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Angola regista primeiras duas mortes

destaques

CTA sugere a
suspensão de
contratos de trabalho
por seis meses
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA) propõe a suspensão dos
contratos de trabalho por seis
meses prorrogáveis em função da
evolução da pandemia do COVID-19. Esta medida abrange
os sectores do Turismo, Transportes, Indústria, Agricultura e
Construção Civil, porque são sectores mais afectados.
Em Moçambique, os impactos
doa pandemia de Covid-19 no
sector empresarial estão estimados entre os USD 234 Milhões e
USD 375 Milhões, sendo que o
sector do Turismo figura como
o mais afectado com perdas estimadas entre USD 53 Milhões
e USD 71 Milhões. Por consequência, este é o sector que irá
apresentar maior desaceleração
em 2020. Como resultado da
conjugação dos efeitos sectoriais
do surto de Covid-19, estima-se
que o crescimento económico de
2020 esteja 2.3 pontos percentuais abaixo do esperado, podendo crescer no intervalo entre
2 porcento e 2,3 por cento. Por
isso, a CTA sugere a implementação de medidas que passam
pela associação de esforços do
sector público, privado e parceiros de cooperação para a mobilização de recursos, uma vez que o
grande objectivo destas medidas
é ajudar as empresas a manter
os empregos e mitigar a desaceleração económica que podem desembocar em impactos mais penalizadores no desenvolvimento
económico ou níveis de pobreza.
Os patroes moçambicanos apontam que, no total o pacote de
medidas imediatas a serem implementadas para os sectores
prioritários como do Turismo,
Transportes, Indústria, Agricultura e Construção civil, tem um
custo de USD 355 milhões.
Na mesma senda, os impactos
desta pandemia poderão se fazer
sentir, através da balança comercial traduzindo-se pela redução
das importações e exportações,
uma vez que grande parte dos
países, principalmente os que fazem comércio com Moçambique,
como é o caso da África do Sul e
China, estão a adoptar medidas
bastante restritivas ao comércio.
Neuton Langa

Dois dos infectados com coronavírus em Angola acabaram por falecer sábado, 28, em Luanda, anunciou, domingo, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 59 anos de idade, residente regularmente em Portugal e regressado no dia 12 a Angola, e de um segundo caso de um jovem, também
angolano, do mesmo sexo, de 37 anos.

Covid-19: África de Sul aumenta
ameaça para Moçambique
Já com 1280 infectados e
duas mortes, até domingo, devido a pandemia de
Covid 19, doença causada
pelo novo coronavírus,
África de Sul têm cerca
de milhares moçambicanos que, semana passada, estavam apinhados
na fronteira de Ressano
Garcia a regressar para
Moçambique, depois
que aquele país vizinho
adotou a medida do confinamento obrigatório que
durara 21 dias. Apesar das
aparentes fragilidades
do Ministério de Saúde
(MISAU), o país diz-se
preparado para monitorar
os mais de 23 mil moçambicanos que voltaram.
Nelson Mucandze

A

fronteira de Ressano Garcia, nos
últimos dias, esteve apinhada. É
um êxodo a responder à medida de encerramento de fronteiras do Governo moçambicano, que também
anunciou confinamento obrigatório para os próximos dias.
Os países da região estão fechar-se. Semana passada foi
Zimbabwe, o Reino de eSwati
e África de Sul a fecharem as
suas fronteiras, autorizando
apenas entrada e saída de mercadoria que já começa a escassear em Maputo. A fronteira
de Ressano Garcia assistiu, na
quinta-feira passada, a uma fila
de cerca de 7 km, sem o distanciamento mínimo de 1 metro
sugerido pelas autoridades de
Saúde, de milhares de moçambicanos a voltar para o solo pátrio.
No entanto, no local, uma equipa de técnicos do Ministério
do Saúde procedeu o rastreio
da pandemia de Covid-19. Um
teste apenas de temperatura,

visto que a doença só se manifesta passados 14 dias, porém,
nesse tempo o portador pode
infectar outros que também
levarão duas semanas para
verem os sintomas de doença
manifestarem. Sem incluir os
contagiados invisíveis.
O rastreio no local é um processo que, para os utentes
da fronteira, vale a pena enfrentar, porque a situação na
África do Sul não é das melhores e preferem se precaver
da doença, até porque o trabalho pode esperar.
Em outros países, cidadãos
repatriados em países com
esta pandemia são submeti-

dos a quarentena não domiciliaria, quando Moçambique,
um país que já reclamou a
doadores um défice de 700
milhões de dólares para fazer
face a pandemia de Covid 19,
aposta em confinamento domiciliário com monitoramento hospital quase inexistente.
No entanto, as autoridades do
Ministério de Saúde, na voz
de Rosa Marlene, directora
Nacional de Saúde de Pública, falam de ter o controlo sobre os 23 mil moçambicanos.
“’ São todos cidadãos nacionais e têm todo o direito de
regressar para o seu país de
origem. O que estamos a fa-

zer é reforçar as equipas do
MISAU e da Migração, o que
permite, no mínimo, saber
para aqueles cidadãos que ficaram em quarentena para
onde vão. É verdade que estão dispersos, mas esforços estão sendo feitos para garantir
o segmento de todos”.
Até este Domingo, a África
do Sul era o país africano com
mais casos de Coronavírus registados, 1280 infectados, dois
mortos e apenas 31 curados,
são mais de mil, que acabaram forçando o fecho de fronteiras e paralisação de todos
os sectores, com excepção dos
considerados essenciais.

Banco de Moçambique anuncia medidas
extraordinárias para mitigar os efeitos da Covid-19
Minutos depois da comunicação do Presidente da
República, Filipe Nyusi,
da declaração de Estado de
Emergência para travar o
alastramento da Covid-19
no País, o Banco de Moçambique anunciou medidas extraordinárias para mitigar os
efeitos da pandemia global,
cujo impacto já se faz sentir
no solo pátrio.
No âmbito do Sistema de
Pagamentos, no diz respeito a instituições de moeda
electrónica, o Banco Central moçambicano determina que as instituições de

moeda electrónica (e-Mola,
M-Pesa e mKesh) passam
a não cobrar encargos e comissões nas transferências
de cliente para cliente até
ao limite diário de 1.000,00
MT; o limite por transacção na carteira móvel é
ajustado de 25.000,00 MT

para 50.000,00 MT; o limite diário para transacções
na carteira móvel é ajustado de 125.000,00 MT para
250.000,00 MT; o limite
anual de transacções para
os clientes de Nível I (tier I)
na carteira móvel é ajustado
para 400.000,00 MT.
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Filipe Nyusi declara Estado de Emergência
comunitária do COVID – 19,
o Conselho de Estado aconselhou ao Chefe do Estado a
enveredar pela declaração do
Estado de Emergência, nos
termos da alíne b) do artigo
165, da Constituição da República de Moçambique, conjugado com a alínea b) do artigo 2, da Lei n˚ 5/2005 de

Oito dias depois do registo do primeiro caso do
coronavírus, o Presidente
da República anunciou o
Estado de Emergência.
Com esta declaração,
que entra em vigor a
partir desta quarta-feira
e segue pelos próximos
trinta dias, sobe para três
o nível de alerta, numa
altura que Moçambique
conta com o registo de
oito casos positivos.

Plano de contingência e os milhões suspeitos

Elton Pila

D

e princípio, a
Comunicação
à Nação estava marcada
para 13 horas. Mas sem explicações foi
adiada para 20 horas, o que
fez crescerem expectativas
e suspeitas de uma decisão
fracturante, numa altura que
o país regista já oito casos.
Houve quem vaticinasse a
declaração do confinamento
obrigatório. Mas o que se viu
foi a declaração do Estado de
Emergência, que representa
o agravamento das medidas
de restrição anunciadas por
Nyusi na anterior comunica-

ção à nação.
Tendo presente a alta taxa
de mortalidade, o impacto
social e económico, começou
por dizer o Presidente da República, mostra-se necessária
a implementação urgente de
medidas de contenção com
vista a salvaguardar a saúde
pública. “Temos feito tudo
para garantir que o impacto
da pandemia seja mínimo em
Moçambique”, reiterou.
A partir desta quarta-feira,
disse, passa a ser obrigatória

1 de Dezembro, que regula a
organização do Conselho de
Estado e define o estatuto de
seus membros”, lia-se no Comunicado.
As medidas anunciadas por
Filipe Nyusi terão especificações depois da reunião do
Conselho de Ministros desta
terça-feira.

a submissão à quarentena a
todas pessoas que tenham

viajado recentemente e proibido à “realização de quaisquer eventos públicos e privados”, ajuntou.
Disse ainda que se vai limitar
a circulação de pessoas em
qualquer parte do território
nacional. “Limitar”, insistiu,
como que a dizer que ainda
não é a vez do confinamento obrigatório, característico
do nível quatro. “Encerrar os
estabelecimentos comerciais
de diversão ou equiparados
ou diminuir os frequentado-

res. Adoptar políticas fiscais
e monetárias para apoiar
o sector privado e reduzir
o impacto da Pandemia”,
acrescentou no quadro das
novas medidas, admitindo
ainda que, com a evolução
da pandemia, podem ser tomadas novas medidas. As
medidas do nível 4, o último,
são a proibição de saída de
casa, encerramento de todas
actividades do sector público,
privado e comercial e ainda a
proibição de viagens.
Esta declaração de Estado
de Emergência, que foi já
submetida à Assembleia da
República para ratificação,
é produto de um relatório
da Comissão Técnico Científica, chefiada pelo ministro
da Saúde, Armindo Tiago. O
relatório ainda deixou saber
que existem outros factores
que podem permitir a aceleração da propagação comunitária do vírus, “tais como
mercados formais e informais
assim como de saúde pública”, fez notar Nyusi.
Já o Conselho de Estado,
reunido na primeira sessão,
na sexta-feira, 27, havia sugerido a medida que agora se
cumpre. “Devido ao elevado
risco da rápida propagação

Pouco depois do anúncio do
primeiro caso, na segunda-feira, 23, o Governo já pedia
ajuda aos parceiros internacionais para fazer frente
à pandemia. Foram 700 milhões de dólares pedidos aos
parceiros de cooperação,
números muito acima dos
números apresentados, inicialmente, pelo ministro da
Saúde.
Na ocasião, Adriano Maleiane, ministro da Economia e
Finanças, disse que o orçamento para a Saúde foi revisto em alta. O ministro da
Saúde alinhou. “Em função
dos novos acontecimentos,
o governo teve de rever a
dotação orçamental que estava prevista para este ano.
A saúde pública tornou-se
uma prioridade”, disse Tiago.
O representante-residente
do Fundo Monetário Internacional em Maputo, Ari
Aisen, disse que o montante
pedido pode provir do pacote global de 50 mil milhões
de dólares aprovado por
esta instituição financeira
internacional para os países
afectados pelo Covid-19. O
que será dado a Moçambique, disse Ari Aisen, dependerá da quota do país no
Fundo Monetário Interna-

cional.
Como que parar evitar males futuros, o Centro de
Integridade Pública exige,
num documento que nos
chegou à redacção, a publicação do plano de contingência para fazer face à
Covid-19.
“O CIP está consciente de
que se esta pandemia atingir Moçambique, nas proporções em que atingiu
países como China, Itália
e Espanha, o Governo moçambicano com os recursos
financeiros próprios, não
conseguirá lidar com a pandemia”, faz saber o documento.
Mas o histórico de casos de
corrupção que tem marcado
os sucessivos Governos em
Moçambique faz com que o
CIP lance o alerta. “A má
gestão de fundos e oportunismo resvala em corrupção
sempre que existem situações de calamidades naturais”, lê-se.
A não existência até o momento de um plano de contingência público com as
linhas mestras das medidas
que serão tomadas e do orçamento previsto de forma
detalhada, garante o CIP,
aumenta as suspeitas sobre
as intenções do Governo.

MAGAZINE Independente
suspende edição em papel
A Direcção do Jornal MAGAZINE Independente decidiu interromper a publicação da sua
edição impressa, com efeitos
imediatos, durante um período
de trinta (30) dias, como medida preventiva para a saúde
dos seus colaboradores, na
sequência da eclosão do COVID-19.
Durante as próximas quatro
semanas, porém, os seus leitores poderão ler as matérias
deste semanário na versão
PDF, a ser enviada por e-

-mail para os seus assinantes
habituais e para outros que
assim queiram, e também
para os seus anunciantes.
O seu site www.magazineindependente.com também
continuará acessível.
Pelos transtornos que esta
medida preventiva possa
causar junto dos leitores, vão
as nossas sinceras desculpas.
A Direcção do Jornal espera
que a situação possa estar
normalizada o mais rapidamente possível.

Maputo, 23 de Março de 2020
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Moçambique e Angola vão receber ajuda americana

Moçambique e Angola vão receber em conjunto mais de três milhões de dólares de ajuda de emergência de
saúde e humanitária como parte de um pacote de ajuda inicial dos Estados Unidos avaliado em quase 300
milhões de dólares as países do mundo afectados pelo Coronavírus. VOA

destaques
Metade das importações da África do Sul
não tributadas em Moçambique

Operadoras de telefonia
móvel garantem
internet gratuita
ao ensino técnico e
superior
Com vista a garantir a continuidade das aulas no Ensino
Superior e Técnico- Profissional, as operadoras de telefonia
móvel vão disponibilizar de forma gratuita internet ao corpo
docente, estudantes e pessoal
administrativo, até ao fim da
pandemia de Covid-19, segundo assegurou o ministro da
Ciência e Tecnologia, Ensino
Superior e Técnico Profissional,
Gabriel Salimo.
O avanço da propagação da
pandemia de Covid-19 no Continente Africano, com Moçambique a apontar para quase
uma dezena de casos positivos
da doença, o Governo decretou
o encerramento das actividades
de ensino, a todos os níveis.
Esta medida levou o Ministério da Ciência e Tecnologia,
Ensino Superior e Técnico
Profissional a desenhar junto
das universidades um plano de
recuperação das aulas. Deste
plano consta a criação de uma
plataforma única de modo a
que as universidades e o ensino
técnico- profissional tenham o
mesmo padrão, em termos de
acesso às tecnologias de informação e comunicação.
Reconhecendo que as universidades e as escolas técnicas não
têm a mesma valência, em ternos de preparo para o acesso
às tecnologias de informação
e comunicação, segundo avançou Gabriel Salimo, foi definida
uma única plataforma de acesso aos conteúdos educacionais.
Por outro lado, depois de reunir com as operadoras de telefonia móvel que operam no
país, o governante garantiu o
acesso gratuito aos conteúdos
académicos para os estudantes,
corpo docente e corpo administrativo, de modo a permitir que
o ensino neste período de suspensão das actividades decorra
sem grandes sobressaltos.
Aida Matsinhe

Bens no valor total de
1,6 mil milhões de dólares
entraram em Moçambique, em 2018, livres de
impostos. Nesse ano, a
África do Sul, principal
fornecedor do país, declarou exportações avaliadas em 3,2 mil milhões
de dólares. No entanto,
apenas metade dessas
compras foram registadas
e tributadas à chegada
ao território nacional. Os
números sugerem contrabando e descaminho, os
importadores queixam-se
das Alfândegas criarem
dificuldades para lhes venderem “facilidades”, e a
Autoridade Tributária (AT)
fala de “subdeclarações”.
Nelson Mucandze

T

rata-se de 1,6
mil milhões de
dólares em bens
importados da
África do Sul
que não estão reflectidos nas
contas do Banco de Moçambique (BM). O valor não inclui as despesas de transporte nem de seguros, também
tributáveis em Moçambique.
Os dados divergem dos reportados ao Banco Mundial
pela RAS, que diz ter vendi-

Camiões de carga na Terminal Internacional Rodoviário de Ressano Garcia - KM4

do a Moçambique 3,2 mil milhões de dólares.
Não está claro o destino da
diferença correspondente a
107,2 mil milhões de meticais, ao câmbio de 67 meticais por dólar. Deste valor,
só do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), sem incidir sobre outras taxas, não
chegaram aos cofres do Estado 18 mil milhões de meticais, equivalentes a 90 hospitais, para igual número de
distritos sem serviços de saúde de referência.
A disparidade entre exportações declaradas pela RAS
e importações registadas em
Moçambique agrava-se a partir de 2016, ano em que a balança comercial indicou uma
queda de bens e serviços que
entram no país a partir do
país vizinho. Quando comparados os dados com 2015,
a diferença é de cerca de mil
milhão de dólares. Desde essa

Importações de bens por ano na África de Sul (USD milhões)

altura, a discrepância tem
aumentado (ver gráfico). Um
reflexo do aumento da clandestinidade, que resulta na
fuga ao fisco e que coincide
com o aumento do custo de
vida em Moçambique.
O especialista em Política
Fiscal Aduaneira, Kekobad
Patel, aponta falta de capacidade do controlo alfandegário. “Temos muitos problemas a nível de fiscalidade,
quanto mais débil estiver o
sistema de controlo, pior vai
ser a fuga. E nós não estamos bem no controlo “, indica, para mais adiante afirmar
que este “é um dossier que é

sensível e o Estado está sem
recursos”.
Celeste Banze, economista e
fiscalizadora do Orçamento
do Estado, olha para a impunidade como a principal
causa da intensificação do
contrabando e descaminho
de bens - prática que consiste
na declaração de apenas uma
parte dos produtos.
“Tem que haver um mecanismo forte de responsabilização
para os agentes alfandegários envolvidos em esquemas
de corrupção que concorrem
para a fuga ao fisco”, sugere
Banze.

