cren-
te convicto interceder em ar-
rependimento para que o Se-
nhor Deus aplaque a sua ira. 
Isaías 40:31 diz: “Mais aqueles 
que esperam no Senhor reno-
vam as suas forças, voam ao 
alto como águias, correm e 
não se cansam, andam e não 
se fadigam”. 
Para isto parar é tempo de 
deixarmos as nossas diferen-
ças religiosas e juntos orarmos 
e esperarmos no Senhor para 
que Ele sare o Mundo. Quanto 
a estes Malandros do Evange-
lho, o nosso Senhor disse: dei-
xem crescer junto veremos no 
dia da colheita.
     Como voz que Clama no 
deserto suplico ao Presidente 
da República que me escute 
e mande abrir as Igrejas, sob 
o risco de ser achado a lutar 
contra Deus (Atos 5:39) e fa-
zer com que toda a nação beba 
do cálice da ira de Deus (Apo-
calipse 14:8). 
Quanto a esses Pseudo-Líderes 
que passam a vida a escovar o 
nosso Pai da Nação para elimi-
nar as Igrejas pequenas, Cristo 
já ensinouǃ “Deixem que am-
bos cresçam juntos, quando 
chegar a colheita eu direi aos 
ceifeiros apanhem primeiro o 
joio, amarrem-no em feixes e 
atirem-no ao fogo, depois, ar-
ranquem o trigo; e vêm para o 
celeiro-Mateus 13ǃ30. Unga ka-
rateke hi vona Hosi ya Mina, 
lowo in ntiro wa Yehova. E 
mais não disse. Obrigado!

Jorge Langa

 Carta-aberta ao Senhor Presidente da República
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Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

A Múltipla Segurança é especializada 
em serviços de segurança patrimonial, 
para clientes de pequenos, médios e 
grande porte. A empresa presta servi-
ços em grandes Centros logísticos, In-
dústria, Transportadoras, Terminais 
Portuários, Farmacêutica, postos de 
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

A Múltipla Segurança tende a oferecer 
serviços de força de reacção rápida, vi-
sando responder a todas as urgências 
nos diferentes sectores, conforme a dis-
tribuição dos seus clientes com vista a 
reforçar os seus elementos de segurança, 
consoante as necessidades ou situações 
de riscos que poderão advir no terreno. 

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

Segurança Pessoal para a Múltipla Se-
gurança signi� ca um conjunto de medi-
das preventivas que minimizam os riscos 
ou ameaças, cada vez mais frequentes 
nos grandes centros, aos quais estão ex-
postos os VIPs. Seja no âmbito pessoal, 
nas dependências da empresa ou em ro-
teiros habituais oferece aos empresários, 
executivos e seus familiares esquemas de 
prevenção para sequestro, roubos, furtos, 
assaltos, extorsões e outras formas de vio-
lência urbana. 

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501, 
Maputo – Moçambique  
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 



10 MAGAZINE Independente Terça-feira   | 06 de Abril 2021  |

Maria José Ntefula, adminis-
tradora do distrito de Moatize, 
explica que as prioridades estão 
viradas para as comunidades 
onde estão implantados os em-
preendimentos das empresas 
de mineração no distrito. E, 
como tal, através de projectos, 
o dinheiro visa a construção de 
infra-estruturas sócio-económi-
cas, como sendo salas de aula 
e respectivo apetrechamento, 
unidades sanitárias e apetrecha-
mento, regadios comunitários, 
represas, florestas comunitárias, 
mercados, estradas e pontes de 
interesse local, para além de 
sistemas de abastecimento de 
água e saneamento, estando em 
implementação a construção de 
estrada em pavês em Cateme, 
numa secção de 1km,, no valor 
de 13.410.670,99 meticais, num 
nível de execução e 65 porcento. 
Mas há ainda outra estrada de 
pavês num troço de 695 metros 
da rotunda dos CFM, a praceta 
do Governo do distrito, no bair-
ro de Bagamoio, e 25 de Setem-
bro, num valor de 11.715.944, 
41 meticais.
Com este valor de 2.75 por-
cento, segundo Maria José 
Ntefula, o Governo do distri-
to de Moatze está igualmente 
a construir uma outra estrada 
de 1000 metros, que sai do ce-
mitério, passando pelo centro 
de saúde de Chipanga, no va-
lor de 13.065.062,41 meticais. 
Como também está em obras 
outra construção de 3 salas de 
aulas e 2 latrinas duplas na lo-
calidade de Benga, no valor de 
5.893.043,31 meticais, estando 
já na sua fase conclusiva. 

Para além destas obras, este 
ano lectivo abriu com uma nova 
escola construída dentro dos 
2.75%, percentagem das recei-
tas geradas para o Estado pela 
extracção mineira e que se des-
tina ao desenvolvimento das 
comunidades das áreas onde se 
localizam os tais empreendimen-
tos mineiros, no bairro 25 de 
Setembro, distrito de Moatize, 
na província de Tete. Considera 
que a escola está lá, apesar de 
ser na área de impacto da mine-
ração onde há vibrações, polui-
ção do ar, entre outros proble-
mas. Mas, acima de tudo, está a 
escola que é a base para o povo 
tomar o poder. 
Maria José Ntefula lembra 
que a aplicação do dinheiro de 
2.75% pode gerar uma contro-
vérsia a quem não estiver bem 
informado sobre a Lei do Orça-
mento de Estado 2013, também 
conhecida como Lei n°1/2013, 
que define pela primeira vez, no 
seu artigo 7, que a percentagem 
de 2,75% das receitas geradas 
pela extracção mineira (e petro-
lífera) é para programas que se 
destinem ao desenvolvimento 
das comunidades das áreas onde 
se localizam os projectos.  
E sendo que a lei determina 
“uma percentagem das recei-
tas geradas para o Estado pela 
extracção mineira que deve ser 
canalizada para o desenvolvi-
mento das comunidades das 
áreas onde se localizam esses 
empreendimentos mineiros, faz 
todo sentido que aqueles recur-
sos sejam redistribuídos pelas 
comunidades dessas áreas, daí 
que a taxa de 2.75% esteja es-
tabelecida na Circular nº 01/
MPD-MF/2013. 

Moatize investe 50.8 milhões de 
meticais da taxa de exploração mineira

Nacional

É nessa circular onde estão con-
tidos os critérios a observar na 
implementação de projectos fi-
nanciados por receitas de explo-
rações mineiras (também petro-
líferas) 
Mais do que isso, é uma taxa 
estabelecida visando garantir 
o cumprimento do estipulado 
na legislação que aprova o Or-
çamento do Estado, através da 
circular que determina igual-
mente que todos os recursos 
devem ser alocados a projectos 
prioritários de promoção de de-
senvolvimento sócio-económico 
das comunidades. E estes pro-
jectos devem ser identificados 
por estas comunidades, através 
da coordenação dos respectivos 
Conselhos Consultivos de loca-
lidade. 
A administradora falou do mo-
delo de aplicação do dinheiro 
de 2.75% que é comunicado ao 
Governo do distrito, entidade a 
quem compete a criação de uma 
equipa multissectorial de técni-

O Governo de Moatize, na província de Tete, está a investir 
50.818.370 de meticais, resultantes de 2.75% das receitas geradas 
para o Estado pela extracção mineira e destinadas ao desenvolvi-
mento das comunidades das áreas onde se localizam os empreendi-
mentos mineiros.

António Zacarias

cos, desde representante do Go-
verno, chefe da localidade bene-
ficiária, Sociedade Civil, líderes 
comunitários, CGRN e secretá-
rio do bairro, para consultas co-
munitárias na região para onde 
deve ser aplicado este recurso. 
É neste nível que se considera 
que o Conselho Consultivo da 
localidade tenha já reunido an-
tes e que tenha identificado os 
projectos prioritários para as 
suas vidas colectivas.  
Os resultados dessas consul-
tas nas comunidades, conforme 
indicou, devem servir para a 
elaboração dos projectos atra-
vés dos sectores técnicos do 
Governo distrital, onde estarão 
representados os sectores de es-
trada, florestas comunitárias, 
construção de escolas, unidade 
sanitária, entre outros, devendo 
o Governo convocar uma sessão 
extraordinária para deliberar 
sobre os projectos antes da sub-
missão ao Conselho Consultivo 
do Distrito para sua aprovação 
final. 
Depois desta aprovação pelo 
CCD, os projectos são entregues 
à UGEA da Secretaria distrital, 
à luz do Decreto 5/2016 de 8 

de Março, que regula a contra-
tação de Empreitadas de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Es-
tado. 
Este valor visa permitir maior 
impacto, na melhoria das con-
dições de vida das comunidades 
afectadas, em resultado de apli-
cação de receitas derivadas da 
actividade mineira. No entanto, 
essa melhoria de vida é proble-
mática, pelo menos no que diz 
respeito à questão da referida 
percentagem de 2.75%, “que 
deve ser canalizada para as co-
munidades”. 
O dinheiro é gerido pelo Estado 
e não pelos Conselhos Consulti-
vos nem da localidade, nem do 
Posto Administrativo, nem o 
famoso CCD, muito menos nos 
Conselhos Consultivos Autár-
quicos. 
No processo de implementação 
de projectos financiados pelos 
2,75%, as equipas técnicas mul-
tissectoriais devem estar em 
condições de aconselhar, propor 
e não decidir nem desencorajar 
as melhores escolhas prioritárias 
com impacto directo nas comu-
nidades 

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para 

matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classe por um  valor acessível. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede 
do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar 
através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

Matrículas para 2021

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

PUBLICIDADE
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Comunidades de Inhassoro aguardam pelos 
benefícios da exploração de gás 

Falta de informação como principal desafio 
no combate à violência sexual

Apesar da expansão da Sasol, as comuni-
dades do distrito de Inhassoro continuam 
sem ver os benefícios da exploração, diz o 
relatório de monitoria dos benefícios da 
indústria extractiva da Livaningo. 

De acordo com o referido re-
latório, nos últimos anos, a 
comunidade, o governo local 
e a Sasol têm discutido sobre 
o Acordo de Desenvolvimen-
to Local, onde as partes con-
cordaram que a Sasol deve 
providenciar água potável 
para as comunidades afecta-
das, electricidade, centros de 
saúde, mas os planos tardam 
a ser implementados.
Por exemplo, os passos que 
estão sendo dados até este 
momento, na vertente de for-
necimento de electricidade, 
ainda estão muito longe de 
ser conclusivos, “porque as 
famílias que devem benefi-
ciar estão dispersas uma das 
outras, e isso pode dificultar 
na montagem de sistemas de 
abastecimento de energias 
a estas comunidades”, disse 
Tenito, director do Serviço 
Distrital de Planeamento e 
Infra-estruturas de Inhasso
ro, citado no referido docu-
mento.
Tenito disse igualmente que 
decorrem esforços para o uso 
de energias renováveis, tais 

como painéis solares. Sobre os 
projectos em curso, aquele di-
rigente considerou que os mes-
mos passam necessariamente 
pelo melhoramento das vias de 
acesso para escoar os produtos 
das localidades até à sede da 
vila e outros cantos da provín-
cia.
Contudo, Tenito lamentou a 
falta de fundos para a constru-
ção da ponte que liga os po-
voados de Mabime e Mangun-

gumete. “O Governo não tem 
orçamento neste momento, 
dado que o fundo que o SDPI 
tem vindo a receber (1.900 mil 
meticais) para a área de obras 

é exiguo. Este valor é usado 
bienalmente, quer dizer, num 
período de dois anos, mostran-
do-se insuficiente”.
Enquanto isso, quando chove 
a comunidade de Mabime des-
dobra-se sem sucesso para mo-
vimentar-se. “Quando chove a 
ponte fica intransitável e periga 
a vida das famílias que vivem 
nos dois lados”, queixou-se Ar-
mando Chuquela, membro do 
Comité de Gestão de Recursos 

Naturais de Mabime.

