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Isaura Nyusi destaca papel do planeamento familiar no desenvolvimento

destaques

A Primeira-Dama de Moçambique, Isaura Nyusi, destacou a importância da prevenção de gravidezes
indesejadas, através de programas de planeamento familiar, no desenvolvimento sustentável e harmonioso do país.

CNJ “rasga” a lei do orçamento
e manda passear o governo
Numa clara violação da Lei
do Orçamento, já lá se vão
três anos que o Conselho
Zambézia perto das metas Nacional da Juventude
de arrecadação de receitas não presta contas sobre
no primeiro semestre
gastos dos fundos que lhe
Embora não tenha atingido os são alocados anualmente
100 por cento da meta prevista pelo governo. A revelação
para os primeiros três meses deste ano, a província da Zambézia foi feita pelo ministro da
teve um desempenho considerado Juventude e Desporto, Alpositivo pela Presidente da Auto- berto Nkutumula, durante
ridade Tributária, Amélia Nakhaa assinatura do contrato
re
“De Janeiro a Março, a evolu- programa entre o Instituto
ção é positiva. Não alcançaram os Nacional do Desporto e
100 por cento, mas estiveram perto a volta de 90 por cento. Nós este organismo juvenil que
acreditamos que se eles se empe- não colabora com a inspecnharem mais vão poder fechar o ção.
trimestre”, disse Nakhare, bastante expectante.
A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique,
Amélia Nakhare fez um balanço
positivo da sua visita de trabalho
à província da Zambézia, onde,
para além de encontros com quadros da AT, trabalhou nalgumas
fronteiras daquela província, tendo constatado que decorre um
trabalho visando garantir uma
melhor gestão transfronteiriça,
sobretudo no que diz respeito ao
combate ao Contrabando.
Na Fronteira de Maloza, um
dos pontos de saída de produtos
agrícolas para o Malawi, onde
constatou que acções que estão
em curso envolvendo as forças de
defesa e segurança, em coordenação com as autoridades alfandegarias e as comunidades locais
estão a surtir efeito, uma vez que
houve redução do contrabando de
produtos nacionais.
“Recentemente, lançamos o
selo para bebidas e tabaco e estávamos a ver a capacidade dos
nossos fiscais de fazer verificação
dos produtos em circulação, por
isso recomendamos que eles prestassem mais atenção a esta componente, sobretudo para o tabaco”, destacou.
Entre os produtos que eram
frequentemente contrabandeados,
através da fronteira de Maloza,
consta o milho e outros seriais.
No que diz respeito a captação
de receitas no exercício económico de 2016 ao nível daquela província, a Presidente da AT reconheceu que devido a conjuntura
económica do País, aquela ponto
do País esteve aquém das receitas previamente estabelecidas
para aquele ano.

Reginaldo Tchambule

S

e já era um facto que
os dirigentes daquela agremiação instalaram no conselho
uma gestão centrada
num núcleo fechado de alguns
membros ligados ao partido no
poder, as declarações do ministro Nkutumula deixam claro
que o CNJ não presta contas
ao governo muito menos aos
membros e associados, numa
clara violação aos estatutos e a
lei do orçamento.
De resto, o caso tem indícios
de uma gestão danosa dos fundos públicos que anualmente
têm sido alocados pelo governo e outros parceiros à instituição. Se, por um lado, há
problemas com contas mal pa-

Alberto Nkutumula, ministro da Juventude e Desporto

radas que o CNJ não consegue Apesar de esta instituição não
justificar há mais de três anos prestar contas sobre os seus
àquele organismo, por outro, gastos, o governo fez vista
está a ser desviado do seu pro- grossa e num acto que teve
pósito e objectivos que nortea- lugar no Ministério da Juvenram a sua criação.
tude e Desportos, este, atraParalelamente, está instalado vés do Instituto Nacional da
um clima de desJuventude, ascontentamento
sinou um conno seio dos memtrato-programa
O CNJ deve
bros e associados
válido para o
aproximar-se de
que se sentem
presente ano, no
todos os jovens
desprezados pela
valor de cinco
independentedirecção do CNJ,
milhões de Metimente das suas
liderada por Macais com o Coninclinações de
nuel Formiga, a
selho Nacional
pensamento...”
quem acusam de
de Juventude.
não estar a servir
Nem o governo,
muito menos
os interesses dos
jovens moçambicanos, mas sim os associados, têm a noção
de um grupo de jovens ligados de como e de que forma tem
sido aplicado o valor que anuà nomenclatura.

almente é alocado ao CNJ,
uma vez que não há prestação
de contas desde o período de
vigência de Osvaldo Pitersburgo, actual vice-ministro do
Trabalho, Emprego e Segurança Social.
Alberto Nkutumula, que testemunhou o acto de assinatura
do contrato programa, mostrou-se agastado pelo facto de
o CNJ não ter ainda terminado a prestação das contas dos
exercícios económicos dos últimos três anos.
O contrato programa tem em
vista impulsionar actividades
de desenvolvimento do associativismo juvenil e de monitoria aos conselhos provinciais e
distritais de juventude.
“Neste momento, o CNJ ainda
está em processo de prestação
de contas dos valores dispendidos no ano passado e antepassado, mas porque acreditamos
que os valores serão justificados, estamos a avançar com a
celebração deste contrato programa para o presente ano”,
revelou o ministro.
O ministro instou ao CNJ a
reportar aos conselhos provinciais e distritais da juventude,
as associações e outras organizações que à ela estão filiadas
sobre os apoios do Ministério e
de outros parceiros, bem como
as suas actividades e os resultados obtidos pelo CNJ.
“O CNJ, porque está a beneficiar de fundos públicos, deverá
justificar e prestar contas de
cada centavo do valor”, instou
Nkutumula, frisando que para
cumprir com as normas, o valor será desembolsado em duas
tranches. A primeira será imediata e a seguinte só será libe-

Kroll volta a estender prazo para a divulgação
dos resultados da auditoria internacional
Os resultados sobre as dívidas
ocultas já não serão conhecidos no final deste mês, como
inicialmente haviam sido estabelecidos. A empresa Kroll Associates UK, responsável pela
Auditoria Internacional Independente às empresas Proindicus, SA, EMATUM-Empresa
Moçambicana de Atum, SA, e
MAM-Mozambique Asset Management solicitou mais uma
vez à Procuradoria-Geral da
República a extensão do prazo

da entrega do relatório.
Com efeito, a Procuradoria-Geral da República (PGR),
após a análise dos fundamentos apresentados e na expectativa de um final consolidado, em colaboração com a
financiadora e o Fundo Monetário Internacional, anuiu
ao pedido formulado, fixando, como nova data para a
entrega do relatório final, o
dia 28 de Abril do ano em
curso.

Num comunicado enviado à
nossa Redacção, a PGR refere que a Kroll apresentou no
dia 24 de Março passado um
relatório, descrevendo os progressos alcançados, as perspectivas para a conclusão do
processo de análise da informação coligida e a elaboração
do relatório final tendo, para
o efeito, solicitado, mais uma
vez, a extensão do prazo.
A demora na conclusão do
processo de auditoria deve-

-se, segundo o comunicado, a
várias complicações nas diligências de recolha da informação, junto aos bancos, empresas fornecedoras e outras
instituições relevantes, bem
como o devido tratamento,
que decorriam, no país e no
estrangeiro, pelo facto de serem complexas, e envolverem
mecanismos de cooperação
internacional, com o auxílio da Procuradoria-Geral da
República.

28 de Março 2017 | Terça-feira

Magazine independente

rada mediante a justificação
total dos gastos da anterior.
Basicamente, o ministro quer
que o CNJ faça a prestação de
contas aos seus filiados, facto
que não acontece desde que
aquela organização de associativismo juvenil foi transformada numa célula do partido no
poder.
Na sua intervenção, o ministro
Nkutumula apelou para que
haja uma melhor colaboração
do CNJ com a inspecção do
Ministério quando faz o seu
trabalho de auditoria, deixando a entender que o CNJ não
colabora com a inspecção muito provavelmente para esconder alguns furos decorrentes
de uma gestão pouco clara e
baseada numa estrutura centralizada no partido no poder.

Associados não sabem
como são geridas as contas do CNJ
Aquela agremiação que é suposta ser aglutinadora das
diversas vozes da juventude
moçambicana, está, segundo
alguns membros e associados,
a tornar-se aos poucos num
novo braço do partido no poder, razão pela qual tem sido
gerida de forma danosa, a tal
ponto de atropelar os princípios de transparência ao não
justificar os gastos ao governo
e associados.
Sande Carmona, presidente
da Liga Juvenil do Movimento Democrático de Moçambique, membro de pleno direito
do CNJ, revelou ao nosso jornal que a questão da falta de
prestação de contas é antiga e
data desde o mandato de Osvaldo Pitersburgo.
“Nós nos posicionamos aquando da preparação da conferência nacional que teve lugar em
Tete, onde foram eleitos os
novos membros do CNJ, mas
fomos ignorados, razão pela
qual não participamos, porque, na altura, o então presidente Pitersburgo marcou
o encontro, mas não figurava
da agenda a apresentação das
contas da sua vigência e nós
denunciamos isso. Falamos
com os associados e dissemos
que, caso não fosse agendada
a apresentação das contas, nós
não participaríamos e, de facto, ignoraram-nos”, revelou.
De acordo com Carmona, o
CNJ não passa de um braço
do partido no poder para a
acomodação dos seus quadros
que não os consegue acomoda-los em outros níveis.
“Usa-se o nome da CNJ para
fins que beneficiam os interesses do partido no poder.
Passam já dois anos depois
da realização da conferência
Nacional, em Tete, e ainda
não houve nenhum encontro
para apresentação de contas
do exercício do novo corpo
directivo”, ajuntou Carmona,
desmontando toda retórica
apregoada por Formiga e seus
sequazes para continuarem a

Manuel Formiga, presidente do CNJ

mamar dinheiro público.
Segundo ele, desde que Formiga foi eleito ainda não houve
nenhuma reunião, no mínimo
de confraternização ou busca
de opiniões dos associados, o
que mostra que o dinheiro é
gasto em actividades que não
têm nada a ver com o associativismo juvenil, daí a dificuldade de justificar os fundos.
“Nós os associados não sabemos o que está a acontecer
com o CNJ. Não sabemos o
que o CNJ faz pelos associados, pois tudo acontece a bel-prazer daqueles que vieram
a mando do Comité Central
da Frelimo. Não nos espanta,
quando não há prestação de
contas, porque é um organismo forçado a existir, longe daquilo que são as aspirações dos
que o criaram. Os que o criaram nunca imaginaram que
seria abocanhado e tornar-se
um braço de um partido político”,
Carmona não encontra justificação para que uma instituição que não presta contas continue a beneficiar-se de fundos
públicos. Carmona revelou ao
MAGAZINE que desde que
faz parte da CNJ, através da
ala juvenil do MDM, há cerca de oito anos, nunca houve
uma reunião sequer para a
prestação de contas aos membros e associados.
Por seu turno, Bernardo Dimande, membro fundador do
CNJ através da Aliança Anti-religiosa para Advocacia e
Desenvolvimento Social, lembra que quando foi fundado o
CNJ era para ser um centro
de convergência onde participariam várias pessoas de
vários estratos sociais, no entanto, segundo ele, depois de
muito tempo houve uma vontade do partido no poder em
transformar o CNJ em célula.
A partir daí, as coisas mudaram, pois, no seu entender, o
grupo de associados que vem
do lado da OJM consideram-se intocáveis e capazes de
conseguir o financiamento
mesmo sem justificar a sua

utilização.
Para ele, o mais provável é
que o dinheiro seja usado em
actividades do partido Frelimo
por isso não há como justificar
a sua aplicação.
“Nós já nem sequer nos vemos
espelhados naquela organização porque já não é o centro
de convergência que pensamos, há muita camaradagem.
Já não nos diz respeito porque
os objectivos que nortearam já
não são os mesmos”, disse Dimande.