Esquemas de corrupção para
não pagar impostos
Na visita efectuada à fronteira de Ressano Garcia, na
província de Maputo, que

processou 43 porcento dos
bens que entraram em Moçambique durante o ano de
2018, houve denúncias de esquemas de corrupção envolvendo as autoridades alfandegárias.
“Há vezes em que é preciso
pagar subornos para passar
na fronteira sem o pagamento dos impostos, porque se
forem declaradas as facturas
o funcionário das Alfândegas
recusa e arbitra um valor superior sobre o qual incidem
taxas que resultam num valor proibitivo a pagar, sem
que exista ninguém ou qualquer sistema que permita
ao importador reclamar em
tempo útil e ser atendido”,
desabafou um comerciante
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ouvido na fronteira, que preferiu o anonimato por estar
consciente da ilegalidade.
O comerciante falava ao
lado da sua viatura, cheia
de mercadoria diversa, em
quantidade claramente acima
da franquia de 330 dólares
(2.200 mil meticais), destinadas à venda a grosso, na cidade de Maputo. O suborno
contorna todo este transtorno, cria celeridade de desembaraço na fronteira e permite
um pagamento suportável
pelo importador.
São muitos os pequenos importadores sem contabilidade organizada. As merca- Celeste Banze, economista e fiscalizadora do Orçamento do Estado
dorias destes, no total, que
podem representar a maior rário, não se aceitando o e excesso de franquia.
quanti“Às vezes os colegas fapagamento
dade das
p o r c h e q u e zem um exame aleatório e
importao u c a r t ã o parcial. Não são obrigados
ções pela
Só em 2018, o país terá b a n c á r i o , o a fazer um exame complefronteira
q u e f a c i l i t a to, senão levaríamos muito
perdido 18 mil milhões
de Ressaainda mais a tempo no desembaraço”,
de meticais em imposno Garafirma Manjate, que é tamtos de bens não decla- inutilização
cia, são
bém Inspector Aduaneiro
posterior
dos
rados, avaliados em 107
desdobradocumentos e Principal do Km 4. Aliás,
mil milhões de meticais
das em
desvio da re- a ineficácia do sistema de
pequenas
scanner é reconhecida pelas
ceita.
viaturas e
Cidadãos que Alfândegas, por este instrudesembaraçadas através de tenham feito compras aci- mento não dar a imagem
um sistema designado por ma de cinco mil rands (22 real do objecto, mas um fundo ou silhueta que pode ser
falso, o que acaba motivando um exame manual.
O porta-voz da AT, Fernando Tinga, fala do registo de
“subdeclarações, que consistem na prestação de uma
parte de informação”.
De acordo com as Alfândegas, uma das formas de evitar as “subdeclarações” é a
implementação da Paragem
Única, medida prevista no
Protocolo da SADC, “o que
vai fazer com se use a mesma informação, evitando-se
as subfacturações” e as disAurélio Manjate, agente das Alfândegas
paridades de dados na região.
DUS – Documento Único mil meticais) são submeti- “Quando temos dúvidas da
Simplificado.
dos a Direitos Aduaneiros declaração do valor da merEste sistema consiste no (taxa variácadoria
preenchimento, pelo fun- v e l m é d i a
mandamos
“O suborno contorna
cionário aduaneiro, da de- d e 2 0 p o r para o Detodo este transtorno,
c l a r a ç ã o d e i m p o r t a ç ã o , cento), IVA
partamencria celeridade de decom indicação de ordem (17 porcento
to Aduasembaraço na fronteira neiro, mas
de preenchimento e receita d e i n c i d ê n e permite um paga(pagamento) a serem colo- c i a s o b r e o
sempre há
cados pelo mesmo funcio- v a l o r f i n a l ,
mento suportável pelo dificuldanário em papéis avulsos. incluindo as
des sérias
importador”.
Um acto que torna o siste- outras taxas)
para estas
ma facilmente passível de e Imposto do
confirmaarbitrariedades, corrupção Consumo Específico, de- ções. O projecto que há é
e fuga ao fisco.
que estejamos ligados com
pendendo do produto.
No DUS, o pagamento exia África do Sul para que
gido tem de ser em numetenhamos a declaração imediata do valor que eles declararam na África do Sul.
Por enquanto não temos
Um agente das Alfândegas tancar, estamos a tentar ferramentas suficientes para
contactado no local, Au- diminuir os níveis de con- saber se o que o comercianrélio Manjate, explica que trabando”, observa Manja- te declarou lá é o mesmo
há um trabalho a ser feito te.
que declara aqui”, explicam
para evitar crimes de con- Mais adiante, reconhece as Alfândegas a propósito
trabando, mas é um desa- que outras formas de ten- dos projectos em cima da
fio sem fim à vista. “Não tativa de fuga ao fisco pas- mesa.
quero dizer que vamos es- sam por falsas declarações Esta reportagem foi pro-

Alfândegas com falta de recursos

5

Kekobad Patel, especialista em Política Fiscal Aduaneira

duzida por MAGAZINE
Independente, no âmbito
do programa Riqueza das
Nações, uma iniciativa de
desenvolvimento de capacidades dos media, implementado pela Fundação

Thomson Reuters, em parceria com o MISA-Moçambique. Mais informações
em www.wealth-of-nations.
org. O conteúdo é da inteira responsabilidade do autor e da editora.

Protocolo da SADC e suas
fragilidades em Moçambique
O Protocolo Comercial da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), que liberaliza o
comércio entre os países
membros, e do qual Moçambique e África do Sul
são signatários, incentiva
a circulação de produtos na região ao garantir
o reembolso do IVA. No
entanto, a prática em Moçambique mostra-se contrária ao espírito do acordo.
Quando se paga o IVA na
RAS e se procede à importação de forma legal,
deve-se pagar o IVA e
outros impostos e taxas à
entrada em Moçambique,
esperando 90 dias pelo
reembolso por parte da
África do Sul, depois de
submetidos todos os documentos requeridos. Fora
das vias legais perde-se o
direito ao reembolso sul-africano, mas evita-se
taxas e impostos em Moçambique, abreviando a
burocracia.
“Não é fácil financiar dois
Estados com IVA e ao
mesmo tempo conseguir
lucro nas importações”,
desabafa uma fonte. O
nosso interlocutor indica
que este é mais um esquema que pressiona os pequenos importadores para
enveredarem pelos esquemas de suborno.
O porta-voz da AT, Fernando Tinga, explica que
a África do Sul reembolsa
o IVA, “mas é necessário

observar os procedimentos
internos do país”.
Kekobad Patel, também
presidente da Política Fiscal Aduaneira e Comércio
Internacional na Confederação das Associações
Económicas (CTA), argumenta que importadores
organizados não têm por
que pagar duas vezes o
IVA, apelando ao domínio
das leis por parte dos comerciantes. “Empresas ou
importadores organizados
sabem que não precisam
comprar só na fábrica, podem comprar no agente e
vão se beneficiar de isenções”, explica, aplaudindo
o Protocolo da SADC.
A narrativa dos importadores mostra-se oposta à explicação do representante da CTA. “Só
não se paga o IVA se as
mercadorias forem transportadas por empresas de
transporte licenciadas na
RAS, sendo obrigado a
pagar o IVA se o meio de
transporte for moçambicano”, observa Pedro (nome
fictício).
Este procedimento só é
adoptado na fronteira de
Moçambique com a RAS.
O mesmo não acontece,
por exemplo, nas fronteiras entre a RAS e Suazilândia, onde o reembolso
do IVA é tratado a nível
das respectivas autoridades fiscais, com menos
trabalho para o cidadão
e sem empatar o dinheiro
durante um trimestre.
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Morreu o Professor Carlos Serra,
o Historiador!
Lionel Papane

A morte é das maiores evidências na vida. Todos
temos consciência de que
cedo ou tarde perderemos
um amigo, um parente ou
alguém que admirámos e
seguimos, e a dor dessa
perda só cada um, de forma
individual poderá sentir a
sua intensidade e magnitude, principalmente tratando-se de pessoas que não
aceitamos a ideia de que
um dia partirão de nós ou
nós deles.
O Professor Carlos Serra
partiu.
Eventualmente alguém poderá questionar o nome,
por causa da confusão que
por vezes existe entre ele e
o seu filho, personalidade
sobejamente conhecida pelo
seu engajamento nas questões ambientais, o também
Professor Carlos Serra, que
alguns chamam-no Carlos
Serra Júnior.
Foi o próprio Professor
Carlos Serra “Pai” que explicou-me que o filho chama-se Carlos Serra mas não
Júnior.
O Professor Carlos Serra,
Grande Historiador e conhecedor da História de
Tete, parte num ano e mês
peculiar, porque trata-se do
mês da celebração do 61º
Aniversário da Elevação de
Tete à categoria de cidade,
e o mês em que a província

e cidade de Tete perderam
o jovem promissor Médico
e Investigador, Professor
Doutor Jorge Arroz (filho
do falecido Médico e Epidemiologista Dr. Jorge Arroz,
homem que esteve na linha
de frente da luta contra a
Tripanossomíase na pronvíncia de Tete) e o Professor Doutor Juliano Neto
Bastos, Docente Universitário e Investigador (filho
do falecido Estomatologista
do Hospital Provincial de
Tete “Dr” Bastos).
Adeus, Professor Carlos
Serra!
Serrita, quem sou eu para
vergar-me aos teus pés?
Não sou digno nem de falar de ti, Professor e amigo
Fungula Masso!
Numa apresentação curta
e fugaz, aberei-me de ti,
Professor Carlos Serra, no
Aeroporto de Mavalane e,
com o teu sorriso que teimava em espreitar o bigodão que te caracterizava,
permitiste que eu conduzisse a conversa, que foi para
mim, sem sombra de dúvidas uma Grande Entrevista, cujas linhas de base
retive e farei por retê-las
enquanto puder.
Na verdade eu já lia Carlos
Serra a partir dos anos 80,
da colecção de livros que o
meu pai tinha na estante
da sala.
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Directora Administrativa:
Flora Nguenha (82 827 3130)
(floranguenha@gmail.com)

Serrita”.
Nessa fugaz entrevista, fiquei sabendo que o que
publicavas no Jornal “Savana”, eram afinal diálogos
com personagens imaginárias. Tu próprio encenavas
os enredos e participavas
na encenação.
Também fiquei a saber de
ti, sobre as principais famílias originárias de Tete e
outros aspectos sociais subjacentes no comportamento
social dos tetenses.

muitos outros aspectos que
obrigo-me à pesquisar, para
uma eventual publicação
no futuro.
Fica-me a imagem da última vez que te vi Professor
Serrita, num café da cidade de Maputo, e trocámos
ideias sobre a transição social em Cateme, Moatize, e
no fim da nossa breve conversa, despedimo-nos com o
teu “grito de guerra”: Fungula Masso!!!
Contava contigo para uma
pesquisa social em curso...

Percebi na tua nostalgia, o
amor que nutrias por Tete.
Falaste-me de algumas deturpações históricas e de

Adeus, descanse em paz
Professor e amigo Fungula
Masso, que a terra te seja
leve!

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2019, para procederem a sua regularização,
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no
próximo ano de 2020, cujo processo de ronovação já iniciou.

Depois ouvi o saudoso José
Alves dos Reis (um outro
nome que Tete deve uma
homenagem), a homena-

FICHA TÉCNICA

Conselho de Administração
Sheila Dundule - presidente
Lourenço Jossias

gear-te quando conversávamos à teu respeito, numa
das várias viagens de carro
que fizemos juntos, calcorreando os distritos da província, avaliando as condições para o programa de
Distribuição Gratuída de
Livros Escolares, promovida pelo Ministério da Educação, DINAME e parceiros
de cooperação.
Depois, passei à seguir-te
numa coluna de crônicas
que escrevias para o Jornal
“Savana”, em que promovias diálogos com dois velhos amigos franceses, que
tratavam-te por “Serrita”.
Foi daí que também passei
a tratar-te por “Professor
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A traição das FDS ao
Presidente Nyusi
De tempos em tempos, o
nosso país é posto à prova,
nomeadamente, ao nível da
sua segurança. Depois da
Independência Nacional, os
regimes racistas da Rodésia, primeiro, e da África do
Sul, mais tarde, agrediram
militarmente o nosso país,
provocando prejuízos económicos e humanos que ainda
hoje se fazem sentir.
Ciclicamente, a Renamo
tem recorrido à violência
armada para reivindicar
aquilo que na mesa de diálogo político não consegue
obter, criando luto e destruição de infra-estruturas.
Criminosos de sangue movidos pela ganância também
têm surgido regularmente,
apostando na violência que
não nos orgulha como Nação.
Traficantes de drogas, de
órgãos humanos e de pedras preciosas ou de outros
recursos naturais que o país
produz têm colocado as nossas autoridades à prova. E
sempre as Forças de Defesa
e Segurança se têm saído
bem, produzindo no seu seio

heróis conhecidos e outros
anónimos que a Nação agradece.
Porém, os últimos desenvolvimentos em volta dos
ataques terroristas em Cabo
Delgado voltam a chamar a
nossa atenção para aquilo
que a História sempre nos
ensinou. Em todos os momentos difíceis, há que redobrar vigilância contra o
inimigo interno, contra acções de sabotagem que podem vir de dentro do nosso
seio, no caso em apreço, de
dentro das Forças de Defesa
e Segurança.
Sabemos que os desafios que
se colocam para a defesa e
segurança no Norte de Cabo
Delgado são complexos. Os
métodos de actuação do inimigo são novos. As estratégias e tácticas em uso são
de extrema complexidade.
Mas temos que estar de
olhos abertos para que não
sejamos apanhados como
galinhas, por inimigos da
Pátria que sofisticam os métodos.
Reconhecemos os enormes
esforços e sacrifícios consen-

tidos por unidades de várias especialidades em Cabo
Delgado. Fazemos vénia aos
jovens que defendem à Pátria, muitas vezes, com recursos escassos. Mas não somos de todo ingénuos.
A experiência do País e a
nossa própria experiência
apelam-nos para que suspeitemos de alguma infiltração
e de algumas sabotagens
internas ao mais alto nível,
mais concretamente ao Presidente Nyusi que é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança.
Também não seria o primeiro Presidente a ser sabotado
internamente. Já vimos o
Presidente Samora Machel
a ser sabotado. Já vimos o
Presidente Chissano a ser
sabotado. Já vimos o Presidente Guebuza a ser sabotado.
Não seria a primeira vez que
um Presidente e vitima do
sistema a partir de dentro,
de gente sem escrúpulos, de
gente que no lugar de actuar, cruzam os braços para
ver como ele governa.
O que aconteceu em Cabo