Mulheres queixam-se de falta 
de terras férteis para produzir

Segundo avançou João Lindo, 
Assistente de Programas da 
Livaningo, na apresentação do 
relatório, uma outra constata-
ção feita pela organização tem 
a ver com a falta de terras fér-
teis para o desenvolvimento 
da actividade agrícola, uma 
vez que o que era suposto ser 
uma mais-valia para esta co-
munidades de Inhassoro virou 
um pesadelo para as mulheres 
locais, pois, com a implanta-
ção da Sasol, há relatos de que 
os solos deixaram de ser férteis 
e as mulheres não têm terras 
para a produção.
Por outro lado, João Lindo 
disse que as mulheres ouvidas 
pela Livaningo referem que a 
Sasol fez muitas promessas 
falsas, uma vez que esperava-
-se pela eletrificação das resi-
dências naquela comunidade, 
bem como o alargamento dos 
sistemas de abastecimento de 
água, melhoramento das vias 
de acesso, mas nada disso foi 
feito. 
O outro problema levantado 
pela fonte relaciona-se com 
o estado avançado de degra-
dação da ponte de Mabime, 
construída com material pre-
cário. “Quando chove a ponte 
fica submersa e a via intransi-

tável”, disse.
Neste contexto, “na tentativa 
de intermediar a comunicação 
entre as comunidades e a Sa-
sol tivemos um encontro com 
a multinacional sul-africana 
e apresentamos todas as re-
clamações apresentadas pelas 
comunidades. Durante o en-
contro, a Sasol referiu que a 
construção da ponte Mabime 
não faz parte do Acordo de 
Desenvolvimento Local esta-
belecido entre a empresa, as 
comunidades e governo local. 
Contudo, vendo o sofrimento 
das comunidades e o perigo 
que a ponte representa, a Sa-
sol comprometeu-se a reabili-
tar a ponte”, disse. 
Para a Livaningo, a promessa 
da construção da ponte consti-
tui um bom ponto de partida, 
uma vez que a empresa reco-
nhece que existem problemas 
no seio das comunidades e 
compromete-se a apoiar na re-
solução dos mesmos. “Vamos 
continuar a monitorar o pro-
cesso de reabilitação da ponte 
e do cumprimento do Acordo 
de Desenvolvimento Local e 
continuar a dar assistência às 
comunidades para que possam 
sem receios apresentar os seus 
problemas, dialogar em espa-
ços públicos com o Governo 
e empresas privadas, lutando 
pelos seus direitos e desen-
volvimento das suas comuni-
dades”, rematou.

Aida Matsinhe

Nacional

Trabalhar na prevenção da vio-
lência sexual contra a mulher 
passa, principalmente, por ga-
rantir o acesso à informação 
e consciencialização de toda a 
sociedade, defende a activista 
social Berta de Nazareth, num 
debate organizado pela Funda-
ção MASC, no âmbito das cele-
brações do Mês da Mulher.
Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), uma 
em cada três mulheres no mundo 
sofre de violência física ou sexual 
ao longo da vida, facto que pode 
ter conhecido um agravamento 
com a pandemia da Covid-19.
Segundo dados avançados, vio-
lência sexual e de género, os ca-
samentos prematuros e as barrei-
ras à saúde sexual e reprodutiva 
são manifestações de desigual-
dade de poder entre homens e 
mulheres, pois o custo das desi-

gualdades é alto e afecta a todos, 
impedindo que metade da popu-
lação participe plenamente na 
sociedade. Por outro lado, exerce 
enorme pressão sobre os sistemas 
de saúde e justiça e desacelera o 
desenvolvimento económico e so-
cial, com a agravante de as con-
sequências da violência contra a 
mulher durarem por gerações e 
gerações.
As Organizações da Sociedade 
Civil que trabalham na área de 
combate à violência de género 
defendem que a capacitação dos 
actores que integram o sistema 
de justiça, ouvir os protagonistas 
do processo de combate a violên-
cia contra a mulher é fundamen-
tal para garantir a protecção dos 
direitos deste grupo que tem nos 
últimos dias, por conta da pan-
demia, sofrido cada vez mais ac-
tos de violência quer sexual, quer 

de outro de tipo.
Segundo avançou Berta de Na-
zareth, oficial da Democracia e 
Direitos Humanos do CDD Mo-
çambique, falando na qualidade 
de oradora do tema “Violência 
sexual e seus efeitos na saúde 
mental da rapariga”, trabalhar 
na prevenção da violência sexual 
passa necessariamente por ga-
rantir que a mulher tenha acesso 
a informação suficiente e que ela 
saiba que é sujeita de direitos.
Por outro lado, Berta de Naza-
reth entende que o acesso à in-
formação no combate a violên-
cia sexual ainda constitui um 
desafio, daí que a sociedade é 
chamada a trabalhar igualmente 
na componente educacional de 
modo a consciencializar os perpe-
tradores desta violência a respei-
tarem a dignidade da mulher.
 Infelizmente, segundo a acti-

vista social, a violência sexual 
ainda é muito carregada de ques-
tionamentos, que muitas vezes 
tendem a culpabilizar a mulher, 
facto que colocam em causa os 
esforços desencadeados no com-
bate deste mal, que pode minar 
o alcance dos Objectivos do De-
senvolvimento Sustentável.
Ana Teles, neurolopsicóloga clí-
nica, falando na qualidade de 
oradora, disse que a violência 
sexual e os casamentos forçados 
em zonas de conflito armado são 
muitas vezes usados como arma 
de guerra, com vista a enfraque-
cer a moral e subjugar a popu-
lação, sendo que estes actos têm 
como consequência uma depres-
são e trauma a longo prazo e até 
ao suicídio, entre outras, daí que 
a neurolopsicóloga clínica alerta 
sobre a necessidade de, em cam-
pos de deslocados, as famílias 

que tenham uma pessoa que foi 
vítima de violência sexual te-
nham uma especial atenção. 
Mais adiante, Teles falou da ne-
cessidade de ter um sistema de 
justiça que esteja ciente do seu 
papel no âmbito dos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
veis. “Sinto que há uma neces-
sidade de haver uma formação 
para os intervenientes do sis-
tema judicial para que possam 
perceber o que é isto de violên-
cia sexual, o que é necessário 
para garantir uma igualdade de 
género”.
No seu entender, há vários fac-
tores que levam a actos de vio-
lação quer sexual, quer outro 
tipo de violência, e estes devem 
ser estudados de forma minucio-
sa de modo a evitar que mais ca-
sos sejam perpetrados.

Aida Matsinhe
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Vítimas de Eloise em Inhassunge

CVM prioriza distribuição a casas totalmente destruídas 

Centrais

A situação humanitária em 
Inhassunge, na Zambézia, 
continua deplorável, e com 
todos sinais de carência pre-
sentes: famílias a dormir ao 
relento devido ao desaba-
mento total de 1.300 casas 
e de outras 1.848 destruídas 
parcialmente. 
Contam-se, também, 54 sa-
las de aula, quatro centros de 
saúde fragmentados, e, ain-
da, 6.286 hectares de cultu-
ras diversas destruídas.
Para minorar o sofrimento 
humano, a Cruz Vermelha 
de Moçambique, através da 
Cruz Vermelha Espanhola, 
e da ECHO, está, desde se-
mana finda, a distribuir um 
quite de abrigo, composto 
por serrote, martelo, cordas, 
pregos, catana, entre outros 
artigos, e, ainda, duas lonas 
e duas redes mosquiteiras, a 
cada uma das mil famílias, 
identificadas logo que o Eloi-
se fustigou Inhassunge. 
A distribuição, tal como o 
levantamento, foi feita em 

todos os povoados, onde a 
CVM, com a ajuda dos seus 
voluntários locais, atribuiu 
esses bens, num processo que 
ocorreu sem sobressaltos, no 
entanto, deixou algumas ví-
timas desoladas, porque a 
prioridade foi apenas para 
os que ficaram com as casas 
completamente destruídas. 
No posto administrativo de 
Mucupia-Sede, em Inhassun-
ge, com um universo de 35 
mil habitantes, dos quais 435 
pessoas foram atingidas pelo 
ciclone, daquelas, 335 fica-
ram sem as suas casas, em 
consequência da tempestade 
tropical que assolou o Centro 
do País, em Janeiro último.
Segundo Marcelina Marti-
nho, chefe da localidade de 
Mucupia-Sede, 275 famílias 
foram inscritas para receber 
os referidos quites da CVM. 
Significa isto, segundo a en-
trevistada, que existem fa-
mílias que carecem de apoio, 
mas que não foram alistadas, 
devido a falhas nos dois pro-
cessos de levantamento de 
dados.

 O segundo registo feito por 
um grupo multidisciplinar, 
distribuído pelos 26 povoa-
dos de Mucupia, que, apesar 
de também apresentar falhas, 
diferencia a intervenção entre 
casas totalmente destruídas 
das parcialmente desabadas. 
Aliás, Inhassunge tem dois 
postos administrativos com 
cinco localidades e o povoado 
de Mucupia. A CVM “deu” 
275 quites de construção a 
igual número de famílias.
Luísa Marrove é chefe do 
Posto Administrativo de 
Gonhane, com um universo 
de 26.314 habitantes, e diz 
que o segundo levantamento 
apontou que o Eloise provo-
cou danos em 385 casas e 192 
casas, que ficaram destruídas 
totalmente e parcialmente, 
respectivamente. 
“Este apoio não é de todo sa-
tisfatório, porque no conceito 
das vítimas, todas devem ser 
apoiadas porque sofreram. 
Mas o critério usado foi prio-
rizar aqueles que estão ao re-
lento, cujas casas desabaram 
completamente” , anotou 

A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM) e sua congénere Cruz Ver-
melha Espanhola-ECHO, distribuiu, há dias, mil quites de constru-
ção a mil famílias, vítimas do ciclone tropical Eloise, que em Janeiro 
último fustigou o distrito de Inhassunge, na Zambézia, afectando 
12.990 pessoas, o correspondente a 2598 famílias. 