Manuel Formiga explica-se
mas não diz nada
Após a revelação de que o
CNJ não presta contas, o MAGAZINE questionou ao presidente do Conselho Nacional
da Juventude, Manuel Formiga sobre a razão que estará
por detrás da não prestação
de contas aos seus associados,
pelo que numa voz embargada
e um pouco perturbado com
a questão respondeu dizendo
que deve-se a questões administrativas, mas não conseguiu
evocar uma razão sequer para
a demora tal como ilustra a
resposta que transcrevemos a
seguir:
“Não é no sentido de que há
problemas de contas mal paradas. É uma questão de organização. Se reparar, apesar das
dificuldades estamos a assinar
o contrato-programa, mas ainda tínhamos alguns valores
que transitaram no passado
sobre algumas rubricas. O que
nós não fizemos e achamos
que administrativamente não
é correcto foi fazer desvio de
aplicação de uma rubrica para
a outra, por exemplo, não tiramos o dinheiro da água para
pagarmos o transporte, então
o processo de fecho de contas
tem que ser todo ele concluído. Terminamos, agora, de
pagar a água e os outros processos foram concluídos”, disse
Formiga, num tom sem a retórica que lhe é característico.
Segundo ele, não se trata de
contas mal paradas, mas sim
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o que atrasou o processo de
fecho das contas em mais de
dois anos foi “uma questão de
fecho de cada linha das rubricas definidas no plano de actividades. Já temos as contas
fechadas, inclusive fomos auditados através do Ministério.
Houve recomendações específicas que de facto ajudaram-nos
a perceber o sistema de prestação de contas”.
No seu entender, a nova direcção precisava de um período
de indução (que durou mais de
dois anos) para perceber como
este processo funciona, justificando ainda pelo facto do seu
quadro pessoal não ser permanente.
Manuel Formiga, que mesmo
sem apresenta-lo publicamente diz ter um plano ambicioso,
garantiu que o financiamento
é basicamente destinado para
o funcionamento institucional
e vai dotar o CNJ de capacidade institucional e de meios
de funcionamento que vão
permitir a direcção do CNJ a
estabelecer interacção com o
movimento associativo juvenil
e apoiar o funcionamento dos
CPJ.

Os recados de Nkutumula
Numa altura em que cresce o
clima de descontentamento em
relação ao rumo que aquela

instituição criada para aglutinar a voz da juventude e ser o
interlocutor válido entre a juventude, Estado e demais entidades, tem estado a tomar, o
Ministro da Juventude e Desportos lançou duros recados
ao CNJ, no sentido de deixar
de servir apenas aos interesses
da ala juvenil da Frelimo e
servir os interesses da juventude moçambicana independentemente da cor partidária.
“Nós acreditamos que o CNJ
por ser uma plataforma aglutinadora deve trabalhar com
todas as associações juvenis
independentemente do objecto, filiação partidária e da
inclinação religiosa dessa associação. Todas as associações
são representadas pelo CNJ
e este não pode tratar umas
de uma maneira e outras doutra forma. O CNJ deve aproximar-se de todos os jovens
independentemente das suas
inclinações de pensamento”,
replicou o Ministro.
Segundo ele, os jovens de hoje
são mais dinâmicos e muitos podem não se identificar
com o CNJ, mas nem por isso
esta deve deixar de trabalhar
com elas, porque a constituição reconhece o pluralismo
de ideias, até porque, no seu
entender, o executivo é um
governo de todos os jovens de
Moçambique.

Ministério Público com mais competências
para agir em crimes financeiros
A nova lei orgânica do Ministério Público, Lei 4/2017
de 18 de Janeiro, que entrou
em vigor a princípio do mês
de Fevereiro último, introduz
algumas alterações na Lei n.°
22/2007, de 1 de Agosto, Lei
Orgânica do Ministério Público que aprova o Estatuto dos
Magistrados do Ministério Público (MP).
Dentre várias alterações, aquela lei introduz novas competências para os Magistrados
do MP, prerrogativas especiais
dos magistrados do MP e algumas alterações na estrutura
do texto do informe anual do
PGR à Assembleia da República.
Com as novas competências,
o MP vai alargar o campo de
actuação sobretudo no que diz
respeito a alguns crimes económicos e fiscais.
A alínea f) do artigo 4 da Lei
nº 4/2017, de 18 de Janeiro
confere aos Magistrados do
MP a competência de dirigir
a instrução dos processos por
infracções tributárias, financeiras e outros previstos na lei.
Na sua alínea i) há poder ao
MP para providenciar consulta
jurídica, mediante a emissão
de pareceres jurídicos em matéria de estrita legalidade, por
determinação da lei ou solicitação dos órgãos do Estado.
Aquela lei confere ainda, na
alínea s) do mesmo artigo, o

poder de promover acções de
responsabilização financeira
dos gestores dos bens e fundos
públicos nos termos da lei, ou
seja, agora o MP tem a competência para responsabilizar
os gestores da coisa pública
e não apenas emitir parecer
como acontecia antes.
Outra competência introduzida pela nova lei, confere ao
MP para realizar inquéritos,
inspecções e sindicâncias, ou
solicitar a sua realização pelos
órgãos da Administração Pública, nos termos da lei, bem
como fiscalizar e avaliar o sistema de declaração do património e dos rendimentos de
servidores públicos, tal como
consta na alínea p).
No seu artigo 6°, aquela lei
estabelece as Prerrogativas
Especiais dos Magistrados do
MP, dentre as quais destacam:
1- Compete ao magistrado do
MP, no âmbito da sua actuação, intimar os órgãos do Estado e as entidades públicas
ou privadas para se conformarem com a lei, quando constate, oficiosamente ou mediante
participação, a prática de alguma ilegalidade.
“A falta do cumprimento do
prazo, por parte do responsável, constitui crime de desobediência, punível nos termos da
lei penal”, lê-se no número três
do artigo 6°.
Reginaldo Tchambule
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Estiagem e escassez de água originam queda de produção na Bananalândia

destaques

A estiagem, agravada pela escassez de água, que forçou as autoridades moçambicanas a restringirem o consumo do
precioso líquido na cidade e província de Maputo, para servir apenas para atender as necessidades humanas, está a
afectar severamente a Bananalândia, empresa produtora de banana localizada no distrito de Boane.

PM defende aumento do preço de combustível
para assegurar benefícios aos mais necessitados

Subida dos preços dos
combustíveis visa eliminar
subsídios desnecessários
O Fundo Monetário Internacional (FMI) apoia a medida tomada
pelo governo de aumento de preços
de combustíveis por entender que o
subsídio, além de muito oneroso aos
cofres do Estado, tem beneficiado
aos mais ricos, que têm os maiores
carros e consomem em média muito
mais combustível.
Segundo FMI, em Moçambique,
os preços dos combustíveis têm estado geralmente abaixo do preço
real do mercado e dos praticados
nos países vizinhos. Isto tem sido
possível graças a um subsídio para
compensar as gasolineiras pelo diferencial entre os preços regulados
de venda ao público e os preços de
importação destes produtos.
Este subsídio, de acordo com
FMI, além de muito oneroso aos
cofres do Estado, tem beneficiado
aos mais ricos, que têm os maiores
carros e consomem em média muito
mais combustível.
Para aquela Instituição que, actualmente, monitora a implementação das medidas de contenção dos
gastos públicos, os preços poderiam
ter sido ajustados mensalmente,
porque o quadro legal em vigor já
prevê um mecanismo automático
de ajuste dos preços a retalho em
função, por exemplo, de variações
dos preços de importação e da taxa
de cambio1.
Num cenário de possível alta de
preços no mercado internacional,
o subsídio aos combustíveis torna-se insustentável tanto para o orçamento do Estado como para as
gasolineiras.
No período 2012-2014, antes da
queda dos preços do petróleo observada nos últimos dois anos, os encargos
do subsídio representavam por volta de
1.1%-1.5% do Produto Interno Bruto
(PIB) por ano.
Se bem que em 2015 se obteve uma
poupança de 0.4% do PIB com a queda
dos preços internacionais do petróleo,
escreve o FMI, uma recuperação destes
preços em 2016 fez ressurgir o subsídio
com custos fiscais da ordem de 0.25%
do PIB, os quais teriam sido ainda
maiores se os preços domésticos não
houvessem sido ajustados em Outubro de 2016. Este subsídio também
tem constringido a tesoureira das gasolineiras porque o mesmo vem sendo
pago com um ano ou mais de atraso.
Elísio Muchanga

O aumento do preço dos
combustíveis anunciados, semana finda e já em
prática, enquadra-se no
âmbito da consolidação
das contas públicas, onde
o governo está a rever
a política de fixação de
preços para assegurar que
os subsídios actualmente
direccionados para os bens
e serviços administrados
beneficiem efectivamente
a população mais necessitada, quem o diz é o
Primeiro-ministro, Carlos
Agostinho do Rosário.

Elísio Muchanga

F

alando na Assembleia da República
durante a sessão de
pedido de informação ao governo, o
Primeiro-ministro explicou as
razões que ditaram a actual
subida de combustível, medi-

da que é aplaudida pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI), referindo que o executivo retomou aos ajustamentos graduais dos preços dos
combustíveis para assegurar a
continuidade e estabilidade no
fornecimento de combustíveis
no nosso país.
Do Rosário, que na ocasião,
assegurou que o executivo irá
manter os subsídios aos combustíveis para os transportes
semi-colectivos licenciados.
O governante referiu ainda
que, “para manter acessível o
preço do petróleo de ilumina-

ção, não será cobrado o IVA e
taxas sobre combustíveis deste
produto”.
Recorde-se que os preços de
combustíveis e outros produtos petrolíferos sofreram ajustamentos semana finda onde
a gasolina passou dos 50.02
meticais para 56.06 meticais
o litro, o gasóleo de 45.83 meticais para 51.89 meticais o litro.
Por sua vez, o petróleo de
iluminação sobe de 33.06 meticais o litro para 41.61 meticais, enquanto o gás doméstico
(GPL) passa de 58.54 meti-

cais/kg para 61.08/kg. Por
seu turno, o gás comprimido
(GNV) passa de 25.47 para
25.59 meticais.
O governo continuará como
tem sido sua política, a proteger os sectores mais necessitados, nomeadamente o
transporte colectivo público e privado de passageiros,
os agricultores, a geração de
energia nos distritos (grupos
geradores), e as pescas (industrial e semi-industrial). Os
transportadores continuarão a
beneficiar do subsídio do combustível por forma não agravarem as tarifas cobradas aos
passageiros.
Actualmente, o governo está a
subsidiar o preço do combustível de forma generalizada, o
que não se ajusta à realidade
actual pelos encargos que este
subsídio representa para a estrutura de custos do Estado.
Por outro lado, o governo vai
começar a aplicar na íntegra
a legislação sobre a matéria,
nomeadamente o artigo 67 do
Decreto 45/2012, de 28 de Dezembro que estabelece a necessidade da revisão dos preços de
venda ao público numa base
mensal, sempre que se verifique
uma variação do preço-base superior a três por cento, ou caso
haja alteração dos impostos.

Jornalistas da TIM despedidos em massa
A comissão que vinha liderando
a crise laboral na Televisão Indepedente de Moçambique, TIM,
recebeu, na passada sexta-feira,
cartas de despedimento para
cerca de 20 trabalhadores, dias
depois da empresa pagar sete
meses de salário, dos nove em
atraso.
Vive-se um ambiente de muita tenção laboral na Televisão
Indepedente de Moçambique,
TIM. Na sexta-feira passada,
a direcção da Televisão Indepedente de Moçambique, ainda
com dívidas com os seus respectivos trabalhadores, despediu mais de 20 colaboradores
funcionários.
Neste momonto, a direcção da
empresa Trial Investiments,SA,
proprietária da Televisão Indepedente de Moçambique(TIM),
dirigida pelo jornalista Alexandre Rosa, está a despedir os
seus funcionários, numa acção
descrita pelos próprios trabalhadoeres como “caça às bruxas”.
Segundo apuramos, toda a comissão que vinha liderando a

greve recebeu, na passada Sexta-feira, cartas de despedimento.
Na carta, na posse do MAGAZINE Indepedente, a direcção
da TRIAL alega que a expulsão
dos 20 trabalhadores que participaram na greve é devido a crise
financeira mundial e agravada
pelo conflito político militar: “Na
sequência da conjutura economico-financeiro mundial e do contexto político-militar em que o
nosso País vive nos últimos dois
anos houve uma redução gradual
da receita mensal da nossa empresa. Esta situação tem afectado grandemente a produção da
TIM, o que vem tornando cada
vez maís dificil o cumprimento
das suas obrigações”.
Aponta, ainda, a carta que rescindiram contrato até hoje (Segunda-feira, 27 de Março) mais
de 20 trabalhadores de todos os
departamentos, incluindo todos
os membros da comissão, menos o presidente Mazoio.” A nivel central, alguns trabalhadores
da TIM receberam sálarios de
alguns meses e outros sofreram

descontos sem explicação e nas
províncias ainda não receberam
salários. Assim, foram pagos sete
meses dos nove por pagar, desabafou um trabalhador despedido.
Segundo apurou o MAGAZINE
Indepedente, todos os correspondentes nas províncias ainda não
haviam recebido os seus salários
até a última Sexta-feira. Apuramos que a TIM não decretou

falência e, neste momento, depois
da caça às bruxas, está a decorrer um processo de recrutamento
de novos trabalhadores. Tentativas para falarmos com a direcção
da TRIAL redundaram em fracasso. Segundo as nossas fontes,
em anonimato, a mesma não fala
aos orgãos de informação, sem
a autorização do ministro Celso
Correia. Alfredo Langa
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Altos executivos da Cornelder morrem
vítimas de acidente de aviação
Seis pessoas perderam
a vida, na manhã desta
Segunda-feira, nas montanhas de Machipanda, junto
à principal fronteira terrestre entre Moçambique e
Zimbabwe. Dados apurados
pelo MAGAZINE Independente avançam que na
avioneta que despenhou
faziam-se transportar altos
executivos da Cornelder,
dos quais, uma das vítimas
é Adelino Mesquita, irmão
mais novo do ministro dos
Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita.