Emergência
Altifalante
À morte que sopra do norte e
do centro veio agora juntar-se
o vento que soprou do oriente
para o ocidente e chegou-nos
às ventas e aos pulmões, como
que a provar que também fazemos parte do mundo. Afinal,
não somos uma Ilha, agora sabemos. O mundo pode ser um
lugar estranho e inseguro, descobrem agora os outros, o que
há muito nós já sabíamos.
A violência em Cabo Delgado e os ataques no centro
habituaram-nos às visitas da
morte. Os últimos ataques,
dois em três dias, como que
anunciaram uma visita ainda
mais presente. Depois da car-

tilha repetida por quem devia evitar ataques, mas está
sempre a justificar, desta vez,
a figura cimeira do país deu
meia mão à palmatória. Falou
da possibilidade dos insurgentes ameaçarem à soberania.
«Podem ameaçar à soberania
do Estado». Podem. Possibilidade. Como se os ataques
de Mocímboa da Praia e de
Quissanga, com destruição de
quartel e casas administrativas, não fosse suficientemente
significante para colocar em
causa à soberania.
Do sul, de onde também sopra
a morte, com registo de casos

Delgado, na semana passada, ultrapassa toda a nossa
capacidade para ficarmos serenos. Gostaríamos de estar
enganados, mas há cada vez
mais evidências de que o inimigo interno está a actuar
fortemente em Cabo Delgado.
Não se justifica que perante
uma agressão daquelas, feita até à luz do dia, nenhum
terrorista tenha sido capturado e apresentado à população ou aos órgãos de comunicação social.
Não se justifica que equipamentos militares, incluindo
viaturas de apoio logístico
às FDS, tenham sido levados por malfeitores aparentemente mal vestidos
e treinados que até sabem
conduzir blindados.
Mesmo nos seus tempos áureos, a Renamo nunca fez
ataques daquela envergadura perante unidades militares do Estado que ficam a
ver o filme a rolar.
Por outras palavras, os serviços competentes do Estado devem fazer, desde já,

a análise séria e serena da
situação de Cabo Delgado e
entregar os resultados dessa
análise a quem de direito
para ver se corrige os erros
gravíssimos que parece estar a acontecer.
O nosso Estado não pode
ser tão vulgarizado assim.
O nosso Estado não pode
ser vandalizado por gente
sem rosto que invade postos policiais ou comandos
militares e nada acontece.
O nosso Estado merece respeito e deve meter medo,
impondo-se por via da violência, se for necessário.
Deve haver sinal claro nos
próximos dias, de que as
lideranças das nossas FDS
em Cabo Delgado tomam
conta do assunto. Deve haver sinal claro futuramente de que o Estado está na
dianteira das operações em
Cabo Delgado, antes que
seja tarde. O Presidente
Nyusi merece o apoio de todos os moçambicanos para
aguentar mais esta frente que está a destruir por
dentro a nossa auto-estima.
Não pode ser!

Estamos já todos em emergência, demasiadamente preocupados em sobreviver à covid-19 e à fome que se fechou
connosco em casa. Aqui os empresários sugerem a demissão de trabalhadores por seis meses para salvar a economia
que é sempre mais importante do que quem a faz mover.
Como dizia a outra, se a generosidade pode ser aprendida,
nem todos nascemos com a vocação para santos. Cada país
tem o Governo e os empresários que merece…

positivos de coronavírus. Também soou a voz do Conselho
de Estado, a sugerir uma declaração de Estado de Emergência face à pandemia. A
fotografia (e isto pode ser metáfora) do Conselho de Estado
vai ficar para a posterioridade,
com o líder da Renamo, Ossufo Momade, a figurar entre os
presentes, depois de ter estado
num périplo pela imprensa nacional e internacional, a apontar o dedo para o resultado
das eleições e ao actual Governo, que talvez nos fizesse pensar que estaria a anos-luz de
qualquer benesse. Estará com
isso mais próximo dos pouco

mais de 70 milhões que lhe
está reservado? O tempo vai
dizer, sempre ele, o tempo. Sabemos agora, o que já devíamos ter aprendido há muito,
que o maior valor é a vida.
E a corrupção, um dos grandes temas do nosso tempo,
também pede lugar nesta pandemia. Depois de anunciado o
plano de contingência, as disparidades dos números, sempre eles, chamaram atenção
de todos. O CIP veio exigir
que devesse ser público o plano. Não foi. O tempo passou.
E estamos já todos em emergência, demasiadamente preocupados em sobreviver à co-

vid-19 e a fome que se fechou
connosco em casa. Sabemos
que o Ruanda está a distribuir
alimentos neste período de
confinamento obrigatório. Sabemos que vários Governos e
empresários batem-se para que
nenhum trabalhador seja despedido. Aqui os empresários
sugerem a demissão de trabalhadores por seis meses para
salvar a economia que é sempre mais importante do que
as pessoas. Como dizia a outra, se a generosidade pode ser
aprendida, nem todos nascemos com a vocação para santos. Cada país tem o Governo
e os empresários que merece…
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Voz do Povo

Redobrar esforços para prevenir Covid-19 nos
transportes de passageiros

Tarcísio Ouana
Penso que o nosso sistema de
transporte não está preparado
para lidar com a situação, mas temos visto que há falta de transporte no país, como consequência
viajamos em situações desumanas.
Para a prevenção deste fenómeno
é preciso aumentar mais autocarros ou reforçar as medidas de
prevenção. Importa referir que há
situações que assistimos todos os
dias nos autocarros, onde há pessoas que não aceitam abrir os vidros.

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

David Fardo
A propagação do coronavírus
não é só nos transportes, mas em
todos os meios onde há aglomeração de pessoas, se formos a olhar
para a questão de transporte, ainda que decadente, de certa forma
temos mais possibilidades de as
pessoas se contaminarem com o
vírus. Aliás, estamos a viver no
mundo de desinformação, porque
o Governo do dia não partilha a
informação como deve ser. É importante um trabalho a nível de
base por parte do Governo para
poder combater o vírus.

Margarida Bacião
O nosso sistema de transporte
ainda é deficitário para combater o coronavírus, olhando para
a nossa realidade, em que os autocarros, muitas vezes, carregam
mais em relação ao recomendado. O pior é que as pessoas não
abrem os vidros, há falta de material de prevenção do vírus nos
transportes. O Governo devia reforçar os banheiros dos terminais
e os mesmos devem ser limpados
com mais frequência. Os motoristas e cobradores devem lavar
as mãos por cada viagem realizada.

Rosa da Silva
Para evitar a propagação no sistema de transporte é fundamental
que os motoristas e cobradores
pautem pela lavagem das mãos
em cada viagem, usar álcool em
gel. Também é recomendado não
ter contacto entre os motoristas e
passageiros através do aperto de
mãos e manter sempre os vidros
abertos para arejar o veículo. Por
outro lado, além de programas de
prevenção durante a viagem, os
autocarros devem fazer a limpeza por cada viagem, para que seja
eficiente o combate ao vírus.
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A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património
com proﬁssionalismo, seriedade e personalização,
fornecendo proﬁssionais qualiﬁcados, hábeis e
comprometidos com a execução das suas actividades,
promovendo mais segurança aos clientes.

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 serviços em grandes Centros logísticos, Indústria, 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, visando responder a todas as urgências
nos diferentes sectores, conforme a distribuição 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 Segurança significa um conjunto de medidas preventivas que minimizam os riscos
ou ameaças, cada vez mais frequentes
nos grandes centros, aos quais estão expostos os VIPs. Seja no âmbito pessoal,
nas dependências da empresa ou em roteiros habituais oferece aos empresários,
executivos e seus familiares esquemas de
prevenção para sequestro, roubos, furtos,
assaltos, extorsões e outras formas de violência urbana.

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501,
Maputo – Moçambique
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734
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AI pede proteção da população de Cabo Delgado

nacional

A organização de defesa de direitos humanos Amnistia Internacional (AI) pede ao governo de
Moçambique para proteger a população vítima de ataques de insurgentes, na província de
Cabo Delgado, norte do país.VOA

EI reivindica ataques em Cabo Delgado e ministro
Neto repete palavras de Bernardino Rafael

UDM acolhe encontro
de apresentação
de plataformas
alternativas
Em tempos de Coronavírus,
a Rede Nacional de Pesquisa
em Educação, Moronet, e o
Instituto Superior Dom Bosco apresentam dispositivos
tecnológicos que vão facilitar
o processo de ensino e aprendizagem durante o período de
restrição de aulas presenciais
face à pandemia da Covid-19.
A reunião ocorreu na Universidade Técnica de Moçambique, na última quarta-feira.
Webconference e Gloogle
Classroom, sugestões digitais
apresentadas pelo Governo e
pelo Instituto Superior Dom
Bosco, são plataformas interactivas digitais que oferecem
funcionalidades similares às
de uma aula presencial e que
podem ser uma alternativa,
neste momento de suspensão
de toda a actividade lectiva,
nas escolas e estabelecimentos de ensino superior em
Moçambique.
A MORONET diz ter plataformas digitais capazes de
responder às necessidades dos
estudantes do ensino superior, no país.
Recorde que, o Governo moçambicano decidiu interromper as aulas do ensino primário ao superior, durante 30
dias, em reforço às medidas
de prevenção face à pneumonia viral, o novo coronavírus,
que já afecta todo o mundo.
Para Severino Ngoenha, reitor da Universidade Técnica de Moçambique, anfitriã
do evento, disse que, nestes
tempos de pandemia e de paragem das aulas, as universidades não podem baixar os
braços. “Pretendemos criar
alternativas para que os estudantes continuem a estudar
mesmo neste período da Covid-19”, disse Severino Ngoenha.
O evento também contou
com uma palestra do antigo
ministro da Saúde, Ivo Garrido, tendo como pano de fundo o Coronavírus.

Depois dos dois ataques
realizados, semana finda,
em Mocímboa da Praia e
na vila de Quissanga, pelo
Estado Islâmico (EI), que
invadiu cinco quartéis e
matou dezenas de membros das Forças de Defesa e Segurança, eis que o
ministro da Defesa, Jaime
Neto, deslocou-se a Cabo
Delgado, mas repetiu as
palavras do ComandanteGeral da PRM, Bernardino
Rafael, que estavam a
trabalhar arduamente, dia
e noite, para neutralizar
os insurgentes.
Neuton Langa

F

oram dois ataques,
um em Mocímboa
da Praia e outro
na vila de Quissanga, onde os insurgentes ocuparam edifícios
oficiais, destruíram casas e viaturas do administrador distrital
e do presidente do Conselho
Autárquico local. Montaram
barricadas nos principais pontos de acesso à vila e içaram a
bandeira da Jihad.
Estes ataques denunciam certas fragilidades no seio das
FDS, o que coloca em causa a
soberania do Estado. Foi nesta
senda que o ministro da Defesa, Jaime Neto, e o ministro
do Interior, Amade Miquidade,
deslocaram-se a Cabo Delgado,
na passada quinta-feira, com a
intenção de aferir de perto os
estragos do Estado Islâmico.
Mas no terreno, o ministro da
Defesa repetiu as palavras ouvidas do porta-voz do Comando- Geral da PRM, Orlando
Modumane, e do seu Comandante, Bernardino Rafael, em
Maputo, pouco depois do assalto a Mocímboa da Praia. “Nós
estamos a trabalhar arduamen-

te, dia e noite, para neutralizar
cada um que aparece a criar
distúrbios. Mas também a tentar pôr em causa a soberania
do nosso país”, disse Jaime
Neto.
O ministro da Defesa garantiu
que o bem-estar da população
e a implementação de projectos de exploração de petróleo e
gás na Bacia do Rovuma não
podiam ser beliscados pelas acções dos malfeitores, inimigos
sem rosto, como ele chamou.
“Nós vamos continuar a empenhar as nossas Forças de Defesa e Segurança para podermos
continuar a defender o objecto
económico de Cabo Delgado,
do país, das companhias que
estão a trabalhar no sentido de
pôr as indústrias de petróleo
e gás a funcionarem em Cabo
Delgado”, disse.
O discurso de Jaime Neto
surge num momento em que
as FDS sofreram baixas terríveis nos últimos dois ataques,
nos distritos de Quissanga e
Mocímboa da Praia. Aliás,
recorde-se que à margem da
celebração do Dia dos Heróis
Moçambicanos, o ministro da
Defesa disse ao MAGAZINE
que as baixas ou mortes dos
membros das FDS não eram
importantes, isso depois de um
ataque dos insurgentes a uma
base militar no distrito de Meluco, onde morreram mais de
60 membros das FDS, e um
ataque ao posto administrativo
de Bibiliza, distrito de Quissanga, onde incendiaram casas
dos camponeses e o Instituto
Agrário local, com capacidade
para 400 alunos e tinha a componente internato e residências
para o corpo docente.

Insurgentes atacam Mocímboa da
Praia e vila de Quissanga
Os ataques iniciaram ainda não

se havia feito dia, era madru-

gada, por volta das 4:30 horas. Mas fontes indicam que
os insurgentes teriam chegado
à vila-sede de Mocímboa da
Praia ainda meia-noite. Fazendo-se transportar num barco
empunhando bandeiras pretas
escritas em árabe, em direcção ao centro da vila que viveu
momentos de pânico, ouviu-se
uma voz a gritar “Ala Hakhbari”, ao que se seguiram disparos.
Entretanto, a reacção das autoridades não demorou chegar.
Orlando Modumane, porta-voz
da Polícia da República de Moçambique, foi o rosto da incapacidade das Forças de Defesa
e Segurança (FDS) para conter a insurgência no Norte do
país. Modumane teria dito que
havia esforços para repor a ordem e segurança pública e que
a vila encontrava-se em fogo
cruzado, acrescentando que as
FDS estavam a desdobrar-se
em vários pontos no sentido de
identificar os principais pontos
que os malfeitores teriam usado
para entrar na Vila de Mocímboa da Praia.
Por seu turno, Bernardino
Rafael, Comandante-Geral da
PRM, teria apelado à calma
das FDS e da população da
vila-sede de modo a manter-se muito vigilante. Recorde-se
que este ataque surge depois do
Comandante-Geral da PRM
ter mantido um encontro com
os residentes da sede distrital
de Mocímboa da Praia e apresentou seis homens detidos,
que alegadamente pertenciam
ao grupo dos insurgentes.
Dois dias depois de terem tomado de assalto a Vila de
Mocímboa da Praia, deixando
para trás rasto de destruição,
os terroristas invadiram quarta-feira (25 de Março), a Vila
de Quissanga, na parte central
de Cabo Delgado, próximo da
capital provincial Pemba.
O ataque seguiu o mesmo mo-

dus operandi do anterior, tendo sido pela madrugada que os
terroristas invadiram a Vila de
Quissanga, levando à fuga generalizada da população.
Segundo a Agência Lusa, desde
a madrugada de quarta-feira
parte daquela povoação costeira fugiu de barco e a pé para
o arquipélago das Quirimbas,
nomeadamente a Ilha do Ibo,
a 14 quilómetros, enquanto
outras pessoas tentaram chegar a Pemba, a menos de 100
quilómetros do local. Entretanto, não houve indicação de
vítimas.
Este não é o primeiro ataque
a Quissanga, a região já havia
sido massacrada no final de Janeiro, no posto administrativo
de Bibiliza, e as autoridades
continuam a prometer trabalho. No entanto, a directora-adjunta da Amnistia Internacional para a África Austral,
Muleya Mwananyanda, disse
que este ataque é o culminar
do trágico fracasso do Governo moçambicano em proteger
as pessoas nesta área volátil,
sendo esta outra prova do fracasso do Governo. Acrescentou que as autoridades devem
tomar acções imediatas e eficazes para proteger todos na
região, incluindo medidas de
segurança e investigação de
todos os ataques recentes, com
o objectivo de levar os autores
à justiça.
Os ataques que ocorreram na
segunda-feira (23 de Março) à
Vila de Mocímboa da Praia,
em Cabo Delgado, a 60km da
zona onde decorrem projectos
de exploração de gás, já foram
reivindicados.
Trata-se do grupo terrorista
Estado Islâmico, que servindo-se da agência de notícias
Amaq, citada pela agência
britânica de notícias Reuters,
disse na quarta-feira (25 de
Março) que os seus militantes
atacaram cinco quartéis do
Exército e da Polícia naquela
cidade.
Segundo este grupo, os ataques resultaram na morte e ferimento de dezenas de polícias
e soldados moçambicanos e
houve retenção de equipamento militar.
Entretanto, tanto o Estado
Islâmico como as autoridades
moçambicanas ainda não especificaram o número de vítimas
mortais ou feridos.
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Ataques em Cabo Delgado: PR reconhece
possibilidade da ameaça à soberania
A reacção do Presidente
da República (PR) aos
últimos ataques em Cabo
Delgado demorou, mas
chegou. Na declaração feita ao Conselho Nacional
de Defesa e Segurança,
no dia tomada de posse,
Nyusi reconheceu que os
insurgentes podem colocar em causa à soberania
do país.
Elton Pila