Brígida Henriques*

Chegada dos bens em Inhassunge

Este apoio não é  satisfatório, Luísa Marrove.
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Vítimas de Eloise em Inhassunge

CVM prioriza distribuição a casas totalmente destruídas 

Centrais

Luísa Marrove.
Por exemplo, uma casa em 
que a sala foi atravessada por 
uma mangueira é considerada 
destruída parcialmente. As 
chamadas “casas lavadas”, ou 
aquelas maticadas, que com a 
acção da chuva e vento derre-
teram, deixando a nu as esta-
cas, são consideradas parciais. 
“Mas de verdade existem ca-
sas de destruição parcial que 
merecem um tratamento es-
pecial”, alerta Marcelina Mar-
tinho. 
No que tange à classificação 
dos danos, “o apoio vai para 
as casas de desabamento to-
tal”, diz Marcelina Martinho.
Fátima Manuel, residente de 
Mucupia-Sede, confirma que a 
sua casa desabou parcialmen-
te. “No dia do levantamento 
me fotografaram mas o meu 
nome não consta da lista da 
CVM. Ela desabou de um 
lado. Mesmo assim, o Gover-
no prometeu ajudar em algu-
ma coisa. Estou aqui desde 
a manhã para receber o meu 
quite. 
Quando distribuíram na sede 
do posto eu estava na ma-
chamba. Alguém recebeu o 
meu quite”.
As chapas de zinco da casa de 
Zélia Amade se desprenderam 
e uma parte caiu. “Transfor-
mei a minha banca em quarto 

de dormir. A minha casa caiu, 
não se aproveita nada. Fui 
inscrita pelos chefes Victor 
Rendoso e Evaristo Ámussa. 
Estou aqui desde a manhã, e 
não fui chamada”.
Com o seu quite em mão, sor-
ridente, por ter sido contem-
plado, Claudino User, taxista 
de mota na cidade de Queli-
mane, reside no povoado de 
Missiquinhe, em Mucupia. 
“Não morreu ninguém, mas a 
casa desabou e com todos os 
bens. Com o quite vou mini-
mizar algumas coisas, “mon-
tar” um abrigo, enquanto 
buscamos os recursos locais 
para construir, apesar de na 
época da chuva ser difícil 
para cortar o mangal e reco-
lher areia para construir”.
Sobre a nossa pergunta se sa-
bia que era proibido cortar o 
mangal, por ser o local onde 
as espécies marinhas se mul-
tiplicam, afirmou que não ti-
nha conhecimento disso, “mas 
aqui as nossas casas são cons-
truídas com base no mangal. 
Aqui só existem cajueiros e 
mangueiras, que não são ade-
quados para construção”, ob-
servou Claudino User, agrade-
cendo o gesto da CVM e da 
ECHO, apontando que “se  
houvesse condições sentir-me-
-ia satisfeito de  receber as 
chapas de zinco”.
“A destruição do mangal é o 
pão de cada dia”, começou 
assim o discurso de Marcelina 
Martins, e prossegue. “Inhas-
sunge não tem meios nem re-
cursos para se construir casas 
seguras, porque o material é 
desadequado, o que faz com 
que as construções desabem 
com o mínimo de vendaval.
 Inhassunge já nem tem co-
queiro e não se constrói casa 
com mangueiras e cajueiros. 
O mangal sofre de pressão, 
sim, para produção do car-
vão, lenha e para a constru-
ção”, asseverou.
Mesmo assim, a população é 
sensibilizada a cortar as ár-
vores (mangais) mais velhas, 
porque diferentemente dos 
outros pontos, Inhassunge 
ainda não dispõe de capacida-
de de repovoamento do man-
gal.

Houve falhas no levantamento 
de dados

Retomando as falhas que per-
mearam o levantamento de 
dados, Ussene Avelino, líder 
comunitário, deplora o facto 
de se ter rejeitado o registo 
feito pelos líderes comunitá-

rios, alegadamente por apre-
sentar números considerados 
exagerados.
“Mas era uma informação 
real. Os números iniciais cor-
respondiam ao número exacto 
das casas desabadas. A minha 
população não está satisfeita, 
porque nem todos foram con-
templados. 
Terei que fazer outro levan-
tamento para apresentá-lo ao 
Governo”, promete Ussene 
Avelino, que considera que a 
distribuição correu bem, mer-
cê da presença também da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), mas nos 
apoiem cada vez mais”, con-
sidera.
Boaventura Ambrósio é líder 
do povoado de Migano-Sede, 
em Mucupia, região com 375 
vítimas do Eloise, das quais 
26 são afectados severos. 
Reconhece haver mais pessoas 
afectadas, mas afirma não ser 
possível satisfazer a todos de 
única vez.
Contudo, Marcelina Martins 
faz uma avaliação positiva, 
porque a população vai con-
seguir erguer as suas casas e 
protegê-las das intempéries 
que são constantes na região, 

devido a localização geográfi-
ca de Inhassunge, sendo esta 
uma ilha exposta a muitos 
eventos climáticos.
 “Que a CVM assista a todos 
os carenciados e dê um apoio 
em dez chapas de zinco por 
família. Esta seria a melhor 
ajuda. Algumas pessoas só 
vão arrumar os quites, porque 
nem levantar conseguem fa-
zer. Mas a alimentação ainda 
não é problema. Aqui se pro-
duz batata-doce, arroz, milho, 
mandioca e variedades de fo-
lhas comestíveis. Há peixe, 
galinha cafreal, pato-mudo 
e marreco em abundância”, 
afirma. 
Como diz Luísa Marrove, o 
apoio não chegará para to-
dos ao mesmo tempo. “O ano 
tem 365 dias, mais apoios 
chegarão a Inhassunge. O 
importante é que saibamos 
escalonar as prioridades. É 
essa compreensão que pedimos 
à população. Todos terão a 
oportunidade”, anota a fonte, 
que acredita que as tendas de 
abrigo da CVM e da ECHO 
vão ajudar em grande medida, 
aliás, um apoio é sempre bem-
-vindo e a população agradece.
Pedro Caleliano, Secretário 

provincial da CVM na Zam-
bézia, considera que a missão 
humanitária em Inhassunge, 
feita graças à Cruz Vermelha 
Espanhola, através da ECHO, 
correu muito bem. 
“Tivemos problemas de ava-
ria do ferry boat, mas o Go-
verno distrital agiu de imedia-
to e com o apoio de privados 
conseguiu-se um outro bate-
lão que baldeou a mercadoria 
para Inhassunge. Fizemos um 
belíssimo trabalho, debaixo de 
intensa chuva, mas todos co-
laboraram e os mil quites con-
tinuaram a chegar às mil víti-
mas do Eloise”, afirma.
Mesmo assim, Caleliano con-
sidera ser necessário e urgente 
que se faça um outro levan-
tamento, porque a situação 
humanitária em Inhassunge 
é deplorável. “Ainda existem 
muitas famílias com todos si-
nais de carência presentes, 
como falta de habitação e ves-
tuário, que não foram abrangi-
dos pelo apoio. 
Apelo que se volte a fazer um 
levantamento exaustivo e lan-
çar um pedido às organizações 
humanitárias para correcção 
da situação do processo em 
Inhassunge” Colaboração*

Apelo  que se volte a fazer um levantamento 
exaustivo  - Pedro Caleliano SP-CVM Zambézia Ussene Avelino
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Mozambican armed forces 
secure Palma airstrip  

Renamo demobilisation 
complete in Manica 
The demobilisation of the mi-
litia of Mozambique’s main 
opposition party, Renamo, has 
now been completed in the 
central province of Manica, ac-
cording to a statement issued 
on Tuesday by Mirko Manzo-
ni, the personal representative 
to Mozambique of United Na-
tions General Secretary, Anto-
nio Guterres, and chairperson 
of the contact group facilita-
ting the dialogue between Re-
namo and the government.  
 He said that a further 817 for-
mer Renamo fighters, including 
11 women, had been disarmed 
and demobilised “and have 
taken the first steps in econo-
mic and social reintegration”. 
This was the result of work in 
three Renamo Manica bases, in 
the districts of Tambara, Ba-
rue and Mossurize, implemen-
ting the programme known as 
DDR (Demobilisation, Disar-
mament and Reintegration).   
 Attempts had been made to 
persuade members of the dis-
sident “Renamo Military Jun-
ta” to join the DDR. 43 of the 
Junta’s members had joined 
the DDR in Manica, said Man-
zoni, the best known of whom 

was Andre Matsangaissa Ju-
nior, the nephew of the first 
Renamo commander, Andre 
Matade Matsangaissa. 
 “We are continuing to encou-
rage all the remaining members 
of the Military Junta to choo-
se dialogue to resolve their di-
fferences, and to remind them 
that the DDR process remains 
open to them”, he said. “It is 
the most viable option to ensu-
re their peaceful return to civi-
lian life”. 
 The end of DDR activities in 
Manica is “a significant lan-
dmark” in implementing the 
peace agreement signed in Au-
gust 2019 between President 
Filipe Nyusi and Renamo lea-
der, Ossufo Momade, added 
Manzoni.   
 To date, he said, more than 
half of the Renamo military 
bases have been closed, and 
2,307 former Renamo fighters 
have been demobilised – which 
is 44 per cent of the total clai-
med by Renamo.  
 Manzoni was confident that 
the country “will remain on 
the right path to achieve a per-
manent peace and genuine re-
conciliation”.AIM

Junta members 
can rejoin renamo  
The General Secretary of 
Mozambique’s largest oppo-
sition party, Renamo, An-
dre Majibire, has promised 
that members of the dissi-
dent “Renamo Military Jun-
ta” can rejoin Renamo, if 
they voluntarily leave their 
camps in the bush and join 
the current peace process.  
 Interviewed in today’s is-
sue of the Maputo daily 
“Noticias”, Majibire said 
Renamo would not harass 
any supporters of the Jun-
ta, but would welcome them 
all back as members of the 
party.  
 “We appeal to all of socie-
ty to treat these brothers 
with respect and dignity”, 
he said. “Anyone who is ha-
rassed or mistreated should 
not hesitate to present a 
complaint at the nearest 
police station or tell one of 
the Renamo offices establi-
shed throughout the country 
what has happened”.  
 Several senior figures have 
recently deserted from the 
Junta, and have joined the 
demobilisation of the Rena-
mo militia and the reintegra-
tion of its members into so-
ciety. Majibire claimed that 
many others are now leaving 
the bush and applying for 
demobilisation.  
 As for the junta leader, Ma-
riano Nhongo, Majibire said 
he would have to assess his 
position and make up his 
mind. “We are open”, he 
stressed. “By way of exam-
ple, Joao Machava (former 
spokesperson for the Junta), 
presented himself here at 
Renamo headquarters, I re-
ceived him, and now he is a 
member of Renamo”.  
 He stressed that both Pre-
sident Filipe Nyusi and Re-
namo leader Ossufo Momade 
are committed to the peace 
agreement they signed in 
August 2019, which opens 
the possibil ity for all of 
those who come out of the 
bush “to join the demobili-
sation”.AIM

The Mozam-
bican ar-
med forces 
(FADM) 
on Satur-

day took full control of the 
aerodrome in the small town 
of Palma, in the northern 
province of Cabo Delgado, 
according to a report on the 
independent television sta-
tion, STV.  

Palma came under attack on 
24 March by islamist terro-
rists linked to the self-styled 
”Islamic State”. The Mozam-
bican defence and security 
forces put up stiff resistance, 
and say they are driving the 
terrorists out of the town, 
house by house.  
 Control over the airstrip 
means that FADM reinforce-
ments can more readily rea-
ch the town. The STV team 
is not in Palma, but is ba-
sed in the provincial capital 
Pemba. Currently, there are 
no journalists in Palma, and 
cell phone communication, 

cut off by the terrorists du-
ring their attack, has not yet 
been restored.  
The sources for the STV 
story are military, and they 
are in line with reports pos-
ted to social media claiming 
that the terrorists, known lo-
cally as Al-Shabaab, are gra-
dually losing ground within 
Palma.  
 In addition to the airstrip, 
the FADM are said to be 
in control of the area of the 

T h e  s p o k e s p e r s o n  o f 
Mozambique’s National Elec-
tions Commission (CNE), Ali-
ce Banze, has resigned only 
three days after she was elected 
to the post.  
 Banze was elected chairper-
son at a plenary session of the 
CNE held on 19 March. But 
in her letter of resignation, cir-
culating on the Internet, and 
dated 22 March, she claimed 
she had not been given the op-
portunity “to present expressly 
my declaration of acceptance 
or not” of the post.  
 “Taking into account the res-
ponsibilities of the job, and the 
other functions I exercise in 
other organisations, and taking 
advice from my family, I now 
present, of my own free will, 
my resignation”, she wrote.  
 It is worth noting that she is 
only resigning as spokesperson 
and not as a member of the 
CNE. So she is not giving up 
the handsome salaries paid to 
members of the CNE, the hou-
sing allowance, the car, the di-

plomatic passport, and all the 
other privileges which the elec-
toral legislation grants to CNE 
members.  
 Membership of the CNE is 
supposed to be a full time job, 
and should prevent her from 
undertaking “other functions in 
other organisations” regardless 
of whether she is spokesperson.  
 The CNE will now have to 
meet in plenary to choose a 
new spokesperson. It is known 
that the outgoing spokesper-
son, Paulo Cuinica, wanted to 
keep the job, but was defeated 
in the vote on 19 March.AIM