A

confirmação foi
dada no princípio
da tarde desta
segunda-feira pelas autoridades
estatais e policiais, que iniciaram operações de busca jun-

to ao local onde despenhou o
avião com o registo C9-ADV,
operado por uma companhia
privada.
O avião despenhou cerca das 9
horas numa zona montanhosa
quando transportava, da Beira (Moçambique) para Harare

(Zimbabwe), uma equipa da
direcção da empresa Cornelder
Moçambique, ligada ao porto
da Beira, no oceano Indico.
Uma fonte policial confirmou à Rádio Moçambique
que uma das vítimas é o empresário Adelino Mesquita,

Nyusi manteve mais um contacto
telefónico com Dhlakama
O Presidente da República,
Filipe Nyusi, disse ter mantido
mais um contacto telefónico
com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que serviu para
esclarecer um alegado incidente em Murrupula, na província
de Nampula, noticia a AIM.
Com efeito, alguma imprensa
reportou, a semana passada,

que um professor teria sido
raptado naquele distrito do
norte de Moçambique por homens armados da Renamo.
“Na terça-feira, ficamos por
averiguar porque já havia
questionado a ele (Dhlakama)
o que isso significava”, disse
Nyusi, a margem do Fórum
Nacional de Comercialização

Agrícola, que decorreu sexta-feira, em Mocuba, na central
província da Zambézia.
Alguma imprensa considerou
o alegado rapto como violação
da trégua que o Governo e a
Renamo observam desde finais
de Dezembro de 2016, na sequência de entendimentos entre o chefe do Estado e o líder
da Renamos.
A averiguação apurou tratar-se de um professor, que aproveitando-se da trégua decidiu
remover troncos que davam
acesso a uma base da Renamo
para permitir a circulação de
pessoas.
Como o professor não informou o comandante da Renamo na região, eles (homens da
Renamo) pensaram que se tratasse de uma acção das Forças
de Defesa e Segurança.
A libertação do docente, que
é igualmente chefe da povoação local, ocorreu depois dos
homens armados da Renamo
terem concluído que, de facto,
a acção do visado tinha como
objectivo facilitar a movimentação da população.
“Ele já saiu e as pessoas que
tinham fugido já regressaram
ao (seu) convívio”, disse o
Presidente da República.

executivo da Cornelder e ex-administrador da empresa
Caminhos de Ferro de Moçambique.
Por seu turno, o Presidente
do Conselho de Administração do Instituto Nacional
de Aviação Civil, João de

Abreu, confirmou a queda de
uma avioneta na manhã desta Segunda-feira em Machipanda, província de Manica.
A avioneta que estava ao
serviço da Cornelder de Moçambique (CdM) despenhou
na manhã desta segunda-feira, no Posto Administrativo
de Machipanda-Chiujo, distrito de Manica.
João de Abreu afirmou que
ainda estão a ser apuradas
as causas da queda da avioneta, e prometeu pronunciar-se no final do dia de
hoje.
De acordo com informações
postas a circular, citando o
comandante distrital, Gelindo Vumbuca, o avião
despenhou nas cordilheiras
montanhosas de Machipanda,
perto de Mutare (no Zimbabwe), tendo tirado a vida do
administrador-delegado da
Cornelder de Moçambique,
Eng Adelino Mesquita, jurista
da Cornelder de Moçambique,
Jorge Augusto Ucucho, director Financeiro, Isac e outros
membros da Direcção.

Ladrões furtam no
Estádio Nacional do
Zimpeto
O Comando da Polícia da cidade de Maputo, através do
seu porta-voz, Paulo Nazare,
informou, esta segunda-feira,
que a corporação prendeu
três jovens indiciados de furto de material de escritório
no Estádio Nacional de Zimpeto (ENZ).
Dentre eles os detidos, dois
eram funcionários da empresa de segurança Security
Services, escalados no Estado
Nacional de Zimpeto e um
comparsa foi convidado para
participar na acção. Os meliantes apoderaram-se de três
monitores de computador,
dois PC, dois teclados e um
tablet.
Nas mãos da Polícia, Dércio
Pedro, vigilante no ENZ, disse que “estou detido, porque
um dos meus colegas acusou-me sem eu saber do assunto.
Afirmou que uma das peça
que falta, o colega disse que
deixou na minha casa, enquanto não. Estou admirado
por ver este material a minha frente”.
Por seu turno, Adão Mafumo, também vigilante do
ENZ, confessou o crime ten-

do afirmando que “ na sexta-feira e sábado, levamos um
computador completo e no
sábado também um computador completo. Levamos na
zona da INADE e outro computador furtamos na zona de
Real Madrid”.
Entretanto, a Polícia deu a
conhecer que indivíduos ainda não identificados, que pretendiam realizar uma ação
criminal, quando se aperceberam da presença, houve
perseguição.
Segundo a Polícia, foi recuperado uma arma de
fogo tipo pistola com sete
monições, no bairro de Maxaquene “B” na calada da
noite.
Ainda a nível das operações na cidade de Maputo,
ficamos a saber que do trabalho feito pela corporação,
destacou-se a apreensão de
três viaturas que haviam
sido furtados há dias, a
recuperação de 17 telemóveis, bem como foram apreendidos cinco kg de cannabis sativa, vulgo suruma no
bairro de Chamaculo.
António Nhangumbe
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Estória da Maria Manuela D’Espiney
Estórias

Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com

Numa das minhas visitas ao Riviera conheci uma senhora que só
de olhar para ela se via um conjunto de misturas e assim fiquei curiosa em conhecer a estória dela. Por
coincidência foi colega do meu mano
Augusto e a irmã mais nova minha
contemporânea no Liceu da Beira
nos anos 1974-1975. Vamos ouvir a
estória dela: “Chamo-me Maria Manuela Mehmeld’Espiney. A minha
família está cá desde 1920. Nasci na
Beira em Abril de 1949. Os primeiros a chegarem a Moçambique foi a
parte alemã da minha família, a parte Mehmel. O meu avô chamava-se
Friedrich Karl Mehmel. Nasceu em
Abril de 1889 na Alemanha em Minden. Em 1920 chegou à Beira com 31
anos. Em 1914-1918 ele participou
na I Grande Guerra naTanganyka.
Quando acabou a guerra regressou
a Alemanha e foi colocado na Beira
em 1920 como gerente duma companhia de navegação que se chamava
DeutscheOestAfrika-Liniecuja Sede
era perto do Consulado de Portugal e
o edifício ainda existe com o nome alemão gravado. Os escritórios eram ali
e a residência dele foi onde funcionou
o primeiro Colégio Luís de Camões.
Em 1925 manda vir uma secretária da Alemanha para o ajudar, que
era a Eva AdelheidGertrudPinnow.
Casaram-se em 1927 e a minha mãe
(HanneloreMehmeld’Espiney) nasceu
em 1928 através duma enfermeira
mandada vir da Alemanha para fazer
o parto da minha avó na residência
onde viviam. Os meus avós tiveram
um casal, mas quando a minha mãe
tinha 7 anos os meus avós separaram-se. A minha mãe ficou a viver com o
meu avô (pai dela) e o meu tio ficou
a viver com a minha avó (mãe dele).
A minha avó era toda alemã e o meu
avô era mais relaxado. O meu avô
faleceu na Beira em Junho de 1949.
Encontra-se enterrado no Cemitério
Santa Isabel. A minha avó foi para a
Rodésia (actual Zimbabwe) em 1975

com o meu tio que tinha tirado o brevet de avião na Beira com 16 anos. A
minha avó faleceu num acidente na
Rodésia e o meu tio fez a vida dele
como piloto lá. A minha mãe quando
tinha 8 anos foi para um Colégio na
Rodésia. Quando rebentou a II Grande Guerra, como ela era alemã (com
cerca de 11 anos) teve que sair do Colégio porque a Rodésia era Inglesa e
ela era alemã e regressou a Beira. Ela
falava mal o português e começa o encontro com a família do meu pai. O
meu avô paterno, Ernesto Maximiano
D’Espiney, nasceu no Porto na Cedofeita em 1882 e em 1942 veio para a
Beira. A família veio toda para a Beira (este meu avô por parte da mãe
era alemão e pelo pai era francês). A
minha bisavó escreveu dois livros em
Portugal com o nome “Alemão sem
Mestre”. O meu avô tinha quase 60
anos, a minha avó Celestina era da
Guarda e tinham 7 filhos. Em 1942
os meus avós e seis dos filhos decidem vir todos para a Beira abrir um
Colégio. O Colégiou chamou-se “O
Grande Colégio da Beira” que ficava
no Maquinino perto dos Bombeiros.
Todos eles eram professores em Portugal. O meu pai tinha 25 anos quando chegou à Beira. A minha tia mais
nova tinha 19 anos. Ela era professora
de 1ª e 2ª classes. O meu pai foi professor de Matemática e de Desenho.
O meu avô foi professor de línguas,
alemão e inglês. O meu tio deu explicações de Matemática. Naquela altura
houve muita juventude da Beira que
frequentou aquele Colégio e marcou-lhes pela qualidade do ensino. O
meu tio deve ter posto qualquer coisa
contra o Governo Português e quase
todas as pessoas que frequentavam o
Colégio não eram a favor do regime
e por isso foi mandado encerrar ao
fim de 5 anos. Ali não havia religião.
Como o meu pai como era agente
técnico abriu um escritório e o resto
da vida dele toda foi construir casas
na Beira. O meu tio Cláudio foi abrir
uma mina no Inchope mas que não
deu nada e depois dedicou-se a dar
explicações no Prédio Bulha onde ele
vivia. O meu tio Duarte abriu a Tabacaria Porto em frente aos Correios
e abriu a Agência da Casa da Sorte.

A minha tia Helena que era a mais
nova casou com um administrativo
e correu Moçambique todo. A minha
mãe quando vinha de férias tinha explicações com o meu avô português
Ernesto e depois foi para o Colégio.
Ela foi aluna do meu pai no Colégio,
de Matemática e Desenho. Quando
tinha 15 ou 16 anos, em 1947, faz o
5º ano em Lourenço Marques, não
sei porquê mas possivelmente não
haveria na Beira. Em 1949 casa com
o meu pai com 20 anos. O meu pai
era mais velho 12 anos. Nasceram 5
filhos. Um rapaz e quatro raparigas.
O meu pai morreu em 1971 com 56
anos. Eu tinha 20 e a mais nova 10.
Está também sepultado no Cemitério Santa Isabel. A minha mãe até
à morte do meu pai trabalhou com
o meu pai no escritório. Depois trabalhou numa empresa farmacêutica
alemã e posteriormente na Manica
FreightServices. Nós vivíamos perto
do Jardim Bachalhau, mas o meu pai
em 1953 construiu a casa no Macuti
ainda com dinheiro que a minha mãe
mandou vir da Alemanha. Mas só em
1954 fomos viver para aquela casa. Fizemos todos a escola primária no Macuti e o Liceu no Liceu Pero d’Anaia.
Em 1970 fui tirar o curso de Técnica
de Radiologia em Lourenço Marques
e a minha irmã que me segue tirou

curso de Matemáticas. Quando regressamos para a Beira eu trabalhei
no Hospital e a minha irmã deu aulas
no Liceu da Beira em 1976/1977. O
meu irmão tirou o curso de Regente
Agrícola em Chimoio. A minha irmã
Teresa (a 4ª) foi para Portugal em
1973 para tirar Veterinária e Piano
porque aqui não havia para dar continuidade. Regressou a Moçambique e
trabalhou na EMOFAUNA. Fez posteriormente um contrato com a União
Europeia e foi trabalhar na República
Centro Africana 12 anos na área da
fauna bravia. Esteve em São Tomé
e Príncipe a trabalhar na protecção
à tartaruga. Reformou-se e voltou
para a Beira em 2005. A minha irmã
mais nova também tirou Veterinária em Maputo e sempre viveu em
Moçambique. Ela conheceu o Consul
de Portugal na altura na Beira, por
volta de 1985 e foram para Portugal.
Casaram e continua a trabalhar como
Veterinária em Portugal. Em 1976 eu
fui para Portugal e fiquei logo a trabalhar no Hospital de Cascais. A minha
irmã só foi em 1977. O meu irmão
em 1975 foi para Portugal trabalhar
para a refinaria de Sines e ficou lá até
1981. Depois regressou a Moçambique
e ficou a trabalhar para a Bayer em
Quelimane. Em Quelimane conheceu uma moçambicana com quem se

casou e teve 1 filho em 1993. O meu
irmão acabou por falecer no Hospital
da Beira com varizes esofágicas em
1997 quando estava no combate da
malária. A minha irmã Teresa (a 4ª)
tem a farm em Inhancuco, que fica
na Serra da Gorongosa. Tem ananás,
abacaxi, litchies, pera abacate, bananas e mangas.Tinha milho mas teve
que desistir por causa dos macacos.
Pena que o acesso seja muito mau.
São 10 km de picada. Podia ser reduzida para 7 Km se fossem tiradas
as minas que ainda estão por lá. Nem
o Parque da Gorongosa que costuma
levar os turistas a ver a cascata e tem
o plantio do café na zona, ajuda a
melhorar a picada. Reformei-me em
2007 e a partir de 2007 tenho vindo
sempre a Beira passar 3 meses por
ano que é o que me permitem. Tenho
um filho com dois netos que montou
uma creche e também dou-lhes uma
ajuda sempre que posso. A minha
mãe nunca saiu de Moçambique. Em
1996 já reformada, teve um aneurisma e foi evacuada para Pretória mas
acabou por falecer. Também está no
Cemitério Santa Isabel na campa do
meu avô e do meu pai.É esta a minha
estória.”
Obrigada Manuela pela tua linda
estória.
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editorial