F

oi depois dos discursos politicamente correctos
de Orlando Mudumane e Bernadino Rafael, porta-voz e
Comandante Geral da PRM,
respectivamente. Mas também do politicamente correcto do ministro da Defesa,
Jaime Neto. Todos a prometerem trabalho para contenção dos insurgentes.
PUBLICIDADE

Filipe Nyusi não mandou
chamar a imprensa para uma
comunicação à nação a propósito dos ataques, aproveitou a tomada de posse dos
membros do Conselho de Estado para abordar o assunto,
cinco dias depois do primeiro
ataque e três depois do segundo. Não foi politicamente
correcto, mas colocou os ataques no pêndulo das possibilidades. “Os ataques armados
na zona norte da província
de Cabo Delgado e em zonas

localizadas do centro do país
podem comprometer a nossa
soberania”, disse.
Mas repetiu o silêncio face ao
número de mortes nos dois
ataques, primeiro em Mocímboa da Praia e depois em
Quissanga cujas imagens que
nos chegaram mostram dezenas de corpos e destruição
massiva de infra-estruturas.
Ao ataque de Mocímboa da
Praia, o Daesh reivindicou
numa comunicação em que
também declarou luta pela

instalação da sua bandeira e
da lei corânica.
Com o pleno funcionamento do Conselho Nacional de
Defesa e Segurança (CNDS),
que tem como secretário-geral, Basílio Monteiro, antigo
ministro do Interior, Nyusi
disse que se pretende, de forma inclusiva e participativa,
consolidar o sentido de homogeneidade que deve reinar
entre todos intervenientes
que colaboram para a defesa
da nossa Integridade territorial e soberania.
O Presidente da República
ainda fez referência aos ataques no centro do país atribuídos a Junta Militar da
Renamo e a pandemia do
coronavírus como sendo “os
desafios” para a consolidação
do Estado de direito democrático”.
Dia antes, Jaime Neto, ministro da Defesa, em declarações à Televisão de Moçambique, à margem da reunião
com a VI Comissão da Assembleia da República, falou
da necessidade de todas as
forças de defesa e segurança
serem dotadas de recursos
para que possam fazer fren-

te aos insurgentes. “Se não
há dinheiro para capacitar as
forças armadas a nossa capacidade de intervenção também pode estar afectada”. Os
recursos de que fala seriam
destinados a reabilitação dos
quartéis, construção de outras unidades e capacitação
das forças.
No entanto, mais adiante teria dito que as forças de Defesa e Segurança têm estado
a dar a resposta possível com
os recursos disponíveis. “Se
nós não tivéssemos recursos
mínimos para defender a nossa integridade os insurgentes
podiam estar em outros pontos do país”, disse.
Neto, que recentemente esteve em Cabo Delgado enviado pelo Governo, deixou
entrever que os estragos dos
ataques eram enormes, mas
disse que faria o levantamento em momento oportuno,
porque “não acabaríamos o
arrolamento agora”.
Volvidos dois anos da eclosão
dos insurgentes, contam-se
mais de 300 ataques, mais de
700 mortos e mais de 100 mil
deslocados.
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Paulo Auade: De piloto de navios
a governador de Tete
Padre italiano Mário Theodoro.

Discreto e pessoa de
pouca fala, Paulo Auade
abriu-se ao jornal MAGAZINE para contar a sua
história de vida. Uma
história que se confunde com a História mais
recente do país. Piloto
de navios de longo curso,
conhece os portos do
Mundo como ninguém e
fez obra em Tete, como
governador provincial
nomeado, primeiro, pelo
Presidente Armando Guebuza e depois por Filipe
Nyusi. Agora dedica-se
ao empresariado, à sua
família e aos amigos.

Depois do ensino primário
onde foi fazer o ensino
secundário e em que
contexto?
- Com a ajuda do Padre Mário Theodoro segui para Lichinga para fazer o ensino
secundário, na Escola Secundária Comandante Augusto Cardoso, actual Instituto
Técnico de Ngungunhane.

Recorda-se dos seus
colegas do secundário e
onde alguns estão neste
momento?
- Sim, recordo-me de alguns
colegas. Por exemplo, os senhores Armindo Ngunga,
Aníbal Manave, Celestino
Nkutuela, Victor Sinoia, Assane Sufiane, Justino Ismael,
Lucas Samuel e outros que
hoje estão em diferentes frentes no combate à pobreza e
implementação de estratégias
rumo ao desenvolvimento
desta nossa Pátria amada.

Lourenço Jossias e Elton
Pila

O

senhor
é pouco
conhecido, talvez
devido ao
seu estilo e carácter, mas
sabemos que tem um
perfil muito rico, sobretudo do ponto de vista
profissional. Pode-nos
dizer onde nasceu e o
meio em que cresceu até
à adolescência?

- Agradeço pela oportunidade
desta entrevista, mas não tenho capacidade para reconhecer que tenho um perfil profissional muito rico.
Chamo-me Paulo Auade, filho
de Auade Chaquimo e de Aueto Alifa, ambos camponeses já
falecidos. Nasci na povoação de
Malemia, no distrito de Sanga,
em 1957, apesar do meu registo
de nascimento fazer menção a
1960. Dificilmente poderei dizer
o meio em que cresci até à adolescência, por várias razões.
A povoação de Malemia, onde
nasci, apoiava directamente,
em termos logísticos, algumas
bases da Frelimo, desde o início
da Luta Armada em 1964. A
PIDE, tomando conhecimento

Paulo Auade

deste facto, mandou, em 1968,
incendiar a aldeia, pois, na óptica desta, todos os habitantes
daquele povoado deveriam ser
mortos por apoiar a Frelimo.
Diante desta situação, eu, a
minha família e boa parte dos
habitantes da aldeia vimo-nos
obrigados a abandonar a aldeia
e procurar refúgio nas zonas
libertadas. Recolhemos mantimentos nas nossas machambas
e começamos o nosso trajecto
rumo a Tanzânia, pois tínhamos a certeza da existência da
Direcção da Frelimo naquele
país.
Infelizmente, chegados ao rio
Rovuma fomos capturados pela
tropa colonial. Esta separou o
grupo, encaminhando uma parte para Unango e outra para
a cidade de Lichinga. Naquele
momento, a minha família foi
separada. Eu, meus pais, irmãos e outros habitantes do
povoado fomos para Unango,
e nesta localidade as crianças
da minha faixa etária foram
encaminhadas para a Missão
de Santo António de Unango,
onde ficamos sob custódia do
Padre Mota, que pertencia à
PIDE-DGS.
O meu avô, Saide Nkapa, seguiu no grupo que foi à cidade

e infelizmente nunca mais voltou. Em suma, a minha adolescência foi difícil para mim, pois
sempre tive muitas perturbações coloniais.
Mas gostaria de acrescentar
mais detalhes sobre a minha
pessoa, dizendo que sou casado com a senhora Joana Paulo António, tenho três filhos e
quatro netos; a minha família
tem sido a minha fonte de inspiração e suporte em todas as
minhas acções.

O senhor teve muita influência da cidade ou dos
meios rurais nos primeiros
anos da sua vida?
- Como disse anteriormente,
nasci no meio rural e foi lá
onde passei os primeiros anos
da minha vida, pelo que não
tive influência da cidade.

E a nível religioso, quais
são as suas relações e
influências?
- Os meus pais eram muçulmanos, mas por força das circunstâncias estudei o Alcorão
e o Cristianismo, este último

por influência, na altura, do

Os estudos eram orientados para
as necessidades do Governo
Fale-nos dos seus passos no ensino médio ou
pré-universitário e das
recordações dessa época.
- Importa frisar que naquela
altura era um pouco difícil
fazer o ensino médio. Os jovens eram tirados das escolas
para responder às necessidades do Governo. Quando terminei a 8ª classe ingressei na
Escola Náutica de Moçambique, fazendo em simultâneo
o ensino secundário e médio.
Os estudos eram orientados
seguindo as necessidades do
Governo pós-Independência.

Sabemos que depois foi
estudar na Universidade.
Qual foi a Universidade,
quando isso acontece e
em que curso?
- Não fui a nenhuma Universidade. Em 1977 fui à Esco-

la Náutica de Moçambique,
actual Instituto Superior de
Ciências Náuticas, para a
formação de pilotos marítimos costeiros. Mais tarde
fui fazer o curso de pilotos
reconhecido pela Organização Marítima Internacional,
seguindo o sistema britânico
que ia até ao bacharelato,
segundo as regras internacionais marítimas. Fiz com sucesso o curso de Capitão de
Marinha Mercante de Longo
Curso.

Como começa a fazer-se
ao mercado de trabalho
e em que circunstâncias
obtém o primeiro emprego e onde?
- Nós estávamos num sistema
socialista em que o Governo é
que definia as necessidades do
Estado. Assim, enquadravam
os técnicos mediante a apresentação de documentos compro-
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vativos de término do curso. É
neste âmbito que ingresso no
meu primeiro emprego, mais
concretamente na Navique,
única empresa estatal de navegação e recebia os pilotos formados na altura. Importa ressalvar que tive o privilégio de
fazer parte do primeiro grupo
de pilotos costeiros moçambicanos na empresa, um desejo do
nosso Saudoso Presidente Marechal Samora Machel, visto
que a nossa marinha (o País)
não tinha na altura pilotos moçambicanos com certificado de
competência de reconhecimento internacional.

Sabemos que conhece
e gosta da navegação
marítima. Fale-nos como
começou essa sua paixão
pelo transporte marítimo.
- A navegação marítima
nunca foi a minha paixão.
Como devem saber, Niassa
não tem mar e o distrito de
Sanga onde nasci não tem
mar nem lago, pelo que não
havia como nascer essa paixão. Foram as circunstâncias
da altura que ditaram o meu
destino profissional.
Nas províncias, cada dirigente escolhia os melhores
alunos para cada curso e assim fui escolhido pelo então

governador da província do
Niassa, Coronel Aurélio Manave, para seguir a área de
navegação marítima.
Então, não foi por paixão
mas sim por necessidade do
país.

O que fez concretamente
na área de navegação
marítima?

- Onde fiz o meu curso abordamos nas questões anteriores, e no tocante às companhias devo dizer que passei
pela Navique e Navinter (empresas moçambicanas) e
Contramar - Companhia de
Transportes Marítimos de
Bandeira Cipriota de longo
curso, de um armador português.

Fale-nos dos portos
que escalou enquanto
capitão de navios e das
experiências boas e más
que obteve então.
- No meu percurso profissional escalei mais de 160 portos, entre mocambicanos,
americanos, europeus e asiáticos.
Colhi boas experiências no
tocante ao manuseamento de
carga e cultura de trabalho.
A construção da carta de navegação foi também uma boa
experiência para mim, pois
não tínhamos para entrar no
Porto de Daire, na China.
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no país?

Exército e o que fez nas
Forças Armadas, onde e
- Como profissional sim, de- com quem?
pendendo das necessidades
do Governo.

Sabemos que também
foi director do Porto de
Maputo. Em que contexto isso se dá e quais
eram os desafios daquela
altura?

- Militar no strictu sensu da
palavra não fui. Fui paramilitar, e entendo que ambas
as áreas se coadjuvam, considerando os desafios que tive
durante o meu percurso.

As novas gerações
conhecem Paulo Auade
- Bem, primeiro fiz o curso de
como governador de
pilotos e comandantes costeiros
e depois cursos de reconheci- - Eu estava a fazer longo curso Tete. Como chega a este
mento da Organização Marí- e quando chego a Maputo de cargo?
tima Internacional, designadamente de Oficial Náutico e de
Capitão da Marinha Mercante.
Fiz o curso de Oficial Náutico
seguindo o sistema britânico,
através da NORAD-Norega,
e mais tarde várias especializações, com destaque para
Gestão de Empresas e Gestão
de Portos pela Universidade
de Israel, Administração de
Transportes Intermodal pela
Academia de Transportes do
Egipto, Gestão de Operações
e Salvamento no Mar pelo Instituto Superior da Noruega e
Inspecção de Carga pelo American Cargo Bureau– Nova Iorque, USA, Regras Internacionais de Transporte Marítimo
pela África do Sul, Regras no
Transporte Intermodal na Bélgica, entre outros.

Conheço mais de 160 portos
Onde cursou navegação marítima e em que
companhias nacionais ou
estrangeiras trabalhou?
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Mas devo dizer também que
na jornada tive más experiências, com destaque para
o encalhe na entrada do Porto de Buenos Aires por ser
muito aberto e o mau tempo
no mar da China em que o
navio adornou cerca de 30
graus.

Com base nessa experiência o que aconselharia
ao nosso país para o bom
aproveitamento da nossa
costa?
- Basicamente, a protecção
da nossa costa. O nosso mar
sofre com a pilhagem marítima e isto prejudica a economia do nosso país. Gostaria
que o Estado moçambicano
prestasse maior atenção na
fiscalização marítima, pois é
no mar onde a pirataria começa e termina causando a
destruição de um país. Em
suma, almejo que o Estado
exerça a sua soberania marítima na plenitude.

Estaria disposto a dar o
seu contributo, outra vez,
na área de cabotagem ou
do transporte marítimo

férias, o ministro dos Transportes e Comunicações informou-me que não poderia continuar
a fazer longo curso porque
precisava de mim nos Portos
e Caminhos de Ferro de Mocambique, onde fui mais tarde
afecto ao Porto de Maputo.
Dois meses depois, fui indicado para assumir as funções de
Capitão do Porto de Maputo
e seis meses depois director do
Porto de Maputo, acumulando
as funções anteriores.
Em termos de desafios há muitos nesta área, mas na altura
o foco esteve no combate ao
roubo de carga, e uma das estratégias adoptadas foi a vedação do porto, construindo um
muro. Outros desafios foram a
formação do pessoal, compra
de meios circulantes, reestruturação dos sectores de apoio aos
serviços portuários. Mesmo depois da privatização do Porto
de Maputo assumi vários cargos de direcção e gestão.