CNE spokesperson resigns  

Palma catholic church whe-
re, prior to Saturday, the is-
lamists had been continuing 
to offer resistance. As the 
FADM’s manhunt for the 
terrorists continues, sporadic 
shooting can still be heard in 
the town.  
 The Mozambican forces 
have announced no figures 
for casualties, either their 
own dead, or those of the 
raiders. Over 9,000 people 
who have fled from Palma, 
particularly to Pemba, have 
been counted by humanita-
rian aid agencies, but many 
thousands more are still in 
the vicinity of Palma, nota-
bly in the Afungi peninsula, 

some 15 kilometres outside 
the town, where a consor-
tium headed by the French 
oil and gas company Total 
had been building natural 
gas liquefaction plants.    
 Total has now completely 
withdrawn all its staff, Mo-
zambican and foreign, from 
Afungi. The last ship from 
Afungi, carrying workers 
from the gas project, arrived 
in Pemba on Saturday.  
 As of Sunday, there was 
still nothing on the Total 
website about the withdra-
wal. Indeed, the most re-
cent press release on the 
site is dated 23 March, and 
announces the resumption 
of construction activities at 
the Total Afungi site – a re-
sumption that was aborted 
by the islamist attack the 
following day.  
 The Total camp was left 
in the hands of the Mozam-
bican defence and security 
forces. Despite Total’s pu-
blic silence, it is reasonable 
to assume that the company 
will not return to Afungi un-
til it receives cast-iron securi-
ty guarantees.  
 A substantial investment 
has already been made, and 
so Total is unlikely to aban-
don Cabo Delgado altoge-
ther.AIM

English
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A Montepuez Ruby Mining (MRM) 
continua focada na redução do impac-
to da exploração mineira no ambiente. 
Usando estudos ambientais comprova-
dos para orientação, a empresa preten-
de cumprir e exceder as melhores prá-
ticas internacionais, de modo a mitigar 
os efeitos da mineração nas suas opera-
ções, segundo uma nota da empresa. 
“Preenchemos as nossas minas a céu 
aberto, recolhemos sementes de plantas 
e árvores indígenas do solo superficial, 
e criámos um banco de sementes para 
replantar a vegetação, a fim de devol-
ver a terra ao seu estado original na 
primeira oportunidade. 
Não utilizamos produtos químicos 
perigosos para a saúde, e reciclamos 

água utilizada nas nossas 
lavouras”, disse Amarildo 
Teixeira, director de Saú-
de e Segurança no Traba-
lho.
A MRM acompanha de 
perto a utilização da água 
no processo mineiro, para 
assegurar a sua utilização 
sustentável, avaliando a 
vida útil do lençol freático 
e implementando as boas 

práticas ambientais, para assegurar a 
sua racionalização.
Entre as boas práticas de gestão da 
água na MRM, destaca-se a reutili-
zação da água de esgotos domésticos; 
recirculação da água utilizada no pro-
cessamento do minério; monitorização 
da qualidade da água; utilização de 
testes inter-laboratoriais, bem como a 
sensibilização dos trabalhadores para 
a utilização racional da água.
“A reutilização das águas residuais é 
uma das boas práticas que a MRM 
intensificou, para garantir o uso sus-
tentável da água, tendo instalado e 
posto em funcionamento uma estação 
de tratamento de águas residuais, com 
a capacidade de 

Uma simples bicicleta pode 
mudar a vida de uma família 
inteira ou de comunidades. 
Encurta distâncias, dá maior 
mobilidade e aproxima popu-
lações. 
Só este mês, a Vale Moçam-
bique já entregou 763 bicicle-
tas à comunidade de Cateme, 
algumas das quais destinadas 
aos beneficiários de oficinas 
designadas ‘Bike Negócios’, 
segundo uma nota da multina-
cional.
Neste projecto, que teve o início no fi-
nal de 2020, a Vale tem como parceira 
a Mozambike - empresa que fabrica 
bicicletas em Moçambique e que está 
associada a vários projectos de respon-
sabilidade social. 
Ao todo foram entregues mais de 
1.800 bicicletas, beneficiando perto de 
2 mil famílias de sete comunidades, si-
tuadas no distrito de Moatize, provín-
cia de Tete.
Tumova Geraldo, 26 anos de idade, é 
socorrista da comunidade de Matam-
banhama, e não tem dúvidas disso: 
“Uma bicicleta facilita muito, as pes-
soas chegam mais facilmente e mais 
rápido ao centro de saúde, à escolaǃ 
ajuda para ir buscar água, a moagem, 

a machamba. Ajuda praticamente em 
tudo”. 
Farnícia Evaristo Almado, tem 38 
anos e cinco filhos. Trabalho não lhe 
falta, mas a bicicleta veio dar uma 
ajuda preciosa a esta mulher que, 
para além das tarefas da casa, tem 
também de cultivar a machamba, ir 
buscar água e lenha, ou comprar car-
vão. “Ajuda muito, chego muito mais 
cedo a todo o lado”, garante. 
Neste projecto são contempladas as 
comunidades de Matambanhama, 
Ntchenga, Mphandue, Phonde, Cate-
te, Calambo e Cateme.  
Com as bicicletas, são também entre-
gues kits de material suplente para 
garantir uma maior longevidade da-
quele meio de transporte. 

Para atender às necessidades de David 
e das outras 220 famílias da comunida-
de Madibunhana, na província de Sofala, 
a World Vision reabilitou e modernizou 
uma bomba de abastecimento de água 
incorporando uma rampa que permite 
que pessoas com deficiência tenham, de 
forma independente, acesso a água ade-
quada, com financiamento do Gabinete 
de Assistência Humanitária da Agência 
dos Estados Unidos para o Desenvolvi-
mento Internacional (USAID-BHA, sigla 
inglesa). “Agradeço à World Visiom por 
nos socorrer por meio desta fontenária 

que está a nos fornecer água limpa. Esta 
fonte de água está facilitando-me porque 
posso buscar água sem depender de nin-
guém. Agora estamos a beber uma boa 
água”, manifestou a sua satisfação David. 
O ciclone Idai não apenas privou David 

da possibilidade de consumir água ade-
quada, mas também tirou o seu direito 
ao abrigo. “Eu perdi tudo. Se esta mi-
nha cadeira de rodas está tão degradada 
assim é porque ficou submersa por três 
dias, nas cheias. Desde então, deslocar-
-me de um ponto a outro tornou-se um 
desafio ”, lamenta. “Sobrevivi graças ao 
meu primo que me ajudou a escalar uma 
pequena montanha, antes que o resgate 
chegasse. Eu estaria morto, mas Deus me 
ajudou muito”, acrescentou, apontando 
para o céu.
 A bomba reabilitada na comunidade 

de Madibunhana faz parte das 50 
que a parceria entre a World Vision 
e a USAID-BHA estão a readaptar. 
Isso incluirá a construção de 70 fon-
tes inclusivas de água, três sistemas 
de água para fornecer água limpa e 
segura às comunidades, bem como o 
fornecimento de subsídios materiais 
para a construção de latrinas inclusi-
vas para cerca de 122.900 sobreviven-

tes do ciclone Idai. Além disso, o projecto 
está a trabalhar com estruturas comuni-
tárias locais estabelecidas para transmitir 
conhecimento sobre boas práticas de saú-
de e higiene, e gestão geral de infra-estru-
turas de água, saneamento e higiene.

A Seguradora Ímpar apresentou em 
Março, transacto, o seu programa de 
responsabilidade social, denominado 
“Cidadão Ímpar”, que visa integrar 
todas as suas actividades num pro-
grama estruturado e com objectivos 
claramente definidos. 
A criação deste programa de respon-
sabilidade social faz parte da estra-
tégia da Seguradora Ímpar, para a 
promoção e implementação de acti-

vidades que tenham impacto real so-
bre a sociedade, em particular sobre 
mulheres e crianças. “A Seguradora 
Ímpar investiu parte dos seus recur-
sos em actividades ligadas a cultura, 
desporto, educação, com particular 
atenção para a criança. Este ano 
lançamos o programa “Cidadão Ím-
par”, que, para além da promoção 

de actividades, com as crianças, vai 
integrar a componente de género em 
todas as suas actividades, promo-
vendo o seu equilíbrio, bem como 
pontos de vista associados à nossa 
estratégia”, segundo Rui Oliveira, 
Administrador da Seguradora Ím-
par. 
Para o mês de Abril, a seguradora 
apresenta a “Mulher Ímpar”, com o 
objectivo de promover, discutir e di-

vulgar oportunidades, 
desafios profissionais 
e pessoais da mulher 
moçambicana.
 Através das platafor-
mas de comunicação 
digital, nomeadamente 
Facebook e Instagram, 
a Seguradora Ímpar 
irá promover o deba-
te de temas e desafios 
importantes para a 

Mulher Moçambicana. 
A proposta da Seguradora é apre-
sentar o programa “Cidadão Ímpar” 
como placa giratória e complemen-
tar de todas as actividades de res-
ponsabilidade social da empresa, 
promovendo e resgatando os valores 
e hábitos inclusivos na sociedade 
moçambicana.

MRM reutiliza água no 
processo de mineração

Vale entrega mais de 700 bicicletas 
à comunidade de Cateme World Vision reabilita bomba de 

abastecimento de água em Sofala

Seguradora apresenta “Cidadão 
Ímpar” com foco na criança

Marcas em Movimento
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MIC e UE lançam “Promove Comércio”

Perdão da dívida mostra interesse 
da China em manter influência

Zandamela e Jumo viabilizam construção 
da Praça de Metical, em Lichinga

O Ministério da Indústria e Comércio 
(MIC) e a União Europeia (UE) lança-
ram, há dias, em Maputo, o projecto 
“Promove Comércio”, com o qual se 
pretende impulsionar o desenvolvimento. 