O futuro de Moçambique, a partir da Beira!
A Cidade da Beira acolheu entre
os dias 21 e 24 de Março corrente
uma conferência internacional
que tinha como grande objectivo
debater o futuro de Moçambique.
Jornalistas seniores oriundos de
Maputo, académicos vindos de
vários quadrantes, incluindo
reputados pensadores estrangeiros, economistas de gabarito,
políticosmoçambicanos de todas
as tendências e juristas marcaram presença no evento que
foi co-organizado pelo MASC,
IESE e Universidade Católica de
Moçambique.
Foi um sucesso a conferência.
Desde logo, pelos temas debatidos que visavam projectar
soluções para o país no campo
da economia, da política, da
democratização, da inclusão, da
paz, tolerância e reconciliação.
Foi um sucesso o lado inclusivo
e diversificado dos participantes.
Desde Daviz Simango a Helena
Taipo. De João Pereira a Carlos
Nuno Castel-Branco, de Dom

Francisco Chimoio a João Mosca, de Ana Rita Sithole, Mário
Machungo, Alfredo Gamito a
Lutero Simango, José Manteigas,
Ivone Soares, Manuel Bissopo,
Ismael Mussa e Raul Domingos.
De Fernando Lima a Fernando
Gonçalves, JúlioManjate, Rui de
Carvalho e Abdul Naguib. De
José Jaime Macuane a José Sulemane, Edward Jones, António
Francisco Jorge Bacelar Gouveia
será a mesma pessoa? Bispo Dinis
Matsolo e tantos outros cuja lista
não cabe aqui.
A conferência produziu debates e
ideias sobre os caminhos a seguir
no longo processo da construção do Estado moçambicano. A
conferência produziu recomendações para a classe política, a
classe académica, os profissionais
da média e os de Direito sobre a
boa convivência num país livre,
Democrático e inclusivo.
Para além de produzir ideias,
muitas até inovadoras, a conferência teve grande impacto na

economia beirense e nãosó. Movimentando centenas de pessoas
desde oficiais de protocolo, motoristas, serviços de restauração e
hotelaria, tradutores e intérpretes
e outros agentes económicos.
Aconferência deixou “mola” na
dinâmica cidade da Beira, como
bem o reconheceu Daviz Simango na hora do encerramento.
Mesmo as nossas Linhas Aéreas de Moçambique ganharam
com o evento, ao transportar
para a cidade da Beira dezenas
de participantes idos nãosó de
Maputo como também de outras
províncias.
No campo político, a conferência
deu sinal de que é possível os moçambicanos do Centro, da Direita
e da Esquerda conviverem juntos.
Quadros da Renamo, da Frelimo
e do MDM, por exemplo, viveram
no mesmo hotel durante três dias
e juntos conviveram, incluindo
beber um copo e regalarem-se
sem nenhum problema.
Quadros da Frelimo, do MDM

e da Renamo se cruzaram nas
noites beirenses, bateram papo,
esclareceram mútuos mal-entendidos e não houve problemas
nisso. Beirenses, machuabos,
bitongas, matsuas, macuas, macondes, nyungwes e outras tribos
estiveram reunidas na Beira durante três dias e falaram à vontade
do seu país, da governação, da
comunicação social, da paz e da
guerra, da academia, da religião
e concluíram que há que assumir
primeiro a defesa dos supremos
interesses da pátriamoçambicana
e defende-los.
Seria bom que iniciativas do
género se repetissem na Beira. Seria útil que conferências
deste nível fossem levadas a
cabo,também, em Nampula,
Quelimane e Pemba, só para
citar algumas cidades. Só elas
diminuem os tabus. Só este tipo
de reuniões, desdramatiza o
cenáriopolíticomoçambicano,
muitas vezes construído a partir de ódios e rancores.

É claro que édifícil organizar este tipo de eventos, mas
nãoéimpossível. É claro que
as infra-estruturas existentes
nas nossas cidades e os quadros
que nelas vivem não têm experiência nem arcaboiço para
aguentar conferências deste
nível, mas é preciso começar
de algum lado.
Gostamos de ver os nossos
pensadores a discutirem na
Beira sobre Moçambique real,
estando também numa cidade
pobre, a ser fustigada drasticamente pelas chuvas, mas
uma cidade que também tem
coisas novas.
O nosso país precisa de todos
nós a falarmos dele, com amor
e carinho, defendendo-o contra
a agressão de que é vítima ano
após ano. Os caminhos para o
futuro de Moçambique passam
pela construção de uma paz
efectiva, de uma democracia
real e de uma reconciliação
profunda dos moçambicanos.

ljossias@magazineindependente.com

O Desbravador de caminhos
Alfredo Mucapera

Nã o é , e nu n c a f oi f á c i l
g o v e r n a r u m a Na ç ã o. O
processo torna-se ainda
mais complexo quando a
mesma nação está a passar por uma fase delicada
como está a passar a nossa:
referimo-nos a suspensão
da ajuda ao orçamento do
E st ado, as host i lid ades
m i l it are s a l i a d a s a c r i s e
mundial, e a consequente
derrapagem do metical.
O a n o d e 2 0 1 6 v ai f i c ar
nos anais da nossa história
como um ano desafiante.
Um ano que fez com que
muitos de nós revíssemos
os nossos hábitos de vida,
os gastos, modelos de gestão e, quem se recusou a
fazer este exercício vo-

luntariamente, certamente
que foi obrigado afazê-lo
a força.
Não sou adepto da política,
e p ou c as ve z e s me d e te nho nos seus insidiosos
processos. Mas, perante o
cenário acima, uma figura,
despontou para mim: a do
Chefe do Estado. Ele tem
sido o que chamamos na
nossa linguagem religiosa,
um homem de fé inabalável, um inconformado, um
homem que quando inicia
um processo sabe de antemão que fim lhe reser va.
O primeiro sinal dessa fé
terá sido quando concorreu nas eleições internas
do s eu Par t ido, e cons eg u iu i mp or- s e d i ant e d e
concorrentes de grande
p es o. S eguiu-s e dep ois a
“re c us a” em submeter-s e
a o d e b a t e e s p e c u l a t i v o,
quando todos o apontavam
como testa de ferro deste
ou d a qu e l e. A l i á s , à s u a

resp osta a estas insinuações, foi com trabalho.
Q u an d o foi e l e ito, f r uto
desse trabalho, tomou
como primeiro acto de
E s t a d o, a re q u a l i f i c a ç ã o
das pastas ministeriais, um
exercício que quanto a mim
não está acabado, e prova
da sua acção permanente
está na não indicação de
t itu l ares p ara as vac aturas de vice-ministros que
cessaram as suas funções.
Por tanto, deve continuar
a aprofundar esta matéria,
principalmente em ministérios estratégicos como os
da cultura e turismo, onde,
se impõe que cada sector
seja forte e proactivo.
Uma outra acção a assinalar foi o contacto informal
que manteve na altura com
o líder da Renamo, que foi
duramente criticado pelo
f a c t o d e c om o C h e f e d e
E s t a d o t e r- s e p e r m i t i d o
encontrar com o líder da

Renamo numa instituição
que não era do Estado, e
ter ficar à espera deste.
Mas se olharmos para os
últimos resultados, fica
claro que a confiança que
se está a estabelecer entre
os dois remonta desse período.
A indicação do novo Governador do Banco de
Moçambique trouxe duras
c r ít i c a s , e at é d e a l g u n s
s e c tores inter nos no s eu
Partido, mas hoje parece-me que as dúvidas estão
a deixar de existir, mercê,
da retoma do metical e dos
sinais positivos que a economia do país está a dar.
As visitas que têm feito ao
e x t e r i or e a s aju d a s qu e
busca de mo do a manter
o país estável; a sua garra
em manter o foco, não se
desviando do essencial,
revela-o como alguém com
um sentido apurado de
liderança. Contrariamen-

te a a lguns cr ít icos, não
estou por exemplo contra
as visitas aos ministérios.
Estaria, se calhar, contra
a idei a dele como Presidente, orientar o conselho
consultivo extraordinário
e m ai s : o f a c t or d e c i s ã o
que se espera destas visitas
onde se detecta que a máquina não funciona devidamente sob o risco delas
se tornarem rotineiras.
Os resultados alcançados
na recente visita ao Japão,
a lufada de ar fresco das
mais-valias no negócio do
gás criam-me a convicção
de que o Presidente é um
desbravador de caminhos.
Perante estes e out ros
pontos que por economia
de espaço não referenciei,
s aú d o o P re s i d e nt e p e l a
sua acção, e que mantenha
este ritmo p orque a nós,
como povo, só interessa o
b om t r ab a l ho e s ome nte
este.
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Voz do Povo

A greve dos trabalhadores da EMTPM

Chamila Zandamela
A greve dos trabalhadores da
EMTPM está a prejudicar a população. Torna-se muito difícil
para os que dependem dos transportes públicos chegar a diferentes pontos, sobretudo para o trabalho ou para outros fins. Deste
modo, penso que o governo devia
encontrar saídas urgentes para
resolução deste problema

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Meque Fernando
Penso que esta situação é preocupante, porque muitos residentes
das cidades de Maputo, Matola e
não só, dependem do transporte público, daí que é notável as enchentes nas paragens. Urge o encontro
entre os trabalhadores e a direcção
da empresa com vista a encontrar
soluções.

Salvador Magagule
Esta situação está a criar
muitos transtornos para os que
dependem dos transportes públicos, por exemplo, eu moro
na Matola Gare e, dependente
do TPM, desde que começou a
greve tem sido difícil chegar ao
meu local de trabalho.

Leovistonia Baltazar
Esta situação é complicada, porque apanhamos sempre o TPM. É
preciso que haja um diálogo entre as partes e se solucione esta
questão dos transportes que está a
complicar as nossas contas.
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Chuvas fortes acompanhadas por trovoadas continuam a fustigar o norte do País

nacional

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) prevê a continuação de chuvas moderadas a forte (mais de 50 milímetros
em 24 horas), acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas, que poderão alcançar os 60 quilómetros por hora, em
vários distritos da região norte do país.