Também foi militar. Em
que ano entra para o

- Bem, esta pergunta pode
ter uma resposta ambígua
na medida em que não me
considero a pessoa indicada
para respondê-la. Eu era um
empresário, membro e militante da Frelimo quando fui
indicado para o cargo. Era
membro da Brigada Central
da província do Niassa e trabalhava na área de logística.
Se calhar o meu perfil profissional e político pesou para
que fosse indicado, dentre
vários profissionais qualificados, para assumir as funções
de governador da província
de Tete.

Quais são os desafios
que encontrou lá?
- Quando assumi as funções
de governador da província
de Tete concentrei-me nas
áreas sociais, pois a província
tinha carência de centros de
saúde, salas de aula, carteiras e a rede viária precisava
de ser melhorada.

Ha um legado em Tete
Que legado deixou na sua
governação em Tete?
- Apesar das dificuldades/
constrangimentos orçamentais
enfrentados no quinquénio dei
o meu máximo para construirmos, na província, 26 centros
de saúde, mais de 100 salas de
aula, cinco escolas secundárias,
números que não eram alcançados no passado desde a Independência do país.
Melhorámos ainda as vias
de acesso aos vários distritos,
construímos três centros comerciais Shoprite, entre outras
realizações que são visíveis na
província a olho nu. Por exemplo, na altura para chegar ao
distrito de Zumbo era necessário mais de 20 horas, mas hoje
faz-se em menos de 10 horas
porque tivemos que construir
25 drifts, pontes e pontecas,
graças uma equipa de pessoas
competentes e cultura de trabalho que tivemos na província.

O que recomenda para
que os recursos naturais
que abundam em Tete sirvam mais aos interesses
dos moçambicanos que
aos estrangeiros?
- Muito simples: continuar a
envolver a população de cada
zona na tomada de decisão sobre a matéria.
Sinto que as autoridades moçambicanas do sector têm estado a registar avanços muito
assinaláveis, no sentido de uma
maior rentabilização económica
da exploração dos recursos naturais.
Há um grande esforço por
parte do Governo para que
as receitas dos mega projectos
contribuam ainda mais para o
desenvolvimento sócio-económico do país e das comunidades. Não obstante, julgo que
estamos diante de um processo
que, não sendo ainda perfeito,
vai se aprimorando constante-

mente, e isso é muito bom. Há
efectivamente que melhorar o
quadro legislativo e os respectivos mecanismos de execução
de modo a garantir uma maior
captação de receitas provenientes dos mega projectos.
Há que continuar ainda a capacitar as nossas instituições
públicas com recursos e, sobretudo, com capital humano
qualificado e com cultura de
trabalho, daí a importância do
investimento na formação de
recursos humanos capazes de
interpretar os desafios deste
sector, em particular a prestação e estabelecimento de acordos que incrementem muito
mais o volume de benefícios e
de direitos para o país.
Parece-me também pertinente
rever as políticas de responsabilidade social corporativa,
definindo com maior clareza
os deveres das empresas e melhorar também a fiscalização
do cumprimento destas obrigações.
A responsabilidade social é um
importante meio de promoção
da economia social no seio das
comunidades. É também necessário ampliar o debate sobre as
prioridades ao nível local, para
mitigar o choque entre os interesses das comunidades e os interesses do Estado ao nível dos
recursos minerais. A insatisfação e os conflitos resultantes
dos reassentamentos reforçam
a urgência de se reformular
o debate para assegurar uma
exploração mineira que não
prejudique o equilíbrio na convivência entre as comunidades
locais, as empresas mineiras e
as necessidades de captação de
receitas por parte do Estado. E
isso requer a saída dos gabinetes, a todos os níveis, e ir-se ao
trabalho, onde as coisas acontecem.

O que está a fazer neste
momento depois da sua
missão em Tete?
- Volto para a área do empresariado. Vou continuar
a dar a minha contribuição
para o desenvolvimento do
país, actuando na área do
empresariado, para desenvolver a agricultura mecanizada, pois sem comida nunca
seremos soberanos, além de
que dá muito dinheiro.

O que espera fazer no
futuro?
- Não espero nada específico
do futuro. Vamos fazer jus às
palavras do nosso Presidente
da República, aquando da
sua tomada de posse, em Janeiro deste ano: “Trabalho,
Trabalho, Trabalho…”, o que
significa massengo, massengo, massengo...
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Chairperson of northern agency takes office

english

Mozambican Prime Minister Carlos Agostinho do Rosario on Wednesday said that the main
task of the newly established Agency for the Integrated Development of the North (ADIN) is to
increase the competitiveness and social and economic productivity of the provinces of Cabo
Delgado, Niassa and Nampula.

Quissanga attack: police command
seized, residents flee
The terrorist raid on the
town of Quissanga, in the
northern Mozambican
province of Cabo Delgado,
on Wednesday morning,
cost the lives of six members of the defence and
security forces, according
to a report in Thursday’s
issue of the independent
newssheet “Carta de
Mocambique”.

T

he paper’s sources
said the attack
began at about
04.00, and the islamist raiders withdrew at around 11.00.
They occupied the residence
of the Quissanga district administrator, and destroyed the
district police command. A
number of public and privately
owned vehicles were burnt out.
It is not yet clear how many civilians died in the attack, but

some people had already left
the town, fearing a raid after
the terrorists had attacked the
village of Mussomero, seven
kilometres from the town, on
Tuesday.
A Quissanga resident, cited by
a second newssheet “Mediafax”, said “people were alarmed when, on late Tuesday
afternoon, the news circulated
that the insurgents had kidnapped some people in a nearby
village”.

Fear had gripped Quissanga
since the attack on the nearby
town of Bilibiza in January, in
which the terrorists destroyed
much of the Bilibiza Agricultural Institute, which is run
by the Aga Khan Foundation.
Many of the public institutions
in the district capital had been
paralysed since that attack.
When they seized the Quissanga police command on Wednesday, masked bandits posed
in front of the building, some

of them waving guns or the
black flag of the international
terrorist group that calls itself the Islamic State, or ISIS.
They looted arms and ammunition from the police command.
The people of Quissanga have
fled, some by land to Metuge
district, and others by boat to
the island of Ibo.
Some more details have become available about the attack
against the town of Mocimboa
da Praia, on Monday. “Mediafax” reports that the raiders
damaged the town’s aerodrome, which had been reopened
in February 2018 by the then
Transport Minister Carlos
Mesquita.
International flights could land
at the aerodrome, which was
intended to carry equipment
needed by the companies exploiting the vast natural gas
reserves in the Rovuma Basin,
off the Cabo Delgado coast.
However, the Mocimboa da
Praia aerodrome has ceased
to be crucial for hydrocarbon
logistics, because a new three

kilometre runway, long enough
to cater for Boeing-737s, has
been opened in the Afungi Peninsula, where the liquefied natural gas (LNG) factories will
be built.
To make matters worse for the
authorities, the road linking
the south of Cabo Delgado to
the northern districts is once
again impassable. A bridge over the Montepuez river
collapsed on 27 December,
because of erosion (the river
had scooped out the soil from
around two pillars on the southern side of the bridge).
An attempt to set up an alternative crossing on an improvised causeway upstream
from the collapsed bridge only
worked for a few days in late
January. But at the end of the
month, the Montepuez rose
again, and the waters swept
over the causeway.
It was rebuilt and has been
operating since late February,
but it has now collapsed again,
apparently because a truck disregarded the weight limit of 15
tonnes.AIM

Vale sends its brazilian workers home
The Brazilian mining company Vale, which operates
Mozambique’s largest coal
mine, at Moatize, in the western province of Tete, has
decided to send its Brazilian
staff and their families (a total
of 250 people) back to Brazil,
because of the threat posed by
the Covid-19 pandemic.
A Vale spokesperson told AIM
that it has hired a plane for
this task, since most regular flights are suspended.
The company said this was
part of measures taken “to protect its workers, its business
and the communities living
around its operations, in response to the pandemic”.
“The company stresses that it
is in conformity with the health and safety protocols established by the authorities and
agencies of each of the countries where it operates, and is
monitoring the development of

the situation”, the spokesperson said.
According to the Brazilian
Health Ministry, as of 25 March there were 2,433 confirmed
cases of Covid-19 in the country, 57 of whom had died. Like
health authorities all over the
world, the Brazilian ministry
has called for preventive measures, including that anyone
suffering flu-like symptoms
should avoid contact with
others.
However, Brazilian President
Jair Bolsonaro is at odds with
his own health staff, and has
accused the media of “hysteria” over the pandemic.
In a Brazilian television interview on Sunday night, Bolsonaro downplayed the pandemic
and attacked the governors of
key states, including Rio de
Janeiro and Sao Paulo, who
have ordered residents to stay
at home and are imposing qua-

rantines.
“The people will soon see that
they were tricked by these governors and by the large part
of the media when it comes to
coronavirus,” Bolsonaro said,
while the Brazilian death toll
from the virus continued to
climb.
As for Vale’s coal production
in Mozambique, the company
spokesperson said “we are sti-

ll assessing the impact of Covid-19, since several factors
arise which require care in judging these questions”.
Meanwhile, the Mozambican
government has announced
that it is suspending the annual “prova da vida” (proof
of life) for all state employees.
This exercise requires each and
every person employed by the
state to present him or herself

physically at a government
office, to prove that he or she
is still alive.
Workers are supposed to do
this during the month of the
birthday, and the penalty for
not submtting to “prova da
vida”, is that their wages are
suspended.
But queuing up to prove that
they are still alive means that
workers find themselves in
a confined space with many
other people – the opposite of
the social distancing measures
the government favours. Such
queues allow an easier spread
of the virus.
So, for the time being, no-one
will have to submit to “prova da vida”, and wages will
be paid as normal. “Prova da
vida” will be resumed “at an
opportune moment”, according
to the government spokesperson, Deputy Justice Minister
Filimone Suaze. AIM
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Marcas em Movimento
Moza recomenda uso de meios
Cornelder de Moçambique toma
digitais nas operações bancárias medidas preventivas contra Covid-19

O Moza Banco acaba de anunciar medidas de prevenção contra a Covid-19,
numa altura em que Moçambique já registou o primeiro caso de infecção por este
vírus. Para o Moza, a rápida evolução da
Covid-19, recentemente declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), deve colocar todos em alerta e
precavidos, de modo a mitigar o risco de
contágio e propagação.
Desde Dezembro de 2019, o mundo está
a braços com a Covid-19, uma família
de vírus mais conhecida por coronavírus,
cuja eclosão teve lugar em Wuhan, cidade mais populosa da China Central. Até
ao presente momento, mais de 330 mil
pessoas foram infectadas, em mais de 187
países.
Concretamente, já são três cidadãos moçambicanos infectados, sendo um em Moçambique e dois na diáspora, nomeadamente, em Espanha e Portugal.

Preocupado com a segurança e bem-estar
de todos os seus colaboradores, clientes,
parceiros e da comunidade em geral, o
Moza tem estado a monitorar atentamente o evoluir da situação e a implementar
proactivamente um conjunto de medidas
alinhadas com as recomendações da OMS
e com as medidas extraordinárias decretadas pelo Governo.
Das várias medidas anunciadas, destaca-se a divulgação de informação e medidas
preventivas sobre a Covid-19 aos colaboradores, clientes, e público em geral, através dos respectivos canais de informação,
bem como reforço dos procedimentos de
limpeza e desinfecção das instalações,
agências, ATM e quiosques. O Banco
determinou a obrigatoriedade de uso de
máscaras de protecção por todos os colaboradores no atendimento aos clientes e
o uso de luvas no manuseamento de dinheiro.
“Não obstante este cenário caracterizado
por algumas restrições, gostaria de reafirmar que todos os nossos balcões continuam abertos e a funcionar no horário
habitual. Contudo, o nosso apelo é para
que se privilegie o uso dos meios digitais
(Moza Net, Moza Mobile e Moza Já-USSD) ou telefónicos, para realizar operações bancárias do dia-a-dia”, disse João
Figueiredo, PCA do Moza.

Millennium bim empenhado
contra o Coronavírus
O Millennium bim reforça medidas
internas de prevenção contra o novo
Coronavírus, Covid- 19. Apesar de Moçambique não registar, até agora, casos da nova pandemia, o Banco está a
acompanhar de perto a situação em todos os locais onde tem operações e a observar rigorosamente as recomendações
emitidas pelas autoridades competentes
de saúde.
De forma a mitigar o risco de contágio,
o Millennium bim decidiu adoptar um
conjunto de medidas que minimizam os
riscos de contágio da Covid - 19, entre
as quais o ajustamento da entrada dos
Clientes nas Agências em função do
número de Colaboradores disponíveis
para, a cada momento, prestar atendimento de qualidade aos Clientes. O
Banco vai também passar a privilegiar
as reuniões por videoconferência e as
viagens ao estrangeiro e viagens com
recurso a transporte aéreo estão condicionadas. Deste modo, evitam-se as
concentrações de pessoas, assegurando-se sempre a prestação dos melhores os
serviços financeiros aos Clientes.
Foi igualmente definido um plano de
higienização, limpeza e de desinfecção
das superfícies e dos ambientes do aten-

dimento público, bem como a adopção
de procedimentos internos de protecção,
como seja, por exemplo, o uso de máscaras cirúrgicas e luvas pelos Colaboradores. No mesmo contexto, foi instruído
um manual de procedimentos para o
pronto encaminhamento de casos suspeitos. Estas medidas de precaução são
de cumprimento obrigatório e visam
proteger a saúde dos Colaboradores e
Clientes.
Os serviços bancários serão prestados
com normalidade, porém o Millennium
bim recomenda que os Clientes se desloquem às Agências apenas em caso de
absoluta necessidade, devendo privilegiar a utilização dos canais digitais e
telefónicos.

Face à pandemia mundial do novo Coronavírus, várias acções de vigilância e
prevenção estão a ser desenvolvidas pela
Cornelder de Moçambique (CdM), no
sentido de tornar mais eficaz o controle
de entrada de navios oriundos de países
com elevados níveis de transmissão local
da Covid-19 e promover a informação e
sensibilização de todos os intervenientes
da cadeia logística do Corredor da Beira,
de modo a seguirem rigorosamente as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e do Governo de Moçambique sobre esta verdadeira calamidade
global.
No Porto da Beira, dentre várias medidas, foram instalados postos de disseminação de informação sobre a Covid-19,
estão disponíveis instrumentos primários

de desinfecção como a lavagem obrigatória das mãos em locais estratégicos que
demandam uma maior concentração de
pessoas tais como portões de entrada,
terminal de contentores, terminal de
carga geral, parque de estacionamento
de camiões, armazéns e locais de atendimento ao público, portanto, consolidando
desta forma um mecanismo para evitar a
proliferação do vírus e minimizar os efeitos de uma potencial eclosão de casos de
infecção.
Neste contexto, todos os profissionais que
trabalham tanto na área administrativa
como na operação, são instruídos e têm
como medida obrigatória a lavagem das
mãos com uma frequência de acordo com
a natureza do trabalho e utilizam de forma repetida, soluções baseadas em álcool
para o processo de desinfecção.
Igualmente, orienta-se de forma preventiva a observância das distâncias de segurança recomendadas pela OMS e a redução do contacto físico entre as pessoas ao
mínimo indispensável para evolução do
processo normal de trabalho.
Em coordenação com a Direcção Provincial de Saúde de Sofala têm sido igualmente, rastreados todos os tripulantes de
navios que atracam no Porto da Beira
com recurso a termómetros de raios infravermelhos.