Do conjunto dos objectivos 
a alcançar com este projec-
to consta ainda a modelação 
contextual e estrutural do 
selo Made in Mozambique, o 
potenciamento da melhoria 
da qualidade, certificação e 
imagem da produção nacio-
nal, bem como a consolida-
ção do apoio estratégico à 
modernização das Micro, Pe-
quenas e Médias Empresas, 
para que aumentem o seu 
nível de exportações e parti-
cipação no mercado europeu, 
e no conteúdo local.
Na sua intervenção, num 
webinar de lançamento da 

iniciativa, a vice-ministra da 
Indústria e Comércio, Ludo-
vina Bernardo, referiu-se à 
criação, desenvolvimento e 
institucionalização do qua-
dro e ecossistema integrado 
de medidas de salvaguardas 
para o estímulo da produção 
nacional, como sendo, igual-
mente, um dos objectivos es-
senciais do projecto.
“Queremos promover o forta-
lecimento do sector privado 
nacional e local. Sabemos e 
acreditamos que este projec-
to pode ser um dos catalisa-
dores para a nossa aspiração 
operacional de valorizar e 

consumir a produção nacio-
nal, diversificar as exporta-
ções e impulsionar o investi-
mento”, frisou a governante.
O projecto, operacionalizado 
em parceria com a UNIDO-
-Organização das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
Industrial, é financiado pela 
União Europeia, visa, tam-
bém, apoiar a implementação 
do Acordo de Parceria Eco-
nómica (APE) e do Acordo 
de Facilitação do Comércio 
(AFC) da Organização Mun-
dial de Comércio (OMC).
Por sua vez, António Sánchez-
-Benedito Gaspar,  embai-
xador da União Europeia em 
Moçambique, afirma, a pro-
pósito, que o bloco económico 
está ciente de que Moçambi-
que está muito bem posicio-
nado para tirar proveito das 

A consultora NKC African 
Economics considerou que o 
perdão de dívida da China a 
Moçambique, no valor de 32 
milhões de euros, demonstra 
interesse em manter a influên-
cia em países ricos em recursos 
naturais.
“Nos últimos anos, os emprés-
timos chineses ajudaram a fi-
nanciar grandes projetos de 
construção em Moçambique, e 
apesar de ter havido um abran-
damento do investimento chi-
nês em África desde a queda 
dos preços das matérias-primas, 
em 2014, Pequim continua in-
teressada em manter a sua in-
fluência em países africanos ri-
cos em recursos, como é o caso 
de Moçambique”, disse o ana-
lista Gerrit van Rooyen.
Num comentário sobre o per-
dão de 2% da dívida de Mo-
çambique à China, enviado aos 
clientes, e a que a Lusa teve 
acesso, o economista escreve 
que “a pandemia de Covid-19 
deu à China uma oportunidade 
ideal para construir boa vontade 
no continente e fornecer apoio 
de emergência aos governos afri-
canos para enfrentarem as difi-
culdades”.
Para além de Moçambique, que 
beneficiou de um perdão de dí-
vida no valor de 32 milhões de 
euros, equivalente a 2,2% do to-
tal, também Angola conseguiu 
reestruturar a dívida de credo-
res chineses fornecendo um alí-
vio nos pagamentos neste e no 
próximo ano num valor superior 
a 6 mil milhões de dólares, cerca 
de 5,1 mil milhões de euros.
“O último perdão de dívida da 
China vale apenas 2% da dívi-
da à China, mas Maputo acei-
tou de bom grado, já que está 
agarrado a uma dívida exter-
na pública de cerca de 90% do 

PIB, pagamentos atrasados no 
valor de mil milhões de dólares, 
e enfrenta o triplo desafio da 
Covid-19, tempestades tropicais 
e terrorismo em Cabo Delgado”, 
acrescenta o analista desta filial 
africana da britânica Oxford 
Economics.
De acordo com a NKC Afri-
can Economics, o Governo de 
Maputo conta com o apoio de 
credores como a China, Clube 
de Paris, Fundo Monetário In-
ternacional, Banco Mundial e 
União Europeia, para angariar 
700 milhões de dólares para 
enfrentar os efeitos económicos 
adversos da Covid-19, tendo já 
recebido 324 milhões de dólares 
do FMI, ainda em 2020 e, no fi-
nal desse ano, mais 200 milhões 
de dólares do Banco Mundial e 
da UE.
A estas verbas junta-se o alívio 
da dívida proveniente da Inicia-
tiva de Suspensão do Serviço da 
Dívida (DSSI), que liberta 250,2 
milhões de dólares até Junho, e 
que poderá ser prolongado até 
final do ano ou até 2022.
Segundo dados mais recentes 
divulgados pelo ministro da 
Economia e Finanças moçam-
bicano, no Parlamento, em no-
vembro, a dívida com a China 
rondava nos  dois mil milhões 
de dólares, ou seja, representa 
cerca de 16% do total dos cerca 
de 12.370 milhões de dólares da 
dívida pública moçambicana.
Segundo os dados, uma parcela 
maioritária da dívida à China, 
num montante de 1.970 mi-
lhões de dólares, é dívida ao 
Exim Bank chinês e foi em-
pregue sobretudo para a cons-
trução de estradas e pontes, 
incluindo a via Circular de Ma-
puto, a ponte suspensa sobre 
a baía de Maputo e estradas a 
sul.

O Governador do Banco de 
Moçambique, Rogério Lucas 
Zandamela, e o Presidente do 
Conselho Municipal da Cidade 
de Lichinga, Luís António Sai-
de Jumo, assinaram há dias, 
na capital provincial de Nias-
sa, um memorando de enten-
dimento para a construção de 
uma praça do metical naquele 
ponto do País. 
A praça será erguida no bairro 
de Lulimile, Posto Adminis-
trativo Municipal do mesmo 
nome, nos arredores de Lichin-
ga, e espera-se que vá conferir 
maior beleza à cidade, devendo 
ser um local onde os amigos, 
namorados, casais e mais, po-
derão estar e desfrutar da bele-
za arquitectónica e paisagística 
à sua volta.
Falando na ocasião, o Gover-
nador do Banco de Moçambi-
que expressou o seu reconhe-
cimento ao edil de Lichinga, e 
ao seu colectivo técnico, pelo 

apoio que têm prestado para a 
materialização do projecto. 
Zandamela destacou que ao se 
erguer a Praça do Metical está-
-se a dignificar a nossa moeda, 
o Metical, um dos símbolos 
mais importantes da estabili-
dade económica e de soberania 
da nossa Nação, passando uma 
mensagem para as gerações ac-
tuais e vindouras sobre a neces-
sidade de preservação do nosso 
património histórico. 
Por seu turno, o edil de Li-
chinga sublinhou que a Praça 
do Metical será um catalisador 

importante na conscienciali-
zação dos munícipes sobre a 
necessidade da valorização do 
Metical, uma acção que deve 
ser continuamente privilegiada 
por todos os actores da socie-
dade.
Até agora, o Conselho Munici-
pal da cidade de Lichinga é a 
quarta edilidade com a qual o 
BM assinou memorandos de 
entendimento para construção 
de uma praça, sendo as outras, 
a Beira, Inhambane e Chimoio. 
Na Beira, a Praça já foi cons-
truída.

vantagens que a globalização 
oferece no sector do comércio.
“Tem uma localização geo-
gráfica estratégica, uma po-
pulação jovem, com enorme 
potencial, e recursos. Nós 
também queremos contribuir 
para o processo de crescimento 
económico deste País, criando 
emprego para a população, 
através do reforço da compe-
titividade comercial”, disse o 
diplomata.
Com este projecto, segundo 
destacou António Sánchez-
-Benedito Gaspar, “quere-
mos ir longe, mas também 
ir rápido, porque o País não 
pode esperar, sendo importan-
te avançar com urgência nas 
questões de qualidade e na 

diversificação da capacidade 
exportadora do País, e para 
isso temos a melhor equipa e 
parceiros”.
Entretanto, Jaime Comiche, 
representante da UNIDO no 
País, disse ter a expectati-
va de que a implementação 
exitosa do projecto concor-
ra para a materialização dos 
objectivos de transformação 
estrutural da economia, pre-
conizados pelo Programa do 
Governo 2020-24, e habilitar 
as empresas a tirar maior 
vantagem do mercado da 
SADC, do Acordo de Parce-
ria Económica SADC-União 
Europeia, e também do Acor-
do de Comércio Livre conti-
nental africano.
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Câmara de Petróleo e Gás condena ataques a Palma 

Índice de produção industrial 
revela instabilidade

O Índice de Produção Industrial (IPI) 
alcançou a magnitude de 203,9 no quarto 
trimestre de 2020, facto que correspon-
deu a uma redução de 1,9 % em relação 
ao período homólogo e decréscimo de 

1,1% se comparado com o terceiro trimestre de 2020, indi-
ca o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A trajectória irregular re-
gistada pelo índice cor-
respondente às variações 
homólogas de -3 ,7% em 
Outubro, 5,7% em Novem-
bro e -4,0% em Dezembro, 
uma revelação de instabi-
lidade da produção indus-
trial face aos impactos da 
Covid-19 sobre o sector in-
dustrial no país e no mun-
do.
O s resultados do inquéri-
to do INE à produção in-
dustrial indicaram para o 
quarto trimestre de 2020 
uma redução dos Índices de 
produção industrial (IPI), 
do volume de negócios, de 
emprego e do tempo de tra-
balho -1,9%;-11,6; -13,3 e 
-18,1% respectivamente.
Em contra partida, os re-
sultados do mesmo inqué-
rito apontaram uma subida 
dos índices das remunera-

ções e dos preços na pro-
dução industrial (IPPI) em 
magnitudesǃ 10,2% e 0,7% 
de variação homóloga, res-
pectivamente, no mesmo 
período de referência.
A variação homóloga nega-
tiva do IPI no período em 
análise foi influenciada por 
todos os bens industriais 
produzidos, excepto os bens 
de consumo não duradou-
ros que contribuíram com 
17,7% positivos. Dos bens 
industriais com variação 
negativa ressaltam-se os 
bens de energia e bens in-
termédios, com uma redu-
ção de variação homóloga 
de 29,5% e 13,0% respecti-
vamente.
A subida ligeira do índi-
ce de preços ao produtor 
industrial teve o contribu-
to de todos os bens indus-
triais, com maior destaque 

A Câmara Moçambicana 
do Petróleo e Gás condena 
os atentados terroristas de 
Palma, segundo a câmara, o 
ataque a Palma tinha como 
objectivo específico minar o 
projecto pioneiro de US$23 
mil milhões denominado Mo-
zambique LNG e liderado 
pela Total.
O terrorismo é um flagelo e 
nunca podemos deixar que 
prevaleça, diz a câmara, ex-
pressando o seu total apoio 
às Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique. “Estamos 
empenhados em trabalhar 
com o Governo, as empresas 
de energia e a sociedade civil 
para garantir que tais actos 
não possam perturbar a esta-
bilidade de Moçambique e a 
execução de importantes pro-
jectos de energia que são tão 
fundamentais para o cresci-
mento económico do nosso 
país e avanço da prosperidade 

global”, disse Florival Mucave, 
CEO da Câmara de Petróleo e 
Gás de Moçambique.
A insurgência, que dura há 
três anos na província de 
Cabo Delgado, já matou mais 
de 2.600 pessoas e deslocou 
cerca de 670.000, segundo a 
ONU. 
Estes ataques são especialmen-
te direccionados para afectar 
negativamente os investimen-
tos em projectos de petróleo 

e gás em Moçambique e ater-
rorizar a população local. O 
ataque a Palma tinha como 
objectivo específico minar o 
projecto pioneiro de US$23 
mil milhões, denominado Mo-
zambique LNG e liderado pela 
Total.
Como o maior Investimento 
Estrangeiro Diretco no con-
tinente africano, o projecto 
Mozambique LNG posiciona 
Moçambique como o terceiro 

maior exportador de gás glo-
balmente até 2045. Prevê-se 
que duplique o PIB de Mo-
çambique até 2035, sublinhan-
do o impacto transformador 
deste projecto no país, nos 
seus cidadãos e nos Estados 
vizinhos. 
O projecto irá fundamental-
mente reformular o perfil de 
Moçambique, elevando-o de 
um dos países mais pobres do 
mundo para, possivelmente, 
um país de rendimento médio.
“Apelamos à comunidade in-
ternacional para que apoie o 
Governo de Moçambique nos 
seus esforços para lidar com o 
terrorismo em Cabo Delgado. 
O terrorismo é um problema 
global e, portanto, Moçambi-
que não pode ser deixado so-
zinho nesta luta”.
A câmara continua a defen-
der fortemente os desenvol-
vimentos de gás e projetos 
associados em Moçambique 

como um motor-chave de 
oportunidade económica. O 
desenvolvimento económico é 
a única forma de promover o 
desenvolvimento sustentável, 
erradicar a pobreza, reduzir o 
desemprego entre a população 
jovem de Moçambique e cons-
truir capacidade local compe-
tente no país.
A Câmara de Petróleo e Gás 
de Moçambique compromete-
-se a trabalhar em estreita 
colaboração com o Governo 
de Moçambique, investidores 
estrangeiros e actores locais 
para capacitar os empresários 
moçambicanos e posicioná-los 
para aproveitar as inúmeras 
oportunidades que Moçam-
bique oferece. “Vamos traba-
lhar sem descanso para cum-
prir as expectativas de milhões 
de moçambicanos, garantindo 
o fornecimento do primeiro 
gás do projecto Moçambique 
LNG até 2024”, garantem.

para os bens de equipamen-
to e bens de consumo não 
duradouros com 27,5% e 
21,6%.
 A queda do índice de volu-
me de negócios foi associa-
da aos contributos negati-
vos de todos os industriais, 
com a excepção dos bens 
intermédios e dos bens de 
equipamento com uma va-
riação homóloga positiva 
de 2,4% e 2,1%, respectiva-
mente.
A redução do índice de em-
prego industrial no período 
em análise foi influencia-
da, principalmente, pelas 
indústrias de produtos ali-
mentares, bebidas e de ta-
baco com - 18,6% de varia-
ção homóloga, bem como 
indústrias de madeira, pa-
pel e pasta e  impressão 
com -2,8%.
 O aumento do índice das 
remunerações está associa-
do às Indústrias Extracti-
vas com 12,9%, às Indús-
trias Alimentares, Bebidas 
e de Tabaco com 11,3% e 
às Indústrias de  Minerais 
não Metálicos com 7,4%, 
facto que correspondeu a 
uma melhoria relativa  dos 
salários se comparado com 
o trimestre homólogo.