PR quer modelos de comercialização
agrícolas que respondam aos desafios actuais

Governo paralisa 117 obras
de engenharia
O Governo moçambicano mandou paralisar 117 obras de engenharia, de um total de 359 sob sua
custódia em todo o país, devido a
irregularidades detectadas, entre
elas a falta de financiamento para
o seu andamento.
De Agosto de 2016 até Janeiro
do corrente ano, o Governo efectuou um levantamento de todas as
obras financiadas pelo Orçamento
do Estado.
Calculadas ao todo em cerca
de cinco mil milhões de meticais
(um dólar equivale a 68 meticais,
ao câmbio do dia), dos quais o
Governo já desembolsou cerca de
1500 milhões de meticais, as obras
abrangem sobretudo os ministérios
da Saúde, Educação, bem como
Administração Estatal e Função
Pública.
Falando em conferência de imprensa, hoje em Maputo, momentos após a VIII sessão ordinária do
Conselho de Ministros, o ministro
das Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos, Carlos Bonete,
apontou a falta de honestidade e
má fé dos empreiteiros como principal causa que agudizou os custos
na execução das obras.
Além da incapacidade na performance dos empreiteiros das obras,
Bonete apontou ainda o incumprimento do contrato. Para este caso,
o ministro sublinhou que o Governo teve que exarar processos-crime
aos empreiteiros prevaricadores.
Da parte do Governo, nós temos
situações em que temos falta de
fundo, ou, por outras palavras, a
desanuviação atempada dos fundos necessários para podermos cobrir os custos destas obras e para
termos a sua conclusão a tempo e
hora”, disse o governante.
Por isso, segundo o ministro,
houve rescisão de contratos e cancelamento dos alvarás em alguns
empreiteiros.
Para Bonete, além das obras paralisadas por falta de fundo, existem ainda 140 empreitadas abandonadas, explicando que destas o
Executivo já lavrou 138 processos-crime submetidos a Procuradoria-Geral da República (PGR).
Pelo que, de acordo com o ministro, apenas 52 obras financiadas
pelo Governo foram concluídas e
50 estão em curso. (AIM)

“Devemos reconhecer que
o modelo de comercialização agrícola que temos
vindo a seguir é essencialmente reactivo, sem
capacidade para responder
de forma proactiva aos
desafios e expectativas
das nossas populações”,
disse o estadista moçambicano Filipe Nyusi, durante
a cerimónia de abertura do
Primeiro Fórum Nacional
da Comercialização Agrícola, havida semana finda,
na Província da Zambézia,
reconhecendo que há
necessidade de encontrar modelos capazes de
satisfazer as necessidades
actuais.
Aida Matsinhe
Fa lando durante a cerimónia
de abertura do Primeiro Fórum
Nacional da Comercialização
Agrícola e do lançamento da
campanha de comercialização
agrícola, que decorreu sob o
lema “Apostando na comercialização agrícola como estímulo
da produção agrícola”, o esta-

dista moçambicano Filipe Nyusi reconheceu que os modelos
de comercialização agrícola em
curso no país são essencialmente reactivos, sem capacidade
para responder de forma proactiva os desafios actuais.
Nyusi disse, igualmente, que
apesar de alguns sucessos que o
País tem vindo a registar, ainda não estão criadas a bases estruturantes que possam elevar
Moçambique na esfera agrícola,
aos níveis merecidos e almejados.
“Por isso, é imperativo nacional, o envolvimento de todos
para removermos todos os pedregulhos que dificultam o fluxo normal do comércio agrícola. Queremos aqui e agora
transmitir a mensagem de que

ao melhorarmos a cadeia de comercialização agrícola, estamos
a edificar os pilares fundamentais para elevarmos os níveis da
produção e produtividade agrícola nacional”, ressaltou.
“Na manhã de hoje (24), procedemos ao lançamento da
campanha de comercialização
agrícola 2017-2018. Na ocasião,
assumimos perante o nosso
povo, que nos vamos esmerar
para melhorar a comercialização agrícola. De forma presente, estamos aqui para em
conjunto e neste Fórum, encontrarmos as saídas na dimensão
das capacidades do país”, avançou.
O estadista moçambicano disse ainda que é expectativa do
governo que, a partir do fórum

ora realizado, Moçambique irá
abrir uma nova página na história de comercialização agrícola nacional, uma abertura para
o mercado regional e internacional.
No seu entender, os resultados
do Fórum devem reflectir-se a
partir desta campanha de comercialização agrícola, em toda
a sua extensão e cadeia, desde
a produção, colheita, escoamento, armazenamento, processamento, distribuição, até ao consumo.
“O Governo quer um sector
privado na cadeia agrícola actuante, interventivo e com
musculatura produtiva de admirar. É prioritária a construção de reserva alimentar e
a criação de condições para a
sua disponibilização, em primeiro lugar ao consumidor nacional sempre que necessária”,
disse.
Por outro lado, o estadista moçambicano frisou que o
Ministério da Indústria e Comércio deve regular a comercialização agrícola e garantir a
reserva do Estado em alimentos para o período admissível,
à semelhança do que realiza o
nosso Banco Central nas reservas monetárias, regulando
o mercado comercial.
Refira-se que o fórum foi antecedido pelo lançamento da
campanha nacional de comercialização agrícola e distribuição de DUATs.

INSS aperta o cerco às empresas devedoras
Decorre, em todo o País, a
Campanha Nacional de Cobrança da Dívida de Contribuições ao Sistema de Segurança
Social Obrigatória, que tem
como objectivo sensibilizar os
contribuintes (empresas) devedores a pagar voluntariamente
as dívidas de contribuições.
Dos 81.170 contribuintes inscritos no Sistema de Segurança Social Obrigatória, 19.235
são devedores, o que representa
21.9%, o que equivale dizer que
um em cada três contribuintes
é devedor de contribuições.
Esta situação, conforme explicou o presidente do Conselho
de Administração do Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS), Francisco Mazoio, deve-se, dentre várias razões, ao
défice de conhecimento, a negligência e/ou má fé por parte de
algumas empresas em relação à

sua responsabilidade de pagar
as contribuições ao Sistema.
Ao não canalizarem as contribuições, conforme referiu Francisco Mazoio, “as empresas
põem em causa a sustentabilidade do Sistema de Segurança
Social Obrigatória, impossibilitando, por um lado, a constituição de requisitos para a
concessão das prestações aos
trabalhadores e suas famílias e,
por outro, a obtenção da certidão de quitação, por parte das
empresas”.
Neste sentido, esta campanha,
que decorre de 22 de Março a
22 de Abril do ano em curso,
visa, essencialmente, assegurar
que as empresas regularizem a
sua situação contributiva, assim como garantir que os trabalhadores beneficiem de todas
as prestações cobertas pelo Sistema de Segurança Social Obriga-

tória.
Por exemplo, só no ano passado,
através das acções de cobrança
realizadas pelo INSS, em coordenação com a Inspecção-Geral do
Trabalho, foi possível cobrar um
montante global de 280.670.560,04
Meticais.
Entretanto, à margem desta campanha, a cidade de Maputo acolheu na sexta-feira, 24 de Março,
o seminário sobre a coordenação
do processo de cobrança da dívida
ao Sistema de Segurança Social
Obrigatória, que juntou diversos
actores, tais como sindicatos, empregadores, Inspecção Geral do
Trabalho, Procuradoria-Geral da
República, Juízo Privativo das
Execuções Fiscais, entre outros.
Na ocasião, a representante da directora do Trabalho, Emprego e
Segurança Social da Cidade de Maputo, Ernestina Xirindza, referiu
que, a nível da capital do País, 26%

dos contribuintes inscritos se furtam ao pagamento das contribuições ao Sistema de Segurança Social Obrigatória, “o que tem como
consequência a impossibilidade de
assistência ao trabalhador e aos
seus dependentes”.
Por seu turno, o delegado do INSS
da Cidade de Maputo, Sarmento
Senda, apresentou uma série de
constrangimentos ao trabalho de
cobrança das dívidas, nomeadamente a mudança de
endereço ou encerramento das actividades por parte das empresas,
a existência de contribuintes que,
apesar de possuírem trabalhadores, emitem declarações sem remunerações, entre outros.
A nível nacional, no que concerne às empresas, a lista é liderada
pelas empresas de segurança privada, sendo a Delegação do INSS
da Cidade de Maputo a que tem
o valor mais elevado da dívida.
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Ratos detectam mais de mil casos de TB

nacional

Os ratos da espécie Crycetomis gambianus podem ser usados para o diagnóstico rápido da tuberculose.
De acordo com os dados avançados pelo projecto Apopo, que num total de 36 mil amostras identificou
mil e quinhentos casos de tuberculose dados com negativos..

UDM abre espaço para desenvolver
a paz através de doutoramento

Governo apostado no
combate ao trabalho
infantil
Moçambique vai elaborar uma
lista das piores formas de trabalho infantil, que vai servir de um
instrumento orientador para a implementação do plano de acção de
combate aos crimes desta natureza.
Esta medida vai abrir espaço para
a realização de fiscalizações contra
este tipo de ilegalidade que afecta
cerca de 1,4 milhão de crianças no
país, das quais 96 por cento estão
envolvidas na agricultura familiar e
comercial, caça, pesca, silvicultura e
comércio.
A informação foi avançada pela
ministra do Trabalho, Emprego e
Segurança Social, Vitória Diogo,
em conferência de imprensa havida,
a dias, em Maputo.
Este trabalho será feito pela Inspecção do Trabalho. Estamos em
cooperação com o UNICEF (O
Fundo das Nações Unidas para
Crianças) e a OIT (Organização Internacional do Trabalho). Contudo,
o nosso maior desejo é sensibilizar a
sociedade, os pais e encarregados a
evitar colocar os seus filhos em trabalho perigosos”, disse a fonte.
Considerando este tipo de trabalho perigoso às crianças, a ministra
referiu que, elaborada a lista e o
plano de acção, a fase posterior consistirá na fiscalização.
A ministra explicou que o governo tomou esta decisão após uma
recomendação feita por um estudo
elaborado, no ano passado, pela
Universidade Eduardo Mondlane
(UEM) sobre trabalho infantil no
país.
Esta é uma recomendação de um
estudo que foi feito pela Universidade Eduardo Mondlane no ano
passado a pedido do Ministério do
Trabalho. Não é aceitável que haja
exploração de menores no nosso
país. Por isso, queremos combater”,
disse Diogo.
O estudo indica a prostituição e o
garimpo como as piores formas de
trabalho infantil que afectam milhares de crianças em Moçambique,
apontando para as questões económicas, sócio-culturais, bem como fenómenos naturais, particularmente
a seca e cheia, como algumas causas que levam as crianças a abraçarem estas actividades.
AIM

Severino Ngoenha, Reitor da UDM

A Universidade Técnica de
Moçambique (UDM) lançou, há dias em Maputo, o
Doutoramento sobre Paz,
Democracia e Desenvolvimento Humano. Na ocasião, o reitor da UDM, Severino Ngoenha, disse que
o doutoramento significa
estar atento as metamorfoses sociais, económicas,
políticas e não só para
pensar no pós-conflitos e
criar condições abstractos
para que a paz possa continuar a vincar nas relações
humanas e sociais.

O

Adelina Pinto
reitor da UDM
frisou que o exercício principal de
uma instituição
universitária é a

investigação.
“Uma universidade deve priorisar a investigação e o professor deveria não transmitir conhecimento acumulados, mas fazer
um exercício de produção de
conhecimento que os discentes
são testemunhos e juízes”, disse
Ngoenha frisando que “então, o
acto de ensinar devia ser a manifestação de uma progressão na
investigação em curso testemunhado pelos discentes que depois
contam no trabalho final na publicação que são postos a fazer.
O académico entende que o dou-

toramento é um apogeu de um
exercício universitário, porque
confere o grau mais elevado e é,
essencialmente, a prática da investigação da parte dos discentes.
Afirmou que “ é a prática da
produção do conhecimento mais
elevado que vai culminar com
uma tese, isto é, produção independente, autónoma de acordo
com a construção de alguma
novidade para o progresso da
ciência do conhecimento e de
consequência para a sociedade.
A Universidade tem sentido
na medida que vão aurir as
suas preocupações naquilo que
são os problemas sociais e ao
mesmo tempo vai criar mecanismos intelectuais para responder a esses mesmos imperativos”.
A fonte acrescentou que “ a
UDM ao abrir o doutoramento
sobre questão de paz significa

que estarmos atentos ao desenrolar e ao desenvolvimento
da nossa sociedade”.
Ngoenha disse que Moçambique vive num processo de
metamorfoses constante confrontados a situações de guerra e violência, uma das quais
a de libertação e de a 16 anos,
depois teve os novos conflitos
mais recente.
“Um historiador francês Michell Caian disse que Moçambique nos últimos anos conheceu mais outras guerras civis,
onde aponta para o período de
2014 e 2015, como a segunda
guerra civil, e 2016 como sendo a terceira guerra civil que
ainda não terminou. A guerra
é uma preocupação de todo o
cidadão”, apontou o reitor.
Por outro lado, Ngoenha disse
que a Universidade deve acatar essa preocupação simplesmente de maneira científica

para responder as necessidades e fazer um trabalho rigoroso para encontrar causas e
mecanismos de ultrapassar a
criação de condições para, depois de uma possível pacificação, que se possa viver juntos;
que faça com que a guerra não
seja parte de resolução de diferentes conflitos económicos,
políticos e sociais de uma sociedade.
O reitor disse que os intelectuais nos últimos anos diferenciam uma paz negativa e da
positiva. Na verdade, segundo
ele, ao abrir um curso de doutoramento sobre questões de
paz não significa simplesmente
pensar no tratado historicamente estabelecido para fazer
a paz, não significa criar mecanismo para sabermos como é
que e se resolve os problemas.
“Nós temos que pensar como
criar condições para que uma
sociedade possa continuamente
antecipar os conflitos, através
da criação de condições sociais
económicas e espirituais para
que uma comunidade possa
preservar e fazer valer a paz
sobre os conflitos e a guerra”,
adiantou Ngoenha.
Uma das razões fundamentais
para a UDM ter doutoramento sobre a paz, Ngoenha sublinhou: “é o facto de estarmos
atentos naquilo que são as metamorfoses sociais, económicas
e sócio políticos para dai começar a pensar em soluções
através de estudos científicos.
Ngoenha desafiou aos candidatos que façam muita leitura, investiguem, reflictam e
concentrem-se, pois estes são
os ingredientes indispensáveis para se chegar ao fim do
curso.
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N4 road widening to begin later this year

english

The South African company Trans African Concessions (TRAC), which operates the Maputo-South
Africa motorway, is planning to begin roadworks to widen the N4 from four to six lanes later this
year.