Montepuez Ruby Mining e IFPELAC
promovem 34 estágios profissionais
Recentemente, terminou o segundo ciclo
de treinamento no Centro de Treinamento Vocacional de Namanhumbir, financiado pela MRM para fornecer novas habilidades e aumentar a empregabilidade
da população local.
Sérgio Tore, director do Centro de Formação Profissional de Namanhumbir,
não tem dúvidas de que, depois da formação, os jovens estarão preparados
para os desafios do mercado laboral, bem
como para desenvolver os seus próprios
empregos.
“No segundo ciclo de treinamento, o
centro realizou os cursos de canalização
e electricidade, com um total de 40 formandos, 20 em cada turma, sendo 31 homens e nove mulheres. No final do curso,
38 formandos terminaram com sucesso.
Este curso abrangeu estagiários das comunidades de Namanhumbir, Nanhupo
A, Nanhupo B e Nanune.”, anunciou
Tore.
Emílio Jamine, gestor-adjunto de Engajamento Comunitário da MRM, diz que
o Centro de Formação Profissional de
Namanhumbir veio transformar a vida
de jovens.
“O Centro de Treinamento Vocacional
é o maior investimento social da MRM
em um único projecto, demonstrando o

compromisso da empresa em melhorar a
empregabilidade dos jovens das comunidades locais, e visa criar oportunidades
para que os moradores locais, especialmente jovens, se qualifiquem para empregos sustentáveis, contribuindo para a
dinamização da economia local, regional
e nacional”.
Sérgio revelou ainda que está em curso a
preparação do terceiro ciclo de formação,
em que, para além dos dois cursos acima
citados, será introduzido o curso de pintura de construção civil, para um total de
120 formandos. “Para além das comunidades mencionadas na segunda edição, o
terceiro curso irá incluir jovens das comunidades de Mpene, Nthoro e Nseue”.
Até o momento, a MRM investiu mais
de US $ 570 mil, financiando três ciclos
de treinamento e na construção das instalações do Centro de Treinamento Vocacional, que incluem: um bloco administrativo, duas salas de aula, duas oficinas,
vestiários e duas residências de funcionários.
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Porto de Pemba será a base de exploração petrolífera

economia

O porto da cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, será a partir de 2021 a base das
operações logísticas do projecto de prospecção de hidrocarbonetos na Área 5B, no distrito de Angoche, província de Nampula, desenvolvido pelo grupo ExxonMobil e parceiros, segundo a Impacto
– Projectos e Estudos Ambientais.

PNUD, OIT e Gapi juntos na reabilitação e
continuidade de negócios pós-desastres naturais.
Talapa monitora fluxo
migratório no Ressano
Garcia
No âmbito da monitoria das medidas de prevenção do COVID
19, uma equipa multissectorial
chefiada pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Adamugy Talapa, deslocou-se, na última sexta-feira,
dia 27 de Março, à fronteira de
Ressano Garcia, com vista a se
inteirar do movimento migratório, em virtude de o governo sul-africano ter decretado 21 dias de
quarentena obrigatória. A titular
do Trabalho e Segurança Social
fazia-se acompanhar pela Vice
Ministra de Saúde, Lídia Cardoso, pelo Vice-Comandante Geral
da PRM, pela directora-geral do
INGC e pela directora-geral do
SENAMI.
Do registo de movimento migratório de mineiros, trabalhadores
das farmas, informais e outros,
verificou-se que, no dia 26 de
Março, foi registado o movimento migratório de 7.235 pessoas
das quais 5.415 foram entradas
e 1.820 saídas e que, no dia 27
de Março, foi registado o movimento de 6.483 pessoas, dos
quais 6.331 foram entradas, destes 2.337 são repatriadas e 152
saídas.
Constatou ainda que todos os
cidadãos que entraram no país
foram rastreados e que não houve casos de suspeita, tendo sido
acauteladas as medidas de prevenção estabelecidas pelo Governo de Moçambique e que o
movimento migratório só é efectuado mediante a apresentação
de senha de rastreio emitida pela
equipa da Saúde.
Face às constatações acima apresentadas, a ministra do Trabalho e Segurança Social, fez as
seguintes recomendações: “Os
órgãos locais devem realizar o
trabalho de sensibilização sobre
as medidas de prevenção às populações da cidade de Maputo
e Províncias de Maputo, Gaza
e Inhambane; que se deve continuar com a vigilância às pessoas
que entraram no país em coordenação com as autoridades locais
e se continuar em prontidão no
terreno, com vista a se evitar situações inesperadas e manter a
vigilância”.

Empresas de jovens e mulheres, sediadas na cidade
da Beira e no distrito de
Dondo, estão a beneficiar
de um projecto-piloto que
visa contribuir para que
os seus negócios tenham
continuidade após a
ocorrência de desastres
naturais, numa acção
conjunta do Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD),
da Organização Internacional do Tabalho (OIT) e
da Gapi.

O

apoio é constituído por capacitações complementada por
pequenos financiamentos que reforçam a recuperação de micros e pequenas
empresas atingidas pelo ciclone
Idai. Estas acções vem reforçar a
iniciativa já em curso designada
FEREN – Fundo de Emergência
para Recuperação de Negócios,
também conduzida pela Gapi
e que conta com a parceria da
CTA, FAN, FARE e financiamento da DANIDA, que visa a
recuperação pós Idai e Kenneth.
Nesta capacitação ministrada na
cidade da Beira, os participantes
saem dotados de ferramentas
para a elaboração do plano de
continuidade de negócio, pós-calamidades, além de terem à
sua disposição recursos para alavancarem o desenvolvimento em
todas as frentes onde estiverem
integrados.
Falando no acto de encerramento da capacitação, a Secretária
de Estado da província de Sofala, Stela da Graça Pinto Novo
Zeca, disse que “regozija-nos
constatar que esta capacitação
de gestores de empresas e promotores de negócios resilientes
nas matérias referidas, abre-lhes
agora a possibilidade de investirem no desenvolvimento dos seus
distritos e criarem empregos nas
suas comunidades.” Prosseguindo, aquela governante provincial
exortou aos formandos para “que
tenham atitude e habilidades
para gerar emprego e empregar
outros moçambicanos.Apelo aos

jovens beneficiários desta iniciativa uma postura de prestação
de contas.”
Já o representante do PNUD na
cidade da Beira, Ghulam Sheeran Disse que a despeito da sua
instituição não ter vocação para
actuar em questões humanitárias
nem interagir directamente com
as empresas, os danos causados
pelo ciclone Idai às empresas e
à economia local, os despertou
para a necessidade de fazer algo,
facto que iniciou apoiando o governo na avaliação do impacto
do desastre e na organização da
conferência de doadores pós Idai.
“Nesse contexto, e baseados na
nossa experiência global,criámos
um programa designado “Mecanismo de Recuperação” que tem
como componentes prioritárias
(i) a resiliência; (ii) empoderamento económico das mulheres;
e (iii) recuperação dos meios de
subsistência. É daí que nos juntamos a OIT e a Gapi, que são
instituições com experiência nestes domínios, de modo a ajudarem na recuperação de negócios
de mulheres e jovens e os tornarem resilientes, para darem a sua
continuidade, mesmo após desastres naturais.”
Antenor Pereira da OIT frisou
que um dos principais objetivos
da sua organização é promover
a justiça social, sendo a criação
de empregos uma das principais
ferramentas para o alcance do
referido objectivo. “Sabendo que
as empresas são a principal fonte
para a criação desses empregos,
trazemos experiências de várias
partes do mundo, nas quais as
empresas têm sofrido com calamidades como cheias, ciclones
e até pandemias como o COVID-19 e juntamo-nos à Gapi
para criarmos empresas mais re-

silientes.”
Pereira destacou o facto de que
“esta intervenção pretende ser
uma pequena experiência para
vermosque necessidades de adaptação são necessárias, para que
possamos desenhar um programa
maior e mobilizarmos mais recursos que possam abranger mais
empresas à escala nacional.”

Para Ivandro Bauaze, director
da Área de Capacitação e Consultoria Empresarial da Gapi, “é
importante despertar nos empresários a sensibilidade sobre os desastres e fenómenos naturais que
podem afectar os seus negócios,
prepará-los para fazerem face aos
eventos e, em caso da sua ocorrência, devem ter a capacidade
de continuar com o negócio após
o desastre”.
Bauaze lembrou aos presentes
que, entanto que instituição financeira de desenvolvimento, a
Gapi tem a missão de contribuir
para a inclusão económica, social
e financeira em Moçambique,
promovendo a inovação, o empreendedorismo e investimentos
geradores de emprego. Portanto - concluiu - para o alcance
da nossa missão, a resiliência,
viabilidade e sustentabilidade
dos negócios, é crucial, daí que,
a formação, capacitação e apoio
no desenvolvimento institucional
é uma das nossas prioridades”.

Alfândegas e PRM impedem
exportação ilegal de mariscos
Um contentor com quase 20 toneladas de polvo congelado foi
arrestado no dia 16 de Março
no porto de Nacala momentos
antes de ser exportado com base
em documentação falsa. A mercadoria estava a ser encaminhada para a empresa MozFinex de
Portugal. As autoridades alfandegárias e policiais, investigaram
informações recebidas de várias
fontes e agiram atempadamente
impedindo o embarque do contentor, cuja mercadoria tem um
valor acima de setenta mil euros.
O arresto foi ordenado pelas autoridades alfandegárias e policiais
por terem constatado que a exportação enfermava de “graves
irregularidades”. As irregularidades detectadas incluem descaminho da mercadoria por parte
de um negociante português em
conluio com uma empresa chinesa operando em Angoche.
As acareações feitas pelas autoridades revelam que os principais
denunciantes desta irregularidade foram os gestores da empresa Mariscos do Índico também
baseada em Angoche e que informou as autoridades de que o
contentor TTN183558600 com
o selo EU 1836600 destinado

ao navio MSC Agata KB011R
continha mercadoria de origem
ilícita.
A Mariscos do Índico é uma empresa de processamento de peixe
e mariscos que tem beneficiado
de investimentos feitos pela Sociedade de Investimentos Gapi
com objectivo prioritário de valorizar e criar mercado para a produção de centenas de pescadores
artesanais na região de Angoche.
O negociante luso envolvido com
a empresa chinesa nesta operação de exportação de mercadoria
ilegal para a empresa portuguesa
MozFinex foi até finais de 2019
gestor da Mariscos do Índico,
tendo, porém, sido dispensado
desses serviços na sequência de
uma auditoria às contas da empresa.
A recém-empossada Ministra
das Pescas, Augusta Maíta, esteve há dias em Angoche para
se inteirar dos problemas do
seu sector, em particular das
dificuldades de integrar os milhares de artesanais na nova
estratégia da Economia Azul.
A visita à fábrica da Mariscos
do Índico constituiu um dos
pontos altos da sua visita àquela
região.
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ExxonMobil adia decisão final de
investimento de gás em Moçambique
O grupo ExxonMobil deverá adiar a aprovação do
projecto de gás natural
na bacia do Rovuma,
norte de Moçambique,
devido aos efeitos do
novo vírus corona e ao
ambiente que se vive
nos mercados internacionais, escreveu a agência
financeira Reuters citando fontes diversificadas,
noticia Macauhub.

O

grupo americano anunciou na
semana passada
estar a equacionar cortes
“significativos” na despesa
de capital e nos custos operacionais, acompanhando outros grupos e empresas que
têm estado a reduzir despesa
devido à queda abrupta dos
preços do petróleo bem como

da procura em resultado da
contracção da actividade económica.
A agência recordou que a
pandemia de Covid-19 está a
causar o adiamento de diversos projectos em todo o mundo, tendo o Catar, o maior
produtor mundial de gás
natural, adiado uma grande
plano de expansão em que o
grupo ExxonMobil é um dos
principais parceiros.
O projecto Rovuma LNG,
que vai extrair gás natural
de um bloco de águas profundas na costa de Moçambi-

que que contém mais de 85
biliões de pés cúbicos, devia
receber a decisão final de investimento no primeiro semestre de 2020.
Mas as fontes contactadas
pela Reuters adiantaram que
os parceiros da ExxonMobil
neste projecto querem adiar
a decisão final de investimento, que nem sequer deverá
ser tomada na segunda metade do ano em curso.
“A pandemia está a afectar
o investimento em Moçambique, bem como os financiadores chineses e coreanos”,

Syrah Resources suspende
trabalho em Moçambique
A Syrah Resources suspendeu a laboração na fábrica de
Vidalia, Estados Unidos, na
sequência da ordem de “permanecer em casa” anunciada
pelo governador do estado da
Louisiana dia 22 de Março,
a fim de evitar a propagação
do novo vírus corona, informou a empresa australiana
em comunicado ao mercado.
O comunicado adianta que
a decisão de encerrar a fábrica de 23 de Março a 13
de Abril de 2020 terá como
consequência o adiamento da
distribuição de amostras de
grafite natural aos clientes
potenciais.
A empresa anunciou igualmente que a operação de
extracção de grafite em Moçambique, cujo produto abastece a fábrica de Vidalia,
mantém-se sem alteração, se
bem que esteja actualmente
a prestar mais atenção à movimentação de pessoal e de
bens.
A Syrah Resources, que em
Moçambique opera através
da subsidiária Twigg Explo-

ration and Mining, retomou
no início de Março passado
a exploração de depósitos de
grafite no distrito de Balama,
província de Cabo Delgado,
depois de cerca de seis semanas de paralisação das actividades.
A decisão de parar a actividade ficou a dever-se ao efeito
combinado da guerra comercial entre os Estados Unidos e
a China e à eclosão da epide-

mia de Covid-19 neste último
país, o principal comprador do
produto.
Em face dos constrangimentos
mencionados, a administração
da empresa viu-se obrigada a
despedir 277 trabalhadores,
entre nacionais e estrangeiros,
como uma medida de contenção de custos, tendo visto a
sua produção reduzir-se em
2019 de 250 mil para 150 mil
toneladas. Macauhub

disseram algumas das fontes,
que recordaram ir este projecto da Área 4 exigir um
investimento estimado em 30
mil milhões de dólares.
O bloco Área 4 tem como
participantes a Mozambique Rovuma Ventures, uma
parceria detida pelos grupos
ExxonMobil, ENI e China
National Petroleum Corporation, que em conjunto
controlam 70%, estando os
restantes 30% divididos em
partes iguais entre o grupo
português Galp Energia, sul-coreano Kogas e a estatal
moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.
A Fitch Solutions disse que
os investimentos no sector
do gás natural em Moçambique “começam a perder
brilho” devido à corrupção e
ao abrandamento económico, dois factores que parecem
contribuir para aumentar os
ataques de alegados militantes muçulmanos na província

de Cabo Delgado.
Há dias, um grupo armado
atacou a vila de Mocímboa
da Praia, a norte da capital
provincial Pemba, tendo um
dos locais dos combates sido
um quartel das forças de defesa e segurança de Moçambique, que foi tomado e nele
içada a bandeira dos atacantes.
A nota aos investidores divulgada pela Fitch Solutions
informa que o aumento do
número de ataques na província de Cabo Delgado, de
que 2019 é disso prova, coloca em perigo os investimentos na exploração de gás natural.
O problema, sublinham, é
que com a descida do preço
do petróleo e a perspectiva
de manutenção dos preços
baixos, os projectos ficam
menos rentáveis, o que pode
afectar as decisões finais de
investimento que ainda não
foram tomadas.