Elísio Muchanga
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Depois da invasão ao distrito de Palma pelos 
terroristas – agora globais como os donos 
do mundo decidiram chamar – e da onda de 
deslocados que se seguiu – não viram outras 
tantas? - eis o assomo de solidariedade, com 
uma profusão de imagens de perfil padroniza-
das com “Somos Cabo Delgado”. Este “Somos 
Cabo Delgado” parece uma remistura do que 
foi o “Je Suis Cistac”. Do que estamos à espera 
para a marcha? Um “olá” à nossa hipocrisia.
Não somos Cabo Delgado enquanto acharmos 
que colocar imagens padronizadas minoram 
o sofrimento de quem tem de viver a fugir de 
estrondos de balas e depois rezar para que o 
mar não os engula ou enquanto pensarmos que 
imagens padronizadas, semelhantes às que co-
locamos para desejar feliz natal, podem ajudar a 
fazer mover “quem devia fazer alguma coisa”.
Não somos Cabo Delgado enquanto permitir-
mos a contratação de mercenários atrapalhados, 
que confundem a população com os insur-
gentes e tudo o que a isso se segue e ainda 
fingimos que não é connosco.
Não somos Cabo Delgado enquanto acei-
tarmos, depois do silêncio, que nos digam 
para não ficarmos atrapalhados e que é isso 
mesmo que os inimigos querem. 
Não somos Cabo Delgado enquanto 
recebermos cheques em nome das con-
denações ao Governo e nossos filhos 
estão bem alimentados e bem vestidos 
e dormimos “na paz do senhor”, preci-
sando abrir as cortinas para ver o céu às 
custas de uma população que não tem 
outra possibilidade senão a de ver o céu.
Não somos Cabo Delgado enquanto 
permitirmos que se forme um Teatro 
Operacional para proteger especifica-
mente os projectos de gás e as popula-
ções continuem abandonadas à própria 
sorte e quem lidera o projecto, depois 
dos ataques, nos abandone à nossa pró-
pria sorte.
Não somos Cabo Delgado. E nem pre-
cisamos ser Cabo Delgado, desde que 
sejamos moçambicanos e humanos e não 
façamos da dor do outro um trampolim 
para os braços de “Deus”, que tanto sig-
nifica likes e comentários como também 
significa um depósito nas nossas contas 
bancárias ao fim do mês.  

Não, não somos Cabo Delgado
Magazinadas Texto: Elton Pila

Fotos: Internet
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Adelina Pinto

 Não sei se declaro, hom-
enageio ou agradeço. Se 

for para declarar diria 
que não há nada 
para contar. E se for 
para te homenagear 
gostaria de te ofe-
recer o brilho das 
estrelas e o caminho 

do calor do sol e tu 
ficarias muito mais 

consciente desse meu 
gesto. Mas prefiro agra-

decer a Deus por seres minha prima. 
Tu és um ser iluminado que consegues trazer 
o mundo com carisma. Parabéns! Votos dos 
teus primos.

         É um grande privilégio ter 
um primo como tu, mas 

para dizer a verdade 
sempre olhei para 
ti como se fosses 
meu irmão. Apre-
ndi contigo o valor 
da simplicidade e 
humildade, e sou 

uma pessoa melhor 
graças a ti. Que todos 

os dias da tua vida 
possam ser presenteados 

pelo destino com toda a felicidade que o 
teu coração transportar. Quando o mundo 
tentar mudar e transportar algo que tu não 
és lembre-te que o nosso sentimento por ti 
nunca mudará. Parabéns!  

Kikas

Aryane 

Isabel e Edson

Ana e Joel

Angélica 

Que o Senhor esteja sempre entre vós abençoando essa união e fortal-
ecendo a família. Que os frutos deste enlace sejam igualmente abençoados 
para as futuras gerações. Felicidades aos noivos! Um casamento feliz se 
constrói com muito amor, carinho e compreensão. Que estes sentimentos 
estejam sempre presentes nas vossas vidas!

Que o vosso casamento seja preenchido por todos os ingredientes certos: 
um monte de amor, uma pitada de humor, um toque de romance e uma 
colher de compreensão. Que a vossa alegria dure para sempre e a feli-
cidade a dois continue sendo o vosso objectivo principal. A caminhada 
seja longa e repleta de amor e compreensão. 

Hoje celebraremos em 
grande estilo e com 

tudo que tens di-
reito, pois não 
existe no Mundo 
amiga mais at-
enciosa, carin-
hosa e presente 
que tu. Não me 

lembro de pas-
sar um dia inteiro 

sem o teu sorriso à 
volta dos que amam a 

tua companhia, por pouco 
tempo que fosse. O tempo passa rápido 
e muitas vezes estamos tão ocupados 
vivendo momentos que acabamos 
esquecendo que dele depende o nosso 
futuro. Parabéns!

 No dia do teu an-
iversário, o dia de 

troca de guarda, 
e u  g o s t a r i a 
muito de ser 
um anjo de ver-
dade para fi-
car ao teu lado 
espalhando luz 

e amor ao teu 
redor. Como não 

somos um anjo de 
verdade te enviamos o 

nosso carinho mais sincero e preces 
para que o teu anjo de guarda seja 
tão iluminado quanto tu. Parabéns! 
Muita saúde, paz e muito amor. Que 
Deus te proteja sempre. Votos dos 
teus pais Alice e Inácio.

Belton 

Lúcia 
Fica difícil o que desejar 

para alguém tão espe-
cial como tu. Amigas 
já tens aos montes, 
saúde que Deus 
conserve, família 
linda e competên-
cia no que fazes. 

Só posso desejar 
que Deus multiplique 

tudo de bom que já 
possuis e que realizes os 

sonhos do teu coração, aqueles que so-
mente tu sabes dizer. Por mais um ano 
de vida sempre com dedicação, um feliz 
aniversário com muito êxito porque 
hoje quem brilha és tu. Parabéns! 

Eu poderia ficar a vida 
inteira a falar das 

tuas qualidades 
como colega de 
escola e também 
como ser huma-
no. Passaria, se 
quisesses, mil vi-
das agradecendo 

tudo que fizemos 
por cada pessoa 

que quando precisa 
de ajuda nos tornar-

mos as melhores. Foi junto con-
tigo que adoptamos ferramentas para 
sermos os melhores. Não deixarei 
passar nem um dia sem reconhecer a 
nossa amizade. Votos de felicidades e 
uma vida repleta de amor! 

Maria 

Aniversariantes e Noivos email:jornalmagazineinde@gmail.com, adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140
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Cultura
Dany Wambire, editor da Fundza

É preciso criar a cultura de leitura 
de livros literários nas escolas

Elton Pila

Comecemos pelo último em-
preendimento, pela livraria 
num complexo comercial no 
centro da Beira. Depois de 
a Kulemba, enquanto Asso-
ciação Literária, ter contri-
buído para o surgimento de 
novos escritores e leitores, 
quer com a SOLETRAS, 
quer com o FLIK; depois 
de aberta uma editora que 
se configuraria nesta pla-
taforma em que os textos 
ganhariam o cariz de livro; 
eis a livraria, que é este es-
paço em que o livro se mos-
tra e se entrega aos leitores. 
Parece o encerramento de 
um ciclo, mas como Dany 
Wambire ,  o  ed i tor  com 
quem nos colocamos à con-
versa, diz, é o prolongamen-
to deste activismo de que 
não se pode dissociar a Ku-
lemba. Na livraria não são 
apenas encontrados os livros 
da Fundza ou Literatura, 
há mais editoras, há mais 
géneros. O que, se é verda-
de, não deixa de ser estra-
tégico comercialmente, não 
é menos verdade que acaba 
sendo o cumprimento de 
uma responsabilidade social 
aos leitores de todo-o-tipo 
numa altura que a Fundza é 
o único empreendimento do 
género na cidade da Beira. 

Depois de longos anos 
de activismo, quer com 
a Revista SOLETRAS e 
depois com o Festival do 
Livro Infantil Kulemba, os 
dois sob a exige da Asso-
ciação Kulemba, é dado o 
passo para uma editora, a 
Fundza. Sentiu que estava 
a faltar uma editora como 
esta no mercado editorial 
moçambicano?

Começo por dizer que ain-
da continuo no activismo. 
A criação da Fundza pode 
ser vista como uma espécie 
de prolongamento desse ac-

pressão para convencer os 
pais e encarregados de edu-
cação. 

O livro infanto-juvenil 
também se mostra uma 
grande aposta da editora, 
um nicho que, apesar de 
estar a conhecer bons dias 

em Moçambique, não deixa 
de ser o parente pobre. É 
uma necessidade que cons-
tataram com o FLIK?

Sim. Publicam-se poucos 
livros desta área no País. 
Gostávamos que esta área 
fosse mais forte. É na in-
fância que se formam os 
leitores. Os leitores que que-
remos amanhã, devem ser 
formados hoje. Portanto, 
continuaremos a publicar 
mais obras para crianças e 
divulgando essas obras atra-
vés do FLIK e doutras ini-
ciativas.

A Literatura infanto-juve-
nil é um campo movediço. 
Pensa-se qu’é fácil fazer 
por ser para crianças, o 
que faz com que se resvale 
em  moralismos escancara-
dos. Como a Fundza enten-
de a edição deste género?

“É difícil pensar numa educação sem livraria, sem um espaço em que pessoas possam ter intimidade com os livros”.

A editora Fundza marca a descentralização 
do mercado editorial em Moçambique. 
Nascida na Beira, é o marco de um cami-
nho feito, pela Kulemba, para promoção 
do livro e da leitura. 

tivismo. Entretanto, algu-
mas actividades precisam de 
um outro formato para fun-
cionarem melhor. É o caso 
da Fundza, que surgiu para 
preencher o vazio existia em 
Sofala e, talvez, na região 
Centro do país. 

O que há-de diferenciar a 
Fundza de outras editoras?

Desde logo por estar fora 
da capital Maputo. Era o 
que faltava na região Cen-
tro, para os escritores e lei-
tores dae Sofala, Manica, 
Tete e, quiça, também para 
as províncias da zona Nor-
te. É uma editora próxima 
aos leitores, focada também 
no livro infanto-juvenil, que 
não parece uma preocupação 
presente do grossa das outras 
editoras. 