Beira conference discusses paths
for a future Mozambique
“History is not something
predetermined – we make
it, and we have to make
choices”, declared the
governor of the central
Mozambique receives 20 Mozambican province of
Sofala, Helena Taipo, on
fire engines
Wednesday.

The Mozambican government on Thursday received
twenty fire engines from South
Korea. The engines, valued at
four million US dollars, will increase the fire service’s ability
to respond to emergencies.
Speaking at the handing over
ceremony in Maputo, the Permanent Secretary in the Interior Ministry, Zefanias Muhate, stated that the fire trucks
would be immediately distributed among the country’s
eleven provinces. He stressed,
“the equipment received today
will be an essential tool to increase the capacity of the fire
brigade”.
This is the fruit of an agreement signed in 2015, under
which South Korea offered the
government a soft loan of five
million dollars to acquire fire
engines through its Economic
Development Cooperation Fund
(EDCF).
The representative of the
South Korean Eximbank, Jae
Moon, stated that the equipment was purchased through a
compact loan through EDCF.
He explained, “the compact
loan is different from other loans in that it has simpler procedures which allowed for the
rapid conclusion of the project”.
He added that his Eximbank
would always be attentive to
the requirements of the Mozambican government in order to
provide improved cooperation.
South Korea’s ambassador,
Heung Kim, highlighted the
fact that Mozambique is one of
his country’s main cooperation
partners in sub-Saharan Africa. He pointed out that, of the
28 countries in the region, Mozambique receives the second
highest level of support.
The ambassador added that
in 2014 the South Korean government had funded a project
in the southern cities of Maputo and Matola to modernise
the management and control of
the emergency services and that
this project is currently being
expanded into other provinces.
(AIM)

S

peaking in Beira, at
the opening of an international conference
entitled “Mozambique: what paths for
the future?”, Taipo claimed
that major advances are being
made in agriculture through mechanisation, and the districts in
Sofala “are being transformed
into poles of development”.
She said there has been a “qualitative leap” in the production
of basic foods in Sofala, such
as maize, rice and beans, while
“substantial achievements in the
management of land and of forests have also been recorded”.
“We have the resources to overcome our levels of poverty”, she
said. “We can meet the challenges of the current economic conjuncture”.
The current truce, declared by
the rebel movement Renamo,
had provided opportunities for
increased food production, but
Taipo stressed that the term
“peace” should be understood,

not just as the silencing of guns,
but as “social peace”.
The mayor of Beira, and leader
of the opposition Mozambique
Democratic Movement (MDM),
Daviz Simango, stressed that
the conference was “an initiative of civil society intended to
support peace and reconciliation
in Mozambique”, which demanded “respect for others and for
differences”.
“Through the exercise of citizenship”, he said, “it is possible to redefine the direction of
society, and redesign the state.
This can only be done by a society that is able to design an
overall project of common welfare for all, and understanding
the strategic priorities that have
to be taken by the State”.
To attain national reconciliation, Simango added, “we must
have the courage to find our history anew, recognising the mistakes made, the injustices, and
the causes of our conflicts. We
must assume our responsibilities
collectively, and make the present a lever for a better future”.
He called for “a climate of dialogue and free discussion; the
legitimate interests of particular
groups must also take into consideration the legitimate interests of other groups”
Simango restated the MDM’s
call for constitutional amendments that would reduce the
powers of the President and
increase those of the country’s

parliament, the Assembly of the
Republic. He also wanted to see
directly elected provincial governors.
Simango called for the role of
municipalities to be strengthened “in solving the problems
of their territories”, while superfluous state bodies “such
as district administrators in
places where there are already
elected mayors”, should be eliminated.
The conference is organised
by the Catholic University of
Mozambique (UCM), which is
headquartered in Beira, one
of the country’s main think
tanks, the Institute of Economic and Social Studies (IESE),
and the MASC (Civil Society

Support Mechanism) Foundation.
The organisers explained that
the purpose of the conference
is “to debate how the structure and nature of the political
economy of Mozambique need
to be adapted, so as to be less
prone to instability, social exclusion and growth resting on
unproductive rents”.
The conference, they added,
“seeks to identify and conceptualise fundamental elements
of reform for a broader, socially just and cohesive political economy, oriented towards
development and less vulnerable to external shocks and internal political conflicts”.
(AIM)

Nyusi in further phone contact with Dhlakama
Mozambican President Filipe
Nyusi told reporters on Friday
that he has once again been
in telephone contact with the
leader of the Renamo rebels,
Afonso Dhlakama, this time
in order to clarify an incident
which had supposedly taken
place in Murrupula district, in
the northern province of Nampula.
Last week some of the Mozambican media had reported
the kidnapping of a teacher in
Morrupula by Renamo gunmen, and claimed that this
was a violation of the truce
that Dhlakama had declared
in late December, and subsequently extended until May.
So Nyusi decided to look into
the matter on Tuesday by
asking Dhlakama for his ver-

sion of events.
Speaking to reporters who
were attending the National
Forum on Agricultural Marketing, held on Friday in Mocuba, in the central province
of Zambezia, Nyusi said he
had ascertained that the teacher had simply removed tree
trunks on a path that led to a
Renamo military base.
The teacher was merely seeking to ensure normal freedom of movement in that part
of Murrupula. But he had not
informed the local Renamo
commander, and so members
of the Renamo militia imagined that he was working for
the government defence and
security forces.
The teacher, who is a local
village headman, was relea-

sed after the Renamo gunmen
concluded that his motive was
indeed to ensure freedom of
movement.
“He has now left captivity,
and the people who had fled
from their homes have returned to their normal lives”,
said Nyusi.
By and large the truce, ar-

ranged in the earlier phone
contacts between Nyusi and
Dhlakama, is holding. Since it
took effect, on 27 December,
no further Renamo ambushes
of vehicles on the country’s
roads have been reported, and
there have been no clashes between Renamo and the defence and security forces. AIM
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Minister urges partners to work together
to escalate disbursement of ex-miners benefits
Southern African organisations supporting mine
workers gathered in Pretoria, South Africa, yesterday
(March 23, 2017) to seek
ways to escalate efforts
to support the disbursement of billions of Rands
to former miners in the
region.

T

he organisations
gathered to review the plight of
ex-miners in Southern Africa with
the launch of a documentary
highlighting their current challenges and a panel discussion
with key regional stakeholders
on finding a way forward.
According to a press release
from the organization, deputy
Minister of Mineral Resources
Godfrey Oliphant said significant progress had been made
during the last four years in
order to support former miners. This included developing
a database of current and former miners on which there
was already 700 000 miners. In
addition, government was promoting medical examinations
with clinics for miners to be
examined every two years.
“You have an opportunity
here for the state to pay for
your medical examination,”
said the Minister. While there were permanent clinics in
Mthatha, in the Eastern Cape
and in Carltonvillle in the
North West, there are also
plans for a mobile clinic to
move around the country and
provide such services.
Minister Oliphant said there
were plans to have such clinics in Lesotho, Swaziland,
Botswana, Zambia and Mozambique with a number of
these clinics already open to
assist ex-miners.
The Minister said the partners
were excited with the progress
but not satisfied: “From the
100 000 people we have identified, we have paid less than
10 000. That is not enough,”
he said. “We have made some
progress. It is a matter now of
increasing the progress that
we have made.”
Southern Africa Trust Executive Director Dr Bhekinkosi
Moyo outlined how the organisation had worked with organisations throughout the
SADC region to seek ways to
support ex-miners and assist
them in receiving their benefits.
The need, however is great.

“Since our Mobilization and
Engagement Manager, ChristabelPhiri, started doing interviews today, more than
100 ex-miners and beneficiaries called the office,” said Dr
Moyo. “This is not just about
the plight of ex-miners and
their beneficiaries - this is also
about current miners and their
beneficiaries.”
The panel discussion under
the theme “What more can
we do? How do we address the
challenges impeding the disbursement of the owed benefits to mineworkers and their
families” brought together key
stakeholders?
Compensation Commissioner
for Occupational Diseases Dr.
Barry Kistnasamy said there were up to 1,2 million mineworkers of which a third
- about 400 000 - have come
from outside of South Africa:
“One in three of the miners
come from outside South Africa. The bulk of the miners
inside the country come from
the Eastern Cape,” he added.
He noted that significant progress made when the Inter Ministerial Committee decided
to take legal action to get the
employment records as ex-miners were being charged R90
to get these. The Chamber of
Miners is currently negotiating
to buy these records to help
ex-miners access their information for such claims.
Mineworkers Provident Fund
Principal Executive Officer
Philda Mphephu said the organisation was working with
tracing agents to find the
former miners. “But, we are
also investing in systems to
ensure that new claims do
not transition to unclaimed
benefits,”said Mphephu. “There were currently 70 000 such
claims valued at R3-billion,”
she added.
Unemployment Insurance
Commissioner Teboho Maruping said R15 million had already been paid out to former
miners. However, process of
increased disbursement is expected to commence later this
year when monies ring fenced
for former miners would be released.
But miner workers’ organisations also highlighted the difficulties individual miners had
in accessing their funds.
Vama Jele, Board Member of
Southern African Miners Association (SAMA) and Executive Secretary of Swaziland Migrant Mineworkers Association
(SWAMMIWA), highlighted
that miners often spent more
to make the claim than they
would receive at the end of
the process.

Mollehli Agatha, Ramonate
Migration and Labour Liaison
Officer: Lesotho Ministry of
Labour And Employment said
the process of making claims
was very difficult - often requiring claimants to walk long
distances in the mountainous
country to make such claims.
“We must synchronise our
efforts,” said Dr Moyo.” We
have set up a task force and I
think what we now need is the
political will to ensure that we
act on all that is involved.”
The Trust’s research in 2013
showed that more than ZAR
5.7 billion was owed to mineworkers and their families
in various compensation and
social security funds. The
challenges that have contributed to the experiences by
the beneficiaries ranged from
the long and cumbersome administrative and bureaucratic
claiming procedures, the lack
of information, capacity and
resources among the beneficiaries to complete the requirements.
Unclaimed funds are currently being held in various South African social security and
compensation institutions and
are owing to miners from South Africa, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambique,
Lesotho and Swaziland.
Among the recommendations
being investigated are inves-

ting more resources in tracing
and tracking the location of
beneficiaries as well as increased awareness programmes. South African miners
or their beneficiaries can call
0801000240 for any queries.
The Southern Africa Trust is
a regional organisation that

supports processes that facilitate citizen’s participation in
policy dialogue with a regional
impact on poverty. The Trust
is working to strengthen the
voice and agency of poor people in policy processes to advance the regional integration
agenda for southern Africa.

Four dead our and many injured in
terrorist attack on british parliament
Four people have died in London following a terrorist attack on the British Parliament.
Among the dead were a police
officer and an attacker. A further twenty people are reported to have been injured, some
very seriously.
The incident took place on
Wednesday at around 2.40 pm
when a car was driven along
the pavement and into pedestrians on Westminster Bridge.
The assailant then left the car
and attempted to enter the
Houses of Parliament. Witnesses have stated that when confronted by police, the attacker
stabbed one of the officers
before the assailant was shot
dead.
Parliamentarians and people
working in the Houses of Parliament had to remain inside
for several hours until police

established that it was safe
for them to leave. Meanwhile, parliamentary sittings have
been suspended for the day.
Mozambique’s High Commissioner to the United Kingdom,
Filipe Chidumo, condemned
the outrage. He said, “I am
deeply saddened by this tragic
event that took place today.
It proves that nowhere is safe
from attack by those who are
unhappy with the peace and
security of others. I express
my sympathy to the families
of those who have lost their
lives and look forward to the
speedy recovery of those injured”.
He added, “I know that Britain is a strong nation and will
recover from this tragedy. In
particular, the fact that the
authorities acted so quickly is
highly commendable”. (AIM)

14

Magazine independente

Terça-feira | 28 de Março 2017

Nampula terá mais seis hospitais

nacional

A província de Nampula passará a contar com mais seis unidades sanitárias. O propósito é reduzir as distâncias que separam as populações daquelas instituições públicas de prestação de serviços de saúde.