PUBLICIDADE

Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional
Voce que sofre de:
-Impotência sexual
-Esterilidade
-Corrimento
-Borbulhas no pénis
-Sífilis
-Doenças venéreas cronicas
-Dores de útero
-Diabetes
-Comichão
-Aumenta o sexo e aumenta a potência
-Ser apertado por espíritos a noite
-Sonhar a fazer sexo
-Deixar de fumar
-Dar sorte no serviço
-Recuperação de amor perdido
-Asma
-Período prolongado
-Hemorroides
-Dores de coração

As crianças com menores de cinco anos recebem
tratamento gratuito
Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro
da Malhangalene, rua do Alba numero 56,perto da
Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás
18:horas.
Contactos:82-8050930/84-8050930
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Arte em tempos de crise
Temos já o sentimento de mundo grave e ainda somos
tão pequenos ou o mundo é pequeno, o que afinal é a
mesma coisa. Um vírus a partir da China conseguiu
colocar todo mundo em sentido e a olhar para o mesmo problema, muito tempo depois da Segunda Guerra
Mundial. Prova maior de que estamos todos ligados. O
egoísmo que nos cegava agora abriu-nos para o mundo,
para o “fim” do mundo. Mas se escrevemos ou se lemos
é porque continuamos aqui. Somos sobreviventes, mas a
noite apenas mostrou os tentáculos. Ruas vazias, sorrisos
mascarados, a vida em suspenso. Por estes dias, a ordem
é evitar ao máximo o contacto, trancarmo-nos em casa
a ver a vida pela janela, enquanto a violência nos entra
pela televisão ou pela internet. Morremos todos os dias.
Quantas folhas serão necessárias para curar o tédio?
Quantas cenas podem ajudar a superar o isolamento?
Quantas melodias precisaremos repetir para vencer a
solidão? Estamos quase no fim do mundo e talvez a arte
nos possa salvar. E quem diz arte, diz artista em todas
as dimensões que o conceito comporta.
A Galeria das Magazinadas desta semana presta
homenagem a estes seres que levantam a tocha para
iluminar-nos o caminho. Foram todas as fotografias
feitas antes do distanciamento que nos foi impostamente sugerido, e nos lembra que, como moçambicanos, somos um povo de abraços e sorrisos.
Abrem-nos a Galeria artistas plásticos, mestres
da metamorfose, que sempre nos ensinaram que
a vida é menos sobre o que temos e mais sobre
o que fazemos com o que temos. Uma lição que
muito vale para este tempo de crise. Depois é
Zé Maria a dar a mão a Butcheca, isto é sobre
amizade e sobre respeito, enquanto sopra o
saxofone, esperemos que sopre para bem longe
estes tons pálidos que pintam o país e o mundo.
Queremos voltar a estes sorrisos que Sérgio
Raimundo, o poeta militar, dá a mamã Paulina
Chiziane, enquanto ela segura “O Avental de
Um Poeta Doméstico”. «Todos somos ou devemos ser domésticos por estes dias» - suspira
Gemuce, numa conversa com o também artista
plástico Circle Langa. O constitucionalista e
escritor Teodoro Waty e Orlando Quilambo,
Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, fecham a Galeria. Encontram-se no Centro Cultural
Universitário, uma casa, como os outros centros
culturais, agora reduzida ao silêncio.
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Aniversariantes
Samuel
Completar mais um
ano de vida é motivo
para muita alegria
e gratidão, não só
para quem aniversaria, mas
também para
todos que amam
essa pessoa. Que
continue, sendo o
que és, e se mantenha sempre fiel
aos teus princípios,
que fazem de ti um
homem exemplar. Ass i m ,
como desejo que hoje comece
da melhor forma mais um ano da tua vida.
Feliz aniversário.

Felicidade, paz e alegria é
tudo quanto te desejo
prima, neste teu dia
tão lindo e especial.
Parabéns! Hoje
tudo é possível,
por isso sonhes
ainda mais alto do
que já sonhaste.
Olha, o meu maior
desejo é que quando fores mais do que
uma prima obediente
conquistes tudo aquilo
que ainda desejares. Feliz
aniversário!

Rosy

Kikas
Primo, chegou o grande dia
de comemorares mais um
ano da tua vida. Esta é
altura de agradecer
por mais um ano e
fazer planos para
o próximo. Olhes
para trás e vejas
tudo o que conquistaste até aqui. Tenho
a certeza de que uma
pessoa especial como
tu tem mil motivos para
se orgulhar. Agradeças
por toda a beleza que tens e
por cada uma das tuas conquistas. Parabéns.

Cristina

e votos
felicidades.

Nórcia

Que a alegria da celebração do teu aniversário
se faça presente em
todos os dias do teu
novo ano. Parabéns!
Hoje é dia para reunir todos os teus
amigos e receber
familiares, e, o mais
importante de tudo,
aproveites cada segundo do teu dia especial, afinal é só uma vez
por ano. Feliz aniversário
de uma longa vida repleta de

Desejo do fundo do meu
coração que hoje seja
o início de mais um
grande momento
de vida, repleto de sucessos e alegria.
Que possas
aproveitar
muito esta celebração e que seja
um marco para o
início de um novo
ciclo de felicidades.
Tenhas um aniversário
maravilhoso e sejas feliz, hoje e para
sempre. Parabéns!

Sheila
Que Deus abençoe o
teu dia e o teu novo
ano de vida. Quero
aproveitar este
momento especial para dizer
que tu és uma
pessoa incrível.
Esperamos que
aproveites o teu
aniversário com
toda a alegria e
felicidade do mundo.
Completar mais um
ano de vida é sempre um momento
mágico e deve ser vivido com muita
intensidade. Sejas feliz e tenhas um
óptimo aniversário!

Arsénio
Irmão, desejo-te um
aniversário repleto
de felicidades e
um dia cheio de
luz. Que esta
celebração seja
cheia de amigos, amigas,
familiares e
com muitas palavras de amor e
carinho. Mereces
tudo de bom hoje e
sempre. Que a felicidade
do dia de hoje se estenda por todo o
teu novo ano, afinal tu és uma pessoa muito especial e mereces todas
as alegrias do mundo.

Nilza
Rodeie-se de família e de
amigos de profissão,
celebres o dom
da vida porque
hoje, data que
simboliza o teu
nascimento,
queremos gritar
para o mundo
inteiro ouvir e dizer o quanto somos
gratos por te ter nas
nossas vidas. Reflicta o
lado bom e ruim da tua vida e veja
que a vida não é fácil, mas mereces
ser feliz, por isso aproveites todos os
instantes em grande estilo.

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos
telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140
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Livro Aberto cancelado devido à pandemia que afecta o mundo

cultura

A pandemia que afecta o mundo levou ao cancelamento do workshop especializado a literacia, promovido pela Associação Livro Aberto, visando criar ambientes de capacitação e diversão para crianças
através de workshops especializados de literacia em todo o país, com bibliotecas comunitárias, bibliotecas móveis e apoio à linguagem.

AMOTE assinala Dia Mundial do
Teatro “Sem Teatro”
O mundo assinalou na
última sexta-feira o Dia
Mundial do Teatro, que se
celebrou num momento
particularmente difícil
para a humanidade, em
razão da pandemia do
Covid- 19, tendo a Associação Moçambicana de
Teatro (AMOTE) partilhaStewart Sukuma em
do com os moçambicaperformance online
nos a mensagem nacional
O músico e activista Ste- alusiva à data.
wart Sukuma apresentou
na semana finda uma performance online, na sua
página oficial do Fecebook
e Instagram. Denominado
‟Estamos juntos em casa”,
o show online tem por objectivo levar a música ao
vivo ao público, ao longo
do período de quarentena
obrigatória que Moçambique está a observar, como
parte das medidas de prevenção do novo coronavírus.
‟Com a morte de Manu
Dibango, vítima do Convid-19, sinto-me cada vez
mais convicto de que esta
luta é de todos nós, e eu
dou o meu peito às balas se
for preciso”, considerou o
músico moçambicano.
Na mesma ocasião, e via
internet, Stewart anunciou
a entrega oficial de meio
milhão de meticais à Fundação Fernando Leite Couto para a reabilitação da
Escola Primária Completa
Heróis Moçambicanos, na
cidade da Beira, destruída
pelo ciclone Idai, em 2019.
A doação é da empresa Stewart Sukuma, Lda e os
parceiros Moza Banco, Renault e KPMG, incluindo o
Restaurante Fishmonger.
“Vai ser muito simples
e divertido, eu, a minha
guitarra acústica, um pedaço da voz que me resta
de tanto falar nos últimos
dias, tudo isso com a colaboração da minha família.
Vamos conversar e trocar
algumas ideias de como
combater esta pandemia e
recrutar soldados para esta
guerra”, acrescentou.

A

Associação Moçambicana de
Teatro (AMOTE), para marcar
a data, havia programado uma série de actividades – subordinadas ao lema “O
Teatro inclusivo na construção
da cidadania” – desde espectáculos teatrais, palestras e um
colóquio, actividades entretanto canceladas devido ao surto
de Covid -19, em obediência às
orientações emanadas das autoridades sanitárias do país.
Refira-se que a UNESCO, por
ocasião do Dia Mundial do
Teatro, elege anualmente uma
figura de reconhecido mérito
para escrever uma mensagem
para a humanidade. A AMOTE, inspirada nesse princípio,
introduziu no ano passado uma
mensagem nacional escrita por
uma personalidade reconhecidamente engajada no teatro e
nas artes no seu todo.
Manuela Soeiro, a mamã do
Teatro nacional, teve essa
responsabilidade para o ano
corrente e convida-nos a uma
profunda reflexão no seu texto intitulado “A Matimba
ya Ngwenha Male ka Mati”
(A força do crocodilo está na
água).

Matimba Ya Ngwenha
I Mati
(A força do crocodilo é a água)
Ao celebrar, aqui em Moçambique, o Dia Mundial do Teatro, desejo começar por citar
um provérbio Changana, que
diz “Matimba Ya Ngwenya I
Mati”, o que significa “a força

do crocodilo é a água”.
Parafraseando esta sabedoria
popular, poderíamos dizer que
a força do teatro é o palco.
Ambos, fora do nosso elemento, nós e o crocodilo, perdemos
algo da nossa vitalidade. Só
em complementaridade somos,
nós e o público, o crocodilo e
a água.
Tudo na natureza conduz a
esta sabedoria. Se formos à
reserva dos elefantes de Maputo veremos como os elefantes
mastigam o capim, vagarosos,
concentrados, como num enlace amoroso.
O poderoso elefante, a sua força e tremenda soberba, o que
seriam, se a erva fizesse greve
e, à sua passagem, se enfiasse
na terra que ele pisa?
Tremenda lição de humildade:
quando come o capim – uma
coisinha pouca, ínfima, rasteira – quem está cheio é a erva,
o elefante está vazio: mudaram
de importância.
A poesia e o teatro são as expressões privilegiadas para captar este jogo da reversibilidade
que nos mostra como dependemos da fraternidade universal,
pois não passamos de um elo.
E nesta consciência, a poesia e
o teatro funcionam não como
uma fuga da realidade mas
como uma fuga para a realidade. É esta uma das funções
sociais do teatro.
Infelizmente, escrevo-vos numa
altura em que até juntarmo-nos periga a nossa continuida-

de. É um período de excepção,
em que o coronavírus obriga a
isolarmo-nos uns dos outros –
eis-nos num período sombrio
em que tudo parece acontecer
contra os rituais. Como se a
natureza nos quisesse proibir o
karingana wua karingana, onde
damos voz aos nossos mitos.
Devemos ser positivos e afirmar que vivemos hoje uma
experiência histórica excepcional. Quando tudo isto passar,
o que acontecerá, o mais inteligente para a Humanidade
– a começar por aqueles que
a governam – é começar a interiorizar que nem tudo vale…
e que talvez a natureza esteja
pedindo para que mudemos as
nossas vidas. Além de mudanças climáticas, existem muitos
sinais que nos vêm sendo enviadas e há que mudar de comportamentos se pretendemos
continuar a ser viáveis como
espécie.
E como espécie necessitaremos
de, como diria o encenador Peter Brook, voltar a combinar
a “proximidade” do dia-a-dia
com a “distância” do mito –
porque sem essa proximidade
não conseguimos relacionar-nos
uns com os outros e sem essa
distância não consigo maravilhar-me, o primeiro passo que
conduz à necessidade de melhorarmos e de melhor nos conhecermos.
E é nessa busca que faz todo o
sentido que nos unamos. Que a
força de cada um de nós, nesse

infindável novelo que é a vida,
nos aglutine numa só voz personificada na força e forma de
uma Associação Moçambicana
de Teatro (AMOTE)… uma
entidade voltada para o palco da vida; afinal, o teatro é o
palco ideal onde estes saberes
populares e novos personagens
míticos ganham rosto, voz, gesto, uma raiz.
Mas nunca nos podemos esquecer do elefante e do capim, do
crocodilo e da água, de como
o elemento que parece o mais
fraco afinal pode ser o fundamento que permite às coisas
acontecerem.
E esta lição devemos estendê-la ao âmbito social em que
actuamos – neste momento
de fraqueza universal devemos
abraçar a ideia de que o teatro também deve actuar como
uma esfera de influência para o
problema da inclusão, que esta
é uma nova missão a que nos
devemos devotar.
Pensem como o mundo seria
diferente, como o mundo do espírito e mesmo o mundo físico
seriam mais pobres se Homero,
o cego, ou se Stephen Hawking,
esse brilhante físico e cosmólogo agarrado a uma cadeira de
rodas por doença degenerativa,
não tivessem transformado os
seus problemas em vantagens
com a força da resiliência. O
universo da sensibilidade humana e o nosso conhecimento
do espaço seriam muito reduzidos.
Todos temos potencialidades
transformadoras dentro de nós
e só temos de assegurar que
todos, sem excepção, possam
ser ouvidos na sua narrativa.
Lembrando sempre que somos,
cada um a seu modo, os elos
que, juntos, darão expressão à
AMOTE.
Nós temos o palco para isso,
e teremos de ter igualmente
a humildade para dar voz aos
diferentes. É este o reforço de
que necessitávamos para nos
“galovanizarmos” como humanidade, eis o novo desafio: integrar.
E é esta a mensagem que vos
deixo, fazendo votos para que
para o ano estejamos aqui a celebrar de novo o Dia Mundial
de Teatro com redobrada paixão”.
Manuela Soeiro
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Morreu Manu Dibango. Caiu a
enorme árvore de baobá

Um dos nomes maiores
da música africana e do
mundo, Manu Dibango,
morreu aos 86 anos, em
Paris, França, depois de
infectado por Covid-19.

O

músico, conhecido como
“Papy Groove”, que estava internado
já desde a semana passada,
é a primeira vítima mortal
da Covid-19 no universo da
música, assinala a imprensa
francófona na manhã da última terça-feira.
“Caros familiares, caros
amigos, caros fãs, uma voz
eleva-se ao longe... É com
profunda tristeza que vos
anunciamos o desaparecimento de Manu Dibango, o
nosso Papy Groove, vitimado
a 24 de Março aos 86 anos,
na sequência da Covid-19”,
escrevem os seus familiares
num post na página de Facebook do músico. O seu
manager, Thierry Durepaire,
disse à agência de notícias
AFP que Dibango morreu
num hospital na região de
Paris.
Manu Dibango fez um álbum
colaborativo com o saxofonista moçambicano Moreira
Chonguiça, intitulado M&M.
Dias antes da morte, Chonguiça escreveu na sua página no Facebook uma mensagem de força ao “Leão de

África”. “Pensaste como ser
bem-sucedido sendo humildes, pacientes, resistentes e
consistentes. Pensaste como
ter sucesso tendo fé na África, mostrando fé nas acções
proactivas e promovendo os
nossos bons valores como
africanos com a nossa incrí-

clarou: “A enorme árvore de
baobá caiu. O mundo hoje
está mais pobre”.
“Embora Manu Dibango tenha nascido em África, ele
foi um dos maiores influenciadores musicais no mundo.
Manu Dibango, destemidamente foi pioneiro e criou

Dibango nasceu na cida-

de portuária de Douala, em
1933. O pai era funcionário
público, a mãe era designer
de moda e ocasionalmente
também professora. Na sua
autobiografia, Trois kilos de
café (1989), conta que era no
gramofone dos pais que ouvia
a música que viria a influenciá-lo. Música camaronesa,
francesa, mas também norte-americana. O seu primeiro
álbum foi o homónimo Manu
Dibango, lançado em 1968,
seguido por uma profusão de
trabalhos como Saxy Party
(1969), o importante Soul
Makossa e uma sequência
quase anual de nova música
gravada em disco ao longo de
seis décadas.
Em 2013 assinou o seu último álbum, Balade en Saxo.
Gravou com Eliades Ochoa,
com Youssou N’Dour, Peter Gabriel, Ladysmith
Black Mambazo ou Sinéad
O’Connor.
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AGRADECIMENTO

Ao Doutor Sofrimento Ningore

vel cultura. Tenho a certeza
absoluta de que vais recuperar bem e rápido desta
pandemia “Coronavírus”.
Estamos todos com você em
nossos pensamentos e orações”.
Depois do anúncio da morte, Moreira Chonguiça, num
comunicado de imprensa, de-

tendências que mais tarde foram experimentadas e adoptadas por músicos de vários
cantos do mundo, como Michael Jackson e muitos outros, tornando-o globalmente no músico de África com
mais versões das suas músicas”, disse Chonguiça no comunicado.