À partida, podíamos pen-
sar que se tratava apenas 
de uma editora para au-
tores da Beira. Mas com a 
edição de obras de autores 
fora de Sofala, percebemos 
que não. Não era intenção 
circunscrever-se ao nicho 
de Sofala?

Nunca foi essa nossa pre-
tensão. Surgimos com três 
propósitos: publicar novos 
autores, impulsionar a lite-
ratura infanto-juvenil e for-
mar novos leitores. Tínhamos 
que começar de algum lugar. 
Sofala foi esse lugar natural, 
por hospedar a editora. 

O mercado editorial 
moçambicano sempre se 
mostrou um poço sem 
fundo para quem se propôs 
a investir. Onde encontra-
ram coragem, sabendo da 
experiência dos outros?

Há coisas na vida que, por 
mais dêem errado, nunca 
desistimos delas. A brincar, 
digo: enquanto uns se divor-
ciam, outros estão a casar-
-se. É a condição humana. 

Não temos como desistir da 
educação, do livro. Precisa-
mos é aprender sempre com 
erros (nossos e dos outros) e 
procurar fazer melhor.   

A média de exemplares ti-
rados por edição hoje está 
muito aquém do que a taxa 
de analfabetismo sugere. 
Mas temos mais pessoas 
que sabem ler, mas temos 
menos pessoas que se 
propõem a comprar livros. 
Qual há-de ser a razão 
deste abismo entre o leitor 
e o livro?

É preciso criar a cultura de 
leitura de livros literários 
nas escolas. Não se pode fi-
car apenas com fragmentos 
de obras. Gestores da edu-
cação e professores devem 
dar um passo nesse sentido. 
Com esse passo, ganha-se 
um outro: redução conside-
rável do preço do livro. 

O investimento das insti-
tuições de ensino em livros 
sempre se afigurou num 
caminho para resolver dois 
problemas. O primeiro, 
contribuir para literacia 
dos alunos/estudantes. 
Segundo, ser um balão de 
oxigénio quando os livros 
morrem empoeirados nas 
estantes das livrarias. O 
que está a falhar para 
qu’isso se efective?

Existe esta perspectiva, que 
faz pressão ao Governo. Mas 
também penso que as direc-
ções deviam convencer aos 
pais e encarregados de educa-
ção para comprar livros que 
o aluno podia usar ao longo 
do ano. Se para uma escola 
com 300 alunos, 300 livros 
forem comprados, isto repli-
cado pelo número de escolas 
pode ajudar a a baixar o pre-
ço do livro. Temos esta pres-
são sobre o Governo, mas é 
também possível fazer esta 
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Agenda
Esta coluna faz parte das inovações com que o 
MAGAZINE Independente se começa a apresentar 
a partir desta edição. É uma coluna de agendas, 
apresentanda semanalmente, dos eventos mais re-
levantes para os dias que se seguem. Nestes tem-
pos que agora vivemos, com a pandemia a colocar o 
ambiente físico de eventos suspenso, a internet tor-
nou-se o palco, a forma possível de termos a Arte 
para alimentar o espírito quando estamos em pro-
fundo desespero em relação ao futuro.  Escrevemos 
antes do novo anúncio do Presidente da República, 
que talvez abra as casas de Arte e permita, ain-
da que em números mínimos, que se possa voltar 
aos espectáculos, exposições, cinema. Mas, de todas 
as formas, temos para esta semana, logo no dia o7 
de Abril, dia que se celebra a mulher moçambica-
na, embora sejam tempos – quer pela pandemia, 
quer pelo terrorismo -  que não haja muito para 
celebrar, duas grandes mulheres juntam-se para as 
celebrações possíveis, são elas Lena Bahule e Lucré-
cia Paco, em Fé-Menina, a ser acompanhado nas 
plataformas virtuais da Fundação Fernando Leite 
Couto. No dia seguinte, quinta-feira, 08, inspirado 
no Idai, Bento Balói vai lançar, nas páginas do fa-
cebook do Centro Cultural Brasil-Moçambique, da 
Feira do Livro de Maputo, Flipoços - Festival Li-
terário Internacional de Poços de Caldas e Revista 
Literatas, o livro de crónicas “Na Arca de Não É”. 
Já no dia 09, na esteira das actividades a cami-
nho da terceira edição da Semana Africana, há o 
debate sobre “Expressão Artística, Design, Pintura 
e Arte Urbana” com artista plástico moçambicano 
AfroIvan e o designer e artista plástico cabo-ver-
diano Fábio Tasti, a ser moderado pelo tamb artis-
ta plástico e investigador cultural Titos Pelembe; 
nesta mesma esteira, no dia 11, com os bailarinos 
Edna Jaime, Pak Ndjanema vai-se ao debate sobre 
“Dança, Identidade e Cultura. Entre idas e voltas”, 
sob moderação do docente universitário António 
Manuel. 

Gosto de pensar na diferença 
entre oratura e literatura. Nós 
somos povos orais e a narração 
oral tem características pró-
prias, que servem para animá-
-la. Pode ser que os escritores 
encontrem beleza nisso e quei-
ram transmitir no texto escrito, 
o que não é um mal de todo. 
Mas os dias de hoje, por causa 
do tipo de temáticas trazidas, 
o contexto, neste processo de 
criação e recriação, será neces-
sário explorar outras nuances. 
Não quer dizer que a oratura 
não vai ter o seu valor; a mu-
sicalidade, as pausas, podem 
continuar a ser exploradas. 
Já publicamos três colectâneas 
de contos tradicionas, na Beira, 
Dondo, Nhamatanda. As crian-

ças passaram os textos do oral 
para o escrito, ganha-se que 
as crianças tenham gosto pela 
leitura; estejam mais próximas 
dos mais velhos, nesta coisa 
que vai sendo rara nos dias de 
hoje e também que contribua 
para a preservação de valor 
cultural.
A cada livro que nos chega 
tentamos perceber do ponto de 
vista estético e temático. 

O editor Jessemusse Cacin-
da defende que o escritor 
precisa ser activista, na 
perspectiva de contribuir 
na promoção do livro e da 
leitura e, a partir disso, 
construir um público que 

também possa comprar 
livros. O que pensa disso 
enquanto editor e escritor?

As dificuldades existentes 
no nosso mercado editorial 
não podem ser resolvidas por 
um actor apenas. É preciso 
que os escritores, editores, 
distribuidores e livreiros tra-
balhem de forma conjunta e 
incansável para a implanta-
ção de uma possível indústria 
cultural. No caso dos escrito-
res, uma relação mais íntima 
com os leitores poderia trazer 
mais pessoas à leitura.

Agora, foi aberta a livraria 
da Fundza. É o passo que 

faltava para fechar o ciclo 
ou é mais um passo?

Não é um fechar de ciclo, 
estamos longe disso. É um 
passo que achamos oportu-
no e necessário dar. A Beira, 
depois do encerramento da 
Minerva, não tinha nenhu-
ma livraria. É difícil pensar 
numa educação sem livraria, 
sem um espaço em que pes-
soas possam ter intimidade 

com os livros. 

Qual é a avaliação que 
tem feito destes primeiros 
meses?

Medimos em dois ou três in-
dicadores. Primeiro, os elo-
gios que se recebemos de 
pessoas dizendo que estava a 
faltar isto, era uma coisa que 
não tínhamos. 
Segundo, nesta época de cri-
se, as pessoas estão mais 
próximas de livros, livros de 
natureza motivacional e de 
auto-ajuda, os livros estão a 
cumprir um espaço primor-
dial na resolução de crises 
que as pessoas vão enfrentan-
do. Embora tenhamos vendas 
relativamente consideráveis, 
os custos para manutenção 
continuam relativamente al-
tos, precisamos vender num 
volume muito alto para equi-
librar as despesas. Com o 
número de leitores existen-
tes, as contas ficam sempre à 
tangente. Isto faz com que as 
livrarias tenham novos desa-
fios. A livraria não deve ficar 
só a vender livros, é preciso 
promover os livros, formar 
leitores, conversar com as es-
colas.

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, largura 
e cumprimento)

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid -19

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

PUBLICIDADE

Há mais géneros, há mais editoras, na livraria da Fundza
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Desporto
Mambas iniciam campanha 
recebendo a Costa do Marfim

Atletismo com fraco rendimento 

Lebron quer Curry nos Lakers

CAN já tem datas definidas

Reinildo em grande

Moçambique já conhece as datas 
dos seus jogos, na segunda fase das 
eliminatórias de acesso ao Mundial 
da FIFA Qatar-2022. Sorteados no 
Grupo D, os Mambas arrancam a 
sua campanha recebendo, em Mapu-
to, a Costa do Marfim, entre os dias 
5 e 8 de Junho de 2021. A terceira 
e quarta jornadas serão disputadas 
no mês de Setembro deste ano. Os 
Mambas vão defrontar os Camarões, 
por duas vezes.

Os resultados da delegação moçam-
bicana de atletismo que participou 
na África do Sul, Joanesburgo, não 
são animadores. Nos 200 metros par-
ticiparam 15 atletas em duas séries, 
tendo Helena Nhampule ocupado o 
15º lugar com a marca de 25.75. Nos 
400m participaram 8 atletas e a nossa 
representante Cecília Guambe ocu-
pou o oitavo lugar com a marca de 
1.05.38. Nos 800 metros participaram 
11 atletas e Samuel Machava ocupou 
o nono lugar com a marca de 1.52 95. 

No duelo para a liderança da prova, 
levou a melhor o Lille OSC de Rei-
nildo sobre o todo-poderoso PSG de 
Neymar e Mbappé. O internacional 
moçambicano disputou os 90 minu-
tos. Foi por 1 a 0 que o Lille OSC 
venceu sábado último, 03 de Abril, 
ao PSG em pleno Parque dos Prínci-
pes para a jornada 31 da Ligue 1.O 
tento da partida foi apontado por 
Jonathan David.

Sempre rivais, LeBron James e Ste-
phen Curry jogaram juntos no últi-
mo All Star Game, com o capitão a 
escolher a estrela dos Warriors para 
a sua equipa. A coisa deve ter cor-
rido mesmo bem, uma vez que ale-
gadamente James quer agora o se-
leccionador Curry para os Lakers, o 
que pode acontecer em 2022.  O fim-
-de-semana do All Star Game terá 
mesmo servido para uma abordagem 
inicial, de acordo com o jornalista da 
ESPN rian Windhorst.

A Confederação Africana de Fu-
tebol (CAF) anunciou que o 
Campeonato Africano das Nações 
(CAN) vai decorrer entre 9 de Ja-
neiro e 6 de Fevereiro de 2022, nos 
Camarões. O sorteio da fase final 
da 33.ª edição da prova, que con-
tará com a participação de dois 
países lusófonos, Cabo Verde e 
Guiné-Bissau, está agendado para 
25 de Junho de 2021. 