Comunidades de Moma inviabilizam
consulta pública da Kenmare
Cidadã chinesa baleada
em ChimoioI
Dois malfeitores ainda a monte balearam, no início da noite
da última quarta-feira, uma cidadã de nacionalidade chinesa,
na cidade de Chimoio, capital
da província central de Manica,
em Moçambique.
O crime foi reportado na zona
nobre da cidade, a menos de 500
metros da residência oficial do
governador da província de Manica.
Testemunhas oculares, residentes do mesmo prédio onde mora
a vítima, contaram a reportagem da AIM que os criminosos
interpelaram a vítima nas escadas que dão acesso ao edifício,
quando ela regressava de mais
uma jornada laboral.
Um outro cidadão também de
nacionalidade chinesa, que se
presume ser o marido da vítima, encontrava-se no interior da
casa.
A mulher foi atingida na cabeça por uma das duas balas
disparadas pelos meliantes que
de seguida puseram-se em fuga
numa viatura ligeira, disseram
testemunhas, para depois explicar que quando ela ficou estatelada, levaram a bolsa que tinha
os documentos e dinheiro.
O casal chinês chegou de carro. Também vimos uma viatura ligeira que parou e desceram
dois homens que foram atrás
deles. Minutos depois ouvimos
dois tiros e os bandidos saíram
e entraram no carro com uma
bolsa na mão”, disseram as testemunhas.
Informações em poder da reportagem da AIM indicam que
a vítima está neste momento
receber cuidados médicos numa
das clínicas na cidade de Chimoio e já se encontra fora do
perigo.
A polícia já está a trabalhar
com vista a esclarecer o caso e
levar os criminosos à justiça.
Os crimes violentos com recurso a arma de fogo haviam
reduzido nos últimos meses, na
cidade Chimoio e na província
de Manica em geral, graças ao
trabalho levado a cabo pela polícia que havia apertado o cerco
contra os malfeitores.
(AIM)

Líder religioso pedindo calma aos participantes

Cinco comunidades do
distrito de Moma, na Província de Nampula, inviabilizaram, no passado dia
23 de Março, uma reunião
de consulta pública sobre
o impacto ambiental de
um projecto de expansão
da área de explorarão de
areais pesadas, pretendida pela empresa irlandesa
Kenmare.

A

Palmira Velasco
s comunidades
de Pilivili-Sede,
Mpuitine, Muholone, Epwiri e
Namaize estiveram reunidas, na sede da localidade de Pilivili, a fim de se
pronunciarem sobre a viabilidade do projecto de expansão da área de exploração de
areias pesadas naquela região,
numa extensão prevista de 17
quilómetros, ao longo da costa marítima, da localidade de
Tophuito à sede distrital de
Moma.
De acordo com os representantes da Kenmare, o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA)tinha como foco inicial o levantamento dos diferentes tipos
de vegetação e de vida animal

e outros recursos naturais, incluindo recursos marinhos.
Contudo, a consulta comunitária foi interrompida de
forma inconclusiva, perante
protestos de representantes
das cinco comunidades, que
exigiram melhores condições de comunicação e maior
transparência nos propósitos
da consulta. A população começou por protestar contra o
processo de comunicação, em
que os consultores falavam na
Língua Inglesa, a seguir traduzida para a Língua Portuguesa e finalmente para a Língua
EMakwa, e vice-versa, para as
perguntas da comunidade. Tal
processo tornava difícil a participação da comunidade, pois
a essência dos assuntos em
causa perdia-se no longo percurso das traduções.
Num segundo momento, as
comunidades questionaram a
finalidade do inquérito e quem
o teria encomendado, uma vez
que o mesmo era conduzido
por duas consultoras estrangeiras, acompanhadas de um
representante Kenmare, mas
sem a presença de qualquer representante do governo do distrito de Moma. As consultoras disseram que naquela fase
pretendiam apenas informação
sobre o número de habitantes,
as pessoas que tomam decisões
a nível dos bairros e a nível familiar, bem como as principais
ocupações diárias dos homens,

mulheres e jovens. Insatisfeitas
com as respostas das consultoras, as cinco comunidades entraram em clima de agitação,
só contida através de apelos à
calma dos líderes tradicionais.
Os momentos que seguiram
foram de fraca qualidade comunicativa, em que a ligeireza das respostas da equipa de
consultoria aumentava reacções de suspeita das comunidades.

Antecedentes negativos na memória das
comunidades

A reunião, num só local, de
cinco comunidades do distrito de Moma foi uma estratégia adoptada pelos residentes,
para se precaverem do que
consideram “tácticas divisionistas” que a Kenmare usou
em processos similares no passado, consultando separadamente pequenos grupos da população, para os dividir.
Nas palavras de um participante nesta reunião, aqui
identificado sob o pseudónimo
Sauro, uma das tácticas que
a Kenmare usa para alcançar “acordos” da comunidade
é consultar pequenos grupos
separadamente, e dizendo aos
grupos seguintes: “já reunimos
com a comunidade X, e ela já
aceitou a nossa proposta; agora só falta a vossa comunidade”. Ainda de acordo com a
nossa fonte ʺ foi assim que a

Kenmare fez para conseguir
entrar e destruir o Monte Philipo”, local que a comunidade
de Tophuito considera sagrado. A empresa divide as comunidades para não haver acordo
entre nós e assim ela consegue
suas intenções ʺ acrescenta
Sauro, rematando: “desta vez
decidimos estarmos todos juntos, para falarmos ao mesmo
tempo”.
No decurso da conturbada
reunião, uma representante do Fundo Mundial para a
Natureza (WWF) pediu a palavra para referir que há quatro anos a região de Pilivili foi
declarada zona de protecção,
por causa da diversidade das
espécies marinhas existentes,
para além de ser um lugar
com mangal onde o camarão
de reproduz. A representante
da WWF propôs que no lugar
de encomendar um novo estudo, a Kenmare devia consultar
os estudos já realizados, que
podem ser obtidos junto do
Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e do Ministério da
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER)
A representante da WWF deixou claro que os recursos minerais são importantes e a sua
exploração pode trazer desenvolvimento para as comunidades a curto, médio e longo
prazo, mas alertou que a sua
extracção deve ter em conta
outros factores cruciais, como
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materiais de comunicação são
apresentados em línguas estranhas à comunidade, com a
ajuda de tradutores improvisados, recrutados “ad hoc”, e
desprovidos de competência
para entender, traduzir e simplificar terminologia técnica,
para a compreensão da comunidade. Porque não se trata,
efectivamente, de consultar,
mas de cumprir uma mera formalidade administrativa. Era
certamente esta a perspectiva
da consulta ora abortada na
reunião de Pilivi: um simulacro de consulta comunitária,
mal preparada e em condições
de flagrante improvisação.

Aspecto da consulta comunitária do dia 23 de Pilivi-Sede

são as questões ambientais e
de subsistência das comunidades directa ou indirectamente
afectadas.
Perante a falta de novos argumentos por parte da equipa de
consultoria e do representante da Kenmare, a população
insurgiu-se , com apupos à
equipa de técnicos visitantes,
e apelando para o fim da sessão, ante a impotência dos secretários dos bairros, que não
conseguiram conter os ânimos
exaltados dos participantes .
O encontro teve que terminar
inesperadamente, na medida
em que os participantes começaram a retirar-se do local, em
massa, uns dirigindo-se à mesquita para o Juma (oração das
12 horas) outros regressando
às localidades de origem.
Na abortada reunião, estiveram também presente as Organizações Não-Governamentais Kulima, SEKELEKANI,
Solidariedade Moçambique e a
WWF , para alem de organizações locais, de nível comunitário.

Lições de uma consulta
abortada: comentário do
SEKELEKANI

A consulta comunitária sobre
EIA marcada para o dia 23 de
Março corrente na vila-sede
de Pilivi, com a participação
de residentes de cinco comunidades do distrito de Moma
redundou em fracasso, invia-

bilizada pelas comunidades
consultadas. Duas razões imediatas parecem ter originado
este fracasso, nomeadamente:
dificuldades de comunicação
entre a equipa de consultores
e as comunidades visadas e a
falta de argumentos da empresa Kenmare perante a revelação de que já existem estudos
ambientais sobre a região, que
a declaram como zona de protecção, devido a riqueza de diversidade de espécies marinhas
ao longo da costa. Mas se estas podem ser as razões imediatas do fracasso da consulta,
outras, quiçá mais profundas,
devem ser consideradas.
Uma primeira razão de fundo
prende-se com o entendimento
que as empresas e, também o
governo, exprimem, na prática, do que sejam consultas
comunitárias. Vários relatórios independentes já o disseram: as empresas, chanceladas
pelo governo, têm reduzido as
consultas comunitárias a meras formalidades burocrático-administrativas, apenas para
induzir as comunidades a legitimar decisões já tomadas
antecipadamente e sem hipótese de retorno. Para tanto, as
empresas (com o silencio cúmplice das autoridades governamentais) lançam mãos a todo
o tipo de expediente, incluindo
falsas promessas de emprego
para todos, oportunidade de
futuro glorioso para os jovens,

casas melhoradas, escolas e
hospitais de qualidade, entre
outras. Confiantes na eficácia
de tais práticas ardilosas, as
empresas dirigem-se às comunidades com a maior das ligeirezas, sem qualquer preocupação em sessões devidamente
preparadas, onde existam
condições para ouvir as opiniões da comunidade e toma-las
de forma séria e honesta. Aí
levam-se, para a consideração
de comunidades analfabetas,
mapas de terrenos e plantas
de infrastruturas, tudo elaborado com as tecnologias mais
avançadas do mundo; e tais

Uma segunda razão – quiçá
a mais profunda: as comunidades de Moma demonstraram ter atingido um nível de
consciência relativamente alto,
sobre os seus direitos e sobre
como defende-los quando ameaçados. Um primeiro sinal disso mesmo foi o protesto contra
a longa cadeia de traduções
(Ingles-Portugues-Emakwa e
vice-versa) construída para
participarem na consulta:
muita informação essencial
ficava pelo “caminho”, quer
num sentido, quer no outro.
O segundo sinal, e certamente o mais significativo, foi a
decisão de uma única consulta conjunta a todas as cinco

comunidades abrangidas pela
área de extensão da exploração de areais pesadas: as comunidades aperceberam-se, de
outras “consultas” anteriores,
que a empresa os dividia, dizendo a cada uma separadamente que a outra já tinha
dado o seu acordo sobre um
determinado assunto, o que
deixava esta comunidade em
posição delicada, pelo risco de
ser acusada de ser a única a
“bloquear o investimento”.
Assim, as cinco comunidades
de Pilivili-Sede, Mpuitine,
Muholone, Epwiri e Namaize,
através dos respectivos líderes, concertaram posições e,
em uníssono, disseram: esta
consulta não tem condições
de se realizar, porque:(a) não
há comunicação clara e eficiente entre as partes, quando se usa uma cadeia de três
línguas; (b) falta informação
clara sobre os objectivos da
mesma; (c) não se percebe por
que se há-de fazer mais uma
consulta, quando já existem
estudos com recomendações
ou decisões sobre a protecção
ambiental da zona.
Com estes dados, se o interesse por esta consulta se mantiver, será interessante ver como
a Kenmare vai regressar às
comunidades de Pilivili-Sede,
Mpuitine, Muholone, Epwiri e
Namaize, da próxima vez.

Testemunhas de Jeová se mobilizam contra proibição de suas actividades na Rússia
As Testemunhas de Jeová estão em perigo de ter sua adoração proibida na Rússia. Por
causa disso, elas estão a fazer
um apelo directo aos funcionários do Kremlin (a sede
do governo russo) e do Supremo Tribunal por meio de
uma campanha mundial de
cartas. O Corpo Governante
das Testemunhas de Jeová
está convidando os mais de 8
milhões de Testemunhas de
Jeová em todo mundo a participar dessa campanha.
Em 15 de Março de 2017, o

Ministério da Justiça da Rússia entrou com um pedido no
Supremo Tribunal da Federação Russa para que o Centro
Administrativo das Testemunhas de Jeová naquele país
fosse classificado como extremista e interditado. O pedido
inclui também a proibição das
atividades do Centro Administrativo. Se o Supremo Tribunal atender a esse pedido,
a sede nacional das Testemunhas de Jeová, que fica perto
de São Petersburgo, será fechada.