Venho por este meio agradecer ao Doutor Sofrimento Ningore.
Chamo-me Alberto Pedro, eu vinha sofrendo
de Impotência Sexual há muito tempo, tendo
andado por muitos sítios mas nada dava efeito.
No decurso da minha doença eu urinava
muito, fui ao hospital e fiz análises e veio a
descobrir-se que sofria de diabetes. Após os
resultados das análises procurei o Doutor Sofrimento Ningore, e por sua vez ele submeteu-me a tratamento e hoje sinto que estou
curado, graças ao Doutor Sofrimento Ningore.

Contacto: 87 805 093 0
Boa sorte para os outros!
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Elves Tembe candidato à Federação Moçambicana de Ginástica

desporto

O ginasta moçambicano Elves Tembe é o único candidato às eleições na Federação Moçambicana de
Ginástica. O candidato diz que o objectivo da sua candidatura é expandir a modalidade de ginástica
por todo o país, com a alegria que a própria ginástica proporciona.

Jogos Olímpicos adiados e atletas nacionais
mostram-se satisfeitos com a decisão

GP da Grã-Bretanha
também em risco
O GP da Grã-Bretanha, agendado para 17 de Julho, pode
também ser adiado ou cancelado, face à pandemia da Covid-19, cuja propagação a nível mundial continua a ritmo
assustador. Na Grã-Bretanha
foram tomadas novas medidas
de distanciamento social e a
Motorsport UK, entidade que
regula o desporto motorizado,
aumentou o período de suspensão até 30 de Junho.
“O Motorsport UK tem um
papel vital a desempenhar com
a sua comunidade ao reforçar
que, neste momento de emergência nacional, todos devemos
ficar em casa para desempenhar o nosso papel de proteger a NHS (serviço nacional
de saúde) e, finalmente, salvar
vidas. O Governo exigiu efectivamente uma suspensão por
um período de três semanas,
no entanto, dado que os mais
vulneráveis da nossa sociedade
precisam isolar-se por três meses, é evidente que o curso de
acção mais responsável foi propor uma suspensão mais longa
do nosso desporto”, salientou o
presidente do Motorsport UK,
David Richards.
Inicialmente com 22 corridas
previstas até 29 de Novembro,
altura do Grande Prémio de
Abu Dhabi, a temporada de
2020 da Fórmula 1 deverá contar, apenas, com 15 a 18 corridas, segundo avançou semana
passada Chase Carey, CEO do
grupo Formula One.
Nesta altura, as corridas na
Austrália, que deveria ter aberto a temporada, e do Mónaco
já foram canceladas e as provas
de Azerbaijão, Bahrein, China,
Vietname, Espanha e Holanda
foram todas adiadas devido à
pandemia do coronavírus.
O primeiro Grande Prémio
agendado e que ainda não viu
a sua data ser alterada é o do
Canadá, previsto para 14 de
Junho, em Montreal. In Abola

Os maiores jogos desportivos do Planeta Terra
foram adiados, na semana
passada, devido a Covid-19. Moçambique, que
até então já havia qualificado cinco atletas de
duas modalidades – vela
e boxe–, estas mostram-se satisfeitas com a
medida, pois a doença é
global. Entretanto, alguns
atletas com níveis olímpicos estão a seguir a sua
preparação em casa.
Alfredo Langa

O

Comité Olímpico Internacional
(COI) anunciou na semana
passada o adiamento dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de Tóquio 2020
para 2021. O entendimento
sobre a impossibilidade do
início das competições no
dia 24 de Julho, por causa
da pandemia do novo coronavírus, aconteceu após uma
conversa por teleconferência
entre o Primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o presi-

dente do COI, Thomas Bach.
“Nas actuais circunstâncias,
e com base nas informações
fornecidas pela OMS, o presidente do COI e o Primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos da XXXII
Olimpíada de Tóquio devem
ser remarcados para uma
data posterior a 2020, mas
o mais tardar no Verão de
2021, para proteger a saúde
dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e da
comunidade internacional”,
informa uma nota publicada
no site da instituição,
A publicação confirma ainda que a chama olímpica vai
permanecer no país. A tocha
chegou ao Japão no dia 20 de
Março corrente, após cerimónia de acendimento, no Estádio Panatenaiko, em Atenas,
na Grécia.
A medida foi tomada após
pressão de atletas e comités
nacionais pelo Mundo todo
criticarem a manutenção do
calendário em meio à pandemia do novo coronavírus.
Canadá, por exemplo, havia
decidido que não mandaria
atletas caso os Jogos ocorressem na data prevista. O
Comité Olímpico Brasileiro
também engrossou o coro
para a mudança do cronograma.
Em 1940, as Olimpíadas,
que também ocorreriam em

Tóquio, no Japão, foram
canceladas. Mas há 80 anos
o motivo foi diferente: a 2ª
Guerra Mundial. Este havia
sido o segundo cancelamento das Olimpíadas. Os Jogos
também foram cancelados
em Berlim (1916) e em Londres (1944).

Moçambique, até à última
decisão de cancelamento dos
Jogos Olímpicos, já havia

restando ainda o apuramento
da natação, canoagem, atletismo, canoagem, judo e voleibol de praia.
No boxe, as apuradas para as
Olimpíadas foram as pugilistas Rady Gremane e Alcinda
Panguene.
Neste contexto, Alcinda Panguene e Rady Gremane juntam-se às velejadoras Denise
Parruque, Maria Machava e
Deyse Nhaquile.
Em contacto com o MAGAZINE Independente, a pugilista Rady Gremane dis-

apurado duas modalidades,
nomeadamente vela e boxe,

se que “era de esperar esse
adiamento. A doença é de

Atletas moçambicanos
satisfeitas com a decisão

31 de Março 2020 | Terça-feira

Magazine independente
Olímpicos, disse que “não há
mais nada a fazer, senão neste momento esquecermos um
pouco o desporto. Olharmos
profundamente para as medidas tomadas pelo Governo,
para evitar a propagação do
coronavírus. Neste momento, a nossa federação, acredito como as restantes, está a
sensibilizar os seus associados
para tomarem medidas e se
precaver ao máximo”.
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Covid-19: Governo timorense
aprova adiamento dos Jogos
da CPLP para data a definir

Treinar em casa e estágios cancelados

nível mundial e não havia
condições para que os Jogos
acontecessem, como forma
de salvaguardar a saúde dos
atletas”.
Frisou ainda que “vou aproveitar esta paragem para
continuar a ter um treinamento específico para corrigir
o que não me correu mal no
âmbito dos jogos de apuramento em Dakar”.
A sua companheira da modalidade, Alcinda Panguene,
também defendeu que foi
uma decisão acertada. “Esta
doença está a afectar o mundo. Não havia condições para

levar a cabo os Jogos Olímpicos, uma vez que o Japão
estava esperançado que havia
de acolher os Jogos. Mas devido a dinâmica e pânico da
infecção da Covid-19, tecnicamente a melhor saída foi
o adiamento, porque muitos
associados ao Comité Olímpico Internacional já estavam
a mostrar pressão no adiamento. Isso foi muito bom:
saúde em primeiro lugar”.
Por seu turno, Pelágio Pascoal, Secretário-geral da Federação Moçambicana de Vólei, modalidade que disputa
o apuramento para os Jogos

Os atletas que ainda lutam
por um lugar nos já cancelados Jogos Olímpicos, alguns
estão a fazer treinos em casa,
com destaque para Kurto
Couto, Creve Machava, Igor,
e não só.
As garantias foram dadas pelo
membro do Comité Olímpico de Moçambique, Benedito Jonas. Segundo apurou o
MAGAZINE Independente,
a pandemia do coronavírus já
forçou ao cancelamento de estágios de três atletas. Uma de
vela e duas de boxe. Trata-se
de Deisy Nhaquile, na vela,
e Rady Gremane e Alcinda
Panguene, no boxe.
Deisy Nhaquile tinha que fazer
um estágio competitivo em
Portugal, enquanto para as
duas pugilistas tudo indicava
que iriam para Hungria.

“É como montar um puzzle gigante”

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico de Moçambique

O adiamento dos Jogos
Olímpicos de Tóquio foi confirmado terça-feira passada,
estando-se já a trabalhar em
arranjar nova data em 2021.
Thomas Bach, presidente do
Comité Olímpico Internacional (COI), disse à BBC que
reagendar os Jogos é como
“montar um puzzle gigante”.
“Há agora milhares de questões a confirmar antes de

novas datas serem fixadas,
sendo que todas as opções estão em cima da mesa”, disse,
referindo que a decisão final
a – que inicialmente seria
tomada daqui a 4 semanas
– acabou por ser precipitada
por dados recebidos da Organização Mundial da Saúde.
“Para organizar uma competição de sucesso temos de estar
todos unidos e de acordo, so-

bretudo nos nossos parceiros
japoneses”, disse ainda.
Foi criado, entretanto, uma
comissão chamada “Here we
go”, que vai analisar toda a
logística necessária para adiar
a competição: “Queremos organizar os Jogos, no máximo,
no Verão de 2021. Não está
restrito aos meses de Verão.
Todas as opções estão na
mesa, incluindo o Verão”.

O Governo timorense aprovou o adiamento, para
data a definir, dos Jogos
da CPLP, previstos para
decorrer em Díli em Julho
deste ano, devido à pandemia da Covid-19, segundo
um comunicado do Conselho de Ministros.
O Governo timorense aprovou recentemente o adiamento, para data a definir, dos Jogos da CPLP,
previstos para decorrer em
Díli, em Julho deste ano,
devido à pandemia da Covid-19, segundo um comunicado do Conselho de Ministros.
“Considerando a conjuntura internacional, provocada
pela propagação da Covid-19, constituindo uma
verdadeira ameaça à saúde pública e à semelhança
do que vem acontecendo a
nível mundial, o Governo
recomenda o adiamento da
realização dos XII Jogos da
CPLP para data a ser posteriormente definida”, refere o comunicado.
O ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
vai agora comunicar a decisão do Conselho de Ministros aos órgãos competentes da CPLP.
A proposta de adiamento
foi apresentada pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, Nélio
Isaac Sarmento, e aprovada na reunião do Governo.
Semelhante em conceito
aos Jogos da Lusofonia, os
Jogos da CPLP é um evento multidesportivo para
atletas com menos de 17
anos, que deveria decorrer
em Díli entre 10 e 22 de
Julho.
O evento — que presentemente ocorre a cada dois
anos — pretende reforçar a
solidariedade entre os cidadãos dos países da Comunidade e promover o espíri-

to de fair-play.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia da
Covid-19, já infectou mais
de 400 mil pessoas em todo
o Mundo, das quais morreram cerca de 18.000.
Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o
mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma
situação de pandemia.
O Continente Europeu é
onde está a surgir actualmente o maior número de
casos, e a Itália é o país do
Mundo com mais vítimas
mortais, com 6.820 mortos
em 69.176 casos.
A China, sem contar com
os territórios de Hong
Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de
Dezembro, conta com mais
de 81.200 casos, tendo sido
registados 3.281 mortes.
Nos últimos dias, na cidade
de Wuhan, capital de Hubei, onde foram detectados
os primeiros doentes, reduziram os casos de contágio
local, indicou a Comissão
de Saúde chinesa.
Os países mais afectados
a seguir à Itália e à China
são a Espanha, com 2.696
mortos em 39.673 infecções, o Irão, com 1.934
mortes num total de 24.811
casos, a França, com 1.100
mortes (22.300 casos), e os
Estados Unidos, com cerca de 600 mortes (mais de
50.000 casos).
O Continente Africano registou 58 mortes devido ao
novo coronavírus, aproximando-se dos 2.000 casos
em 45 países e territórios,
segundo as estatísticas
mais recentes.
Vários países adoptaram
medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento
de fronteiras.
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Jogadores moçambicanos na diáspora em
medidas de prevenção contra o coronavírus
Muitas ligas desportivas
do futebol global estão
suspensas devido ao
coronavírus, e Moçambique tem alguns
jogadores na diáspora
onde até então nenhum
deles estava infectado com o coronavírus.
Muitos destes estão
em quarentena e sob
recomendação dos seus
clubes.
Alfredo Langa

A

té então, nenhum jogador
moçambicano a jogar na
diáspora está
infectado pelo coronavírus.
Muitas ligas de futebol no
planeta estão suspensas, e
usando as redes sociais alguns jogadores moçambicanos vão apelando e aconselhando aos moçambicanos a
se precaverem da pandemia
da Covid-19.
Muitas das nossas grandes
estrelas estão a jogar em
África, Europa e Ásia, sendo
Portugal o país com maior
comunidade futebolística

Reinildo Mandava em acção

moçambicana e um dos países com números elevados
de infectados.
O defesa central do Marítimo, Zainadine Júnior, disse
que a Covid-19 é uma realidade e garantiu que está
bem de saúde. “ Temos que
nos prevenir seguindo as
orientações das autoridades
da saúde e do Governo”.
Sobre a sua orientação física, o jogador garantiu que
está em casa e bem de saúde, treinando na sua casa. O
criativo médio do Nacional,

Witi Quembo, também tem
o mesmo coro. “Estamos todos em quarentena em casa.
Aos irmãos aí em casa, que
acatem as orientações que
vos chegarem”.
O atacante Reginaldo, a
jogar no Cazaquistão, garantiu que a situação da
pandemia do coronavírus
está quase controlada e que
foram suspensos os vistos.
“Há ainda um pânico aqui
de medo”.
De salientar que em Portugal é onde temos mais

jogadores moçambicanos,
uns nos escalões inferiores e
seniores, em clubes de destaque como Marítimo, Nacional, Amora, Sporting, Setúbal, e não só.
Na vizinha África do Sul,
que se encontra em confinamento geral, ainda não chegaram informações de possíveis casos de infecção dos
nossos jogadores, tais como
Dominguez, Chico, Kambala
e Edmilson.
Na França, segundo apuramos, sobre estrelas mo-

çambicanas como Mexer e
Reinildo, mesmo sem muita
exposição nas redes sociais,
tivemos garantias de uma
fonte segura de que também
gozam de boa saúde e que
estão a cumprir com todas
as recomendações dos seus
clubes.
Já na passada sexta-feira,
Reinildo Mandava, a jogar
no Lile, reagiu, tendo dito
em vídeo que “sei que é uma
situação extremamente difícil para todos nós, em que é
necessária toda a ajuda e colaboração de todos os irmãos
moçambicanos, não esquecendo de seguir todas as medidas de prevenção, que são
evitar estar em locais com
muita gente, evitar cumprimentar as pessoas, dando as
mãos, evitar passar a mão,
constantemente, pelo rosto, lavar bem as mãos com
álcool-gel, se não tiver, lavar
bem as mãos com água e
sabão, pois este é um vírus
extremamente transmissível
e ainda sem cura”.
Em suma, toda a comunidade futebolística na diáspora
ainda está equidistante da
Covid-19. A nível doméstico, muitos clubes estão a
dispensar os seus jogadores.
Muitos atletas já regressaram às suas províncias de
origem, aguardando novas
ordens.
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