Feizal Sidat corta a última raiz 
de Alberto Simango na FMF

Alfredo Langa 

O previsível aconteceu. Já se 
falava nos bastidores de que 
o novo seleccionador nacional 
dos Mambas não nutria mui-
ta simpatia do novo elenco 
da Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF), liderado 
por Feizal Sidat. Uma das 
razões primordiais tinha a 
ver com o facto de o selec-
cionador nacional ter sido 
contratado pela anterior di-
recção da FMF, outrora che-
fiada por Alberto Simango 
Júnior. 
Sabe-se que logo que Feizal 
Sidat foi eleito presidente 
uma das perguntas da comu-
nicação social, feita na altu-
ra, era de que se cmanteria 
o selecionador Luís Gonçal-
ves. Prontamente, Sidat teria 
dito que o manteria porque 
ele estava a fazer um bom 
trabalho.
 Na altura, Luís Gonçal-
ves prometeu qualificar os 
Mambas para o CAN como 
primeiro objectivo e depois 
caçar a sonhada inédita qua-
lificação para o Mundial. 
Mas o primeiro objectivo fa-
lhou. Os Mambas não quali-
ficaram para o CAN e logo 
tombou Luís Gonçalves. 
Luís Gonçalves fez parte da 
equipa de Abel Xavier de 
2016 a Maio de 2018, mas 
antes de assinar pela selecção 

de Moçambique trabalhava 
como seleccionador nacional 
de Sub-17 da China. 
Depois da eliminatória para 
o CAN e olhando para vários 
factores, o mesmo acreditava 
numa chance de continuar 

nos Mambas, mas a notícia 
veio como uma bomba para 
o demitido seleccionador Luís 
Gonçalves. Logo que tomou 
conhecimento o então selec-
cionador disse que “não es-
tava à espera depois de um 

Luís Gonçalves surpreendido 

Luís Gonçalves quando assinou o seu contrato

Feizal Sidat

O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feizal Sidat, 
demitiu na semana passada o seleccionador nacional Luís Gonçal-
ves, depois de falhar o apuramento para o CAN dos Camarões. Cai 
entretanto o seleccionador que não era das graças do novo elenco.
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Dário Monteiro apontado 
como seleccionador interino

Ronaldo impulsionou em 145% 
receitas comerciais da Juventus FC

 A chegada de Cristiano Ro-
naldo e a sua legião de qua-
se 500 milhões de seguidores 
nas redes sociais contribuiu 
directamente para a popu-
laridade online da Juven-
tus. Além do seu valor em 
campo, a imagem do craque 
português ampliou o valor 
comercial e o desempenho 
online do clube. 
Segundo um estudo da con-
sultora KPMG, desde que 
Cristiano Ronaldo chegou a 
Turim, a Juventus FC au-
mentou as receitas comer-
ciais em 145%, demonstran-
do que o clube foi capaz de 
capitalizar no vasto desen-
volvimento do seu apelo de 
marca, diversificada base de 
fãs global, impressionantes 
actuações em campo. Os da-
dos personalizados sobre os 
fãs também propor-
cionam aos clubes 
uma visão conside-
rável e influência 
junto dos patroci-
nadores. Os patro-
cinadores estão cada 
vez mais interessa-
dos nas localizações, 
perfil, demografia 
e valor dos fãs dos 
clubes, além do ta-
manho da base de 
fãs, a fim de garan-
tir que o patrocínio 
seja uma boa opor-
tunidade estratégica 
para a marca.
Os desenvolvimen-
tos nas plataformas 
de redes sociais per-
mitem uma maior 
comunicação e envolvimen-
to mais direccionado entre 
adeptos e clubes de futebol 
do que nunca. Algoritmos 
de utilizador aprimorados 
garantem que os fãs sejam 
alimentados com o conteúdo 
mais relevante, autêntico e 
interessante para mantê-los 
conectados com mais fre-
quência e por mais tempo. 
Da mesma forma, o próprio 
desenvolvimento de novas 
plataformas de redes sociais 
oferece oportunidades para 
os clubes atingirem públicos 
diferentes de maneiras ino-
vadoras. O TikTok, lançado 
em 2016 para divulgar con-
teúdos de vídeo em formato 
curto, parece ser uma boa 
maneira para os clubes se 
envolverem com fãs e, po-
tencialmente, com menos de 
25 anos (conhecidos como 
Geração Z) num mercado 
muito competitivo de “aten-
ção do consumidor”. Outra 
inovação que demonstra a 
prioridade de muitos clubes 

para aprofundar o envolvi-
mento autêntico e a lealdade 
dos fãs, enquanto monetizam 
directamente a sua grande 
base global de fãs, é o re-
cente lançamento de ‘Fan 
Tokens’, uma moeda digital 
que fornece acesso a bens ou 
serviços específicos do clube. 
Em 2019, por exemplo, o Pa-
ris Saint-Germain contabi-
lizou 20 milhões de ‘tokens’ 
negociados, dando aos fãs 
uma parte simbólica do clu-
be, em troca de influência 
nas decisões do clube. Outros 
exemplos de clubes onde es-
tão disponíveis ‘tokens’ de 
adeptos incluem AS Roma, 
Juventus e FC Barcelona. 
Ainda assim, a relação entre 
seguidores de redes sociais e 
receitas comerciais permane-
ce fraca entre os dez princi-

pais clubes em 2019/20. A 
receita comercial gerada para 
muitos clubes de alto per-
fil é fortemente impactada 
por outros factores, como a 
marca, duração dos acordos 
comerciais, a capacidade de 
negociar acordos de patrocí-
nio vantajosos, a localização 
do clube e a demografia dos 
seus seguidores. Muitos dos 
dez principais clubes têm 
uma proporção superior de 
adeptos internacionais, que 
são inerentemente mais difí-
ceis de monetizar comercial-
mente por adepto do que ba-
ses de fãs localizadas. O FC 
Barcelona e o Real Madrid, 
por exemplo, acumularam 
262 milhões e 259 milhões de 
seguidores nas redes sociais, 
respectivamente, o maior 
número de seguidores de 
qualquer clube de futebol em 
todo o mundo. Embora a re-
ceita comercial de ambos os 
clubes 2019/20 seja a segun-
da e terceira maior atrás do 
FC Bayern. In  Abola

Mambas falham CAN

O seleccionador dos Mambi-
nhas de Sub-20, actualmente 
a treinador a Liga Desportiva 
de Maputo (LDM), no Mo-
çambola, pode ser apresen-
tado esta semana como novo 
seleccionador interino dos 
Mambas, com o objectivo de 
orientar a referida selecção 
no torneio da COSAFA no 
próximo mês de Maio. Quase 
que não há dúvidas, uma vez 
que Dário Monteiro foi visto 
no último jogo dos Mambas 
diante de Cabo Verde a as-
sistir à partida internacional 
e quase que era o único trei-
nador nas bancadas. O mes-
mo era acompanhado pelo 
filho do director técnico da 
Federação Moçambicana de 
Futebol, Arnaldo Salvado, 
que também é treinador de 
futebol, estando na altura a 
fazer anotações, comentá-
rios, tudo dando a entender 
que estava a fazer um estágio 
para o provável lugar que lhe 
espera nos Mambas.    

jogo em que criámos oportu-
nidades e em que podíamos 
ter garantido o acesso ao 
CAN. Não tinha só esse ob-
jectivo mas também o apu-
ramento para o Mundial do 
Qatar. Acredito no projecto 
em que lancei vários jovens, 
como o Geny Catamo, Ka-
mo-Kamo e o Maestro, entre 
outros, perante muitas ad-
versidades, como o facto de 
o Moçambola estar parado e 
de nesta dupla jornada não 
ter podido contar com vá-
rios jogadores, devido à lei 
do confinamento”. 
Luís Gonçalves explicou que 
a surpresa é maior, uma 

vez que não assumia apenas 
funções como seleccionador.
Entretanto, estatisticamen-
te os Mambas perfazem a 
sexta vez consecutiva que 
não conseguem o acesso 
para um CAN de futebol, 
depois de terem falhado a 
sua presença nas edições 
de 2012, 2013, 2015, 2017 e 
2019. 
Os Mambas fecharam o gru-
po no 4° e último lugar com 
4 pontos, fruto de 4 derro-
tas, uma vitória e um em-
pate, enquanto os Tubarões 
Azuis fizeram a festa da qua-
lificação ao terminarem em 
2° com 10 pontos, juntando-

Não tinha só esse 
objectivo mas também 
o apuramento para 
o Mundial do Qatar. 
Acredito no projecto 
em que lancei vários 
jovens, como o Geny 
Catamo, Kamo-Kamo 
e o Maestro, entre 
outros, perante muitas 
adversidades, como o 
facto de o Moçambola 
estar parado e de 
nesta dupla jornada 
não ter podido contar 
com vários jogadores, 
devido à lei do 
confinamento”. 

-se aos Camarões no grupo 
dos apurados. 
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Na sua manifestação de 
repúdio, onde constam 13 
motivos para a não cele-
bração do Dia da Mulher 
Moçambicana, que anual-
mente é marcado por festas 
por quase todos os bairros 
do País, as mulheres jovens 
líderes entendem não haver 
motivos para comemorar o 
7 de Abril numa altura em 
que metade da população 
de Cabo Delgado está des-
locada e o ataque de Pal-
ma, que também vitimou 
membros desta Rede, veio 
evidenciar como as popu-
lações se sentem abando-
nadas no processo de fuga, 
quando o número de deslo-
cados ascende já aos milha-
res, maioritariamente mu-
lheres e crianças.
Preocupa igualmente a este 
grupo o facto de Palma, 
Mocímboa, Nangade, Quis-
sanga, Muidumbe, Ibo e 
Macomia terem sido assal-
tados pelos terroristas nos 
últimos 12 meses e saldou 
em rapto de milhares de 
mulheres, que muitas vezes 
são usadas como instru-
mento de guerra.
Para a Rede, o relatório da 

Conta Geral do Estado, os 
balanços governamentais e 
os informes sectoriais não 
provêm informação de di-
reito público transversal 
na óptica de género e nem 
desagregam dados para 
demonstrar como as rea-
lidades têm impactado de 
forma diferenciada sobre 
mulheres e homens, muito 
menos esclarecem quantas 
mulheres beneficiaram de 
fundos de resposta à Co-
vid-19 e de assistência aos 
deslocados nas regiões Cen-
tro e Norte.
Por outro lado, as mulhe-
res jovens líderes entendem  
não haver razões para ce-
lebrar o 7 de Abril numa 
altura em que a violência 
obstétrica e a mortalida-
de materno-infantil conti-
nuam bastante elevadas, 
evidenciado pelo Relatório 
das Nações Unidas sobre 
os Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável-2019, 
facto que se pode ter agra-
vado com a pressão da 
pandemia que contribuiu 
para a redução da capaci-
dade de resposta a outras 
enfermidades.
Na esfera criminal, a Rede 
lamenta o facto de Rosa 

Cukwua e sua companhei-
ra terem sido barbaramen-
te assassinadas nos finais 
de 2020 nas imediações da 
residência do director do 
SERNIC em Lichinga, um 
crime que até esta parte 
ainda não foi esclarecido, 
o que, segundo a Rede, 
denuncia abandono à pró-
pria sorte das mulheres 
activistas políticas e de-
fensoras dos direitos hu-
manos”.
Para esta organização 
constituída por mulheres 
jovens líderes, diante des-

te contexto, nem o Presi-
dente da República e nem 
o Ministério de Género se 
dignaram a prestar infor-
mação ou esclarecimento 
sobre os esforços em cur-
so para responder a todo 
este cenário. 
“Clamamos por um maior 
envolvimento da Socieda-
de Civil, das forças políti-
cas nacionais, das confis-
sões religiosas, incluindo 
islâmicas, dos artistas, da 
academia, do sector priva-
do e de toda a sociedade 
na agenda da paz. Assim, 

reconhecendo os esforços 
que diferentes entidades, 
movimentos e actores têm 
estado a empreender na 
assistência humanitária, 
no quadro da Resolução 
1325 sobre Mulher, Paz e 
Segurança, da Constitui-
ção da República e demais 
instrumentos nacionais 
e internacionais, ao Go-
verno, ao Parlamento, à 
SADC, à União Africana e 
às Nações Unidas exigimos 
paz e segurança em Mo-
çambique”, dizem as jovens 
líderes.

A Rede de Mulheres Jovens Líderes 
defende que não há razão nenhuma 
para Moçambique comemorar o Dia 
da Mulher, vulgo 7 de Abril, pois há 
mais motivos para chorar e reflectir.

Aida Matsinhe