Como consequência, cerca de
400 associações jurídicas também serão fechadas, tornando
ilegais as actividades de mais
de 2.300 congregações das Testemunhas de Jeová em toda a
Rússia. A propriedade da filial
e os locais de adoração usados
pelas Testemunhas de Jeová
em todo o país podem ser confiscados pelo governo. Além
disso, cada Testemunha de
Jeová pode ser processada criminalmente apenas por realizar suas actividades religiosas.
O Supremo Tribunal deve con-

siderar o caso em 5 de Abril.
David Semonian, um porta-voz da sede mundial das testemunhas de Jeová, declara:
“O Corpo Governante das
Testemunhas de Jeová quer
chamar a atenção para essa situação crítica. Processar cidadãos pacíficos e que obedecem
as leis como se eles fossem
terroristas é com certeza uma
má aplicação das leis antiextremistas. Essas acusações se
baseiam em alegações completamente falsas.”
Essa campanha global das

Testemunhas de Jeová já foi
feita em outras ocasiões. Quase 20 anos atrás, elas escreveram cartas para defender seus
companheiros de adoração na
Rússia por causa dos esforços
de alguns membros do governo daquela época para difamar as Testemunhas de Jeová. No passado, elas também
escreveram cartas para pedir
que funcionários do governo
de países como Jordânia, Coreia e Malawi acabassem com
a perseguição às Testemunhas
de Jeová.
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Florestas de Gaza e
230 milhões (cerca de 5% do
PIB).
Face a este quadro de devastação, Jaime Nhamire do Departamento de Engenharia Florestal
da Universidade Eduardo Mondlane considera que como estratégias para minimizar os efeitos

tamento e incentivar-se maior
envolvimento das comunidades
locais no maneio dos recursos
naturais.
“Deve-se aplicar as leis e regulamentos florestais, com ênfase
para maior fiscalização das actividades de exploração, promo-

Provisão do livro escolar
custa anualmente 17
milhões dólares
O custo anual da cadeia de provisão do livro escolar em Moçambique é de cerca de 17 milhões de
dólares americanos, garantidos por
11 parceiros de cooperação através
do Fundo de Apoio ao Sector da
Educação (FASE).
Segundo a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano,
Conceita Sortane, que falava hoje,
em Maputo, na sessão de informações do Governo à Assembleia
da República (AR) o parlamento
moçambicano, a provisão do livro
é um processo complexo e multidimensional que compreende várias
etapas em toda a cadeia, nomeadamente a concepção, elaboração,
edição, impressão, distribuição,
conservação e desalfandegamento.
O governo moçambicano adquire
anualmente cerca de 14 milhões de
livros didácticos com 82 títulos, da
primeira à sétima classe, para cerca de seis milhões de alunos.
Em resposta a uma questão colocada pela bancada parlamentar
do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), a segunda
maior força política da oposição
parlamentar, Sortane garantiu que
as operações de aquisição do ministério que dirige “seguem as regras
e procedimentos de concorrência
competitiva, aberta, livre, justa,
sem limitações e nem restrições”.
“Trata-se de um processo limpo
e transparente, onde todos os concorrentes nacionais e internacionais
têm acesso livre para participarem
e apresentarem as suas propostas,
observando as regras estabelecidas
nos documentos de concurso”, disse a titular da pasta da Educação
e Desenvolvimento Humano (MINEDH).
Afirmou ainda que a Unidade Funcional de Supervisão das
Aquisições (UFSA), o Tribunal
Administrativo (TA), e o Banco
Mundial monitoram o processo de
aquisição e as empresas moçambicanas têm sido activamente encorajadas a concorrer. Além disso,
também têm acesso aos anúncios
publicados localmente e nos “sites”
internacionais de aquisições.
A Ministra vincou que “o Banco
Mundial só concede ‘no objectio’
quando observadas todas as regras emanadas nas suas directrizes.
(AIM)

Reginaldo Tchambule

670 mil metros cúbicos de árvores o que representa cerca de
220 mil hectares de floresta em
consequência de abate ilegal de
árvores, queimadas, agricultura
itinerante e outras práticas nocivas.
Na Província de Gaza, responsável pela produção de cerca
de 80 por cento do carvão que
é consumido no país, regista-se,
actualmente, uma grande pressão sobre os recursos florestais
devido a procura crescente de
carvão vegetal nas cidades de
Maputo e Matola, o que coloca

facto foi tornado
público, na semana passada, naquele ponto do
país, pelo Fórum
das Organizações da Sociedade
Civil de Gaza (FONGA), durante as celebrações do dia internacional da floresta, instituído a 30 de Novembro de 2012
pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objectivo de
sensibilizar as populações para
a importância da floresta na
manutenção da vida na Terra.
Em Moçambique a data é celebrada numa altura em que se
regista uma devastação acentuada das florestas, devido a exploração ilegal e insustentável
dos recursos florestais, sobretudo da madeira, envolvendo
grandes redes de comércio internacional, bem como a crescente
procura de outros produtos florestais, em particular o carvão,
lenha e outros combustíveis lenhosos.
Para além dos supramencionados, vários outros ecossistemas
ligados a florestas têm sido
perdidos anualmente devido a
outras práticas lesivas ao ambiente como a caça furtiva, as
queimadas descontroladas, agricultura itinerante, entre outras.
Com efeito, actualmente Moçambique perde entre 500 a

grandes desafios as autoridades
do sector no que diz respeito a
preservação da floresta.
Segundo um estudo da Universidade Eduardo Mondlane sobre
combustíveis lenhosos, anualmente o país perde cerca de 10
milhões de metros cúbicos do
seu potencial de florestas devido
a crescente exploração de combustíveis lenhosos.
Actualmente o consumo de carvão é estimado em 750 000 toneladas por ano, representando
uma exploração correspondente
a 100 000 hectares e tem um
valor económico estimado em

A crescente procura por
combustíveis lenhosos,
sobretudo o carvão vegetal
nas grandes cidades, está a
exercer uma grande pressão
sobre as florestas na Província de Gaza, considerada,
actualmente, maior produtora de carvão a nível do
país.

O

Jaime Nhamire, do Departamento de Engenharia Florestal da UEM

negativos do consumo de combustíveis lenhosos deve-se estabelecer programas de reflores-

ver-se técnicas melhoradas de
produção de carvão (aumento
da eficiência de produção), bem
como o surgimento de combustíveis alternativos mais baratos
e eficientes, com um sistema de
distribuição que garanta que a
maior parte da população com
baixo poder económico possa
ter acesso”, recomenda o académico.
Segundo ele, a devastação de
florestas causada pela produção
de carvão vegetal consegue ser
cinquenta vezes superior a causada pela exploração de madeira, uma vez que o corte de arvores para produção de carvão
e lenha é feito de forma rasa,
isto é abatendo todo tipo de arvores e arbustos sem permitir
que haja rebroto, enquanto o
corte para a exploração de madeira é feito de forma selectiva
permitindo que haja rebroto.

Comunidades locais não se
beneficiam da exploração
De acordo com o director executivo do Fórum das Organizações da Sociedade Civil de Gaza
(FONGA), Anastácio Matavele,
a Província de Gaza conta actualmente com mais de 400 licenças de exploração de carvão
e contribui com mais de 80 por
cento do consumo de carvão no
país, no entanto, as zonas onde
esses recursos são explorados as
populações continuam extrema-

mente pobres, o que mostra que
estas não se beneficiam com a
exploração.
“O primeiro impacto de exploração é o esgotamento do recurso. O segundo é o desequilíbrio
da economia ao nível local onde
o poder aquisitivo das pessoas da comunidade cai, quando
nos pontos onde se vendem esses recursos se eleva, uma vez
que quem vende, ou seja, os
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em risco de desaparecer

Vilanculo

mandantes acumulam riqueza
e constroem mansões nas suas
cidades, enquanto as comunidades onde estes recursos são

explorados ficam, apenas, com
um valor muito simbólico, que
analisando toda a cadeia de valor nem sequer chega a 10 por

cento. Muitas vezes as comunidades vendem o carvão a 200
ou 300 meticais, mas no local
do destino o mesmo é vendido
a mais de dois mil”, referiu Matavele.
A reflexão sobre os desafios da
preservação de florestas perante
a procura crescente de carvão
vegetal em Gaza e nas províncias vizinhas, foi organizada
pelo Fórum das Organizações
da Sociedade Civil de Gaza
(FONGA) com apoio do Fundo
Nacional da Natureza (WWF).
Na ocasião, o representante do
WWF, Luís Nhamucho instou
as organizações da sociedade civil a serem proactivas na defesa
do ambiente e das florestas em
particular, bem como dos direitos das comunidades. Segundo
ele, a sociedade civil deve ser
fiscal das actividades das autoridades do Estado e dos operadores,
para permitir que haja uma gestão
sustentável dos recursos florestais.
“Não deve ser o governo a chamar
a sociedade civil para saber o que
esta faz, mas sim, a sociedade civil
é que deve questionar o governo
sobre o que este está a fazer para
a protecção dos recursos naturais

Luís Nhamucho

e florestais, em particular”, destacou Nhamucho.
De referir que a par das actividades que têm levado a cabo em
todo o país, a WWF vai apoiar o
FONGA através de um programa
que tem como objectivo elaborar
estudos de base sobre a gestão dos

recursos florestais versus exploração dos mesmos na província,
com enfoque nas áreas de conservação, bem como no desenvolvimento e disseminação de boas
práticas para reduzir a pressão
sobre os recursos naturais, entre
outros.

Massingir: já esgotam recursos florestais
Matavele, para quem a fraca
capacidade de fiscalização das
instituições do governo, aliada
a fragilidade na gestão progressiva de maneio florestal.
O Chefe dos Serviços Florestais
de Gaza, Albazine Majunguele,
reconhece a fragilidade das instituições e considera que para
estancar a crescente devastação
das florestas aquela instituição
está a implementar uma política que visa eliminar as licenças
simples e licenciar, apenas, em

Anastácio Matavele

Ao nível da Província de Gaza
os recursos florestais estão a
esgotar-se. Em Masssingir, por
exemplo, que chegou a ser referência na produção de carvão
vegetal, hoje já não se pode
explorar aquele recurso porque
esgotou-se e os operadores estão
agora a subir para outros distritos mais a norte da província
como Mabalane, Chigubo, Mapai, Chicualacuala e Massangena, onde há ainda alguma par-

cela de recursos, mas, também,
a pressão é maior, o que coloca
uma incógnita em relação ao
futuro das florestas neste ponto
do país.
“As comunidades participam
activamente no abate e em
toda a cadeia de destruição
porque vivem em condições de
necessidade e não têm a noção
dos benefícios futuros das florestas”, referiu o director executivo do FONGA, Anastácio

regime de concessões florestais,
com vista a garantir que cada
operador seja responsável pelo
maneio sustentável da sua área.
“O trabalho que está sendo
feito agora é garantir que a
exploração sustentável, acompanhada de um processo de reflorestamento ou melhoramento
florestal, para o caso de norte
de Gaza, para mudar as técnicas de exploração”, disse o
chefe dos Serviços garantindo
que só nos primeiros três meses

do ano foram aplicadas multas
e apreendidas quantidades de
carvão e lenha correspondentes
a mais de 2 milhões de Meticais.
Em termos gerais, a Província de Gaza tem mais de sete
milhões de hectares de floresta
coberta, dos quais quase quatro
milhões são comercializáveis e
destes cerca de 133 mil metros
cúbicos são explorados anualmente e transformados em carvão, lenha e madeira.
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Ilhéus de Bazaruto recebem cerca de 1 milhão de meticais

nacional

A população do Arquipélago do Bazaruto recebeu mais de um milhão e duzentos mil meticais para o
desenvolvimento de projectos sociais na Ilha. Trata-se dos 20% referente a taxa de entrada de turistas no
arquipélago.

Resíduos da OLAM escangalham
machambas de arroz na Beira
Obras de ampliçâo da N4
arrancam ainda este ano
A Trans African Concessions
(TRAC), entidade responsável
pela gestão da Estrada Nacional
Número Quatro (N4) que liga Moçambique a vizinha África do Sul,
espera arrancar ainda este ano as
obras de ampliação das secções
19/20 para seis faixas de rodagem,
visando aumentar a mobilidade do
tráfego.
As obras nas secções 19/20, que
compreende o troço entre o Shoprite da Matola até a portagem
de Maputo e daquele ponto até ao
Hospital Geral José Macamo, num
percurso de 13 quilómetros, estão
avaliadas em dois biliões de meticais devendo durar 24 meses.
A informação foi revelada pelo
representante da TRAC no país,
Fenías Mazive, que falava em conferência de imprensa havida hoje
em Maputo para apresentar os
diversos projectos de construção e
reabilitação da via, excesso de carga entre outras matérias de relevo.
Segundo Mazive, o alargamento
da N4 para seis faixas de rodagem
pressupõe a construção de uma
faixa lenta e bermas asfaltadas,
alargar as pontes, construir novos
passeios e, depois de construir as
novas vias, reabilitar o pavimento
existente, recolocar a iluminação
pública.
A ampliação para seis faixas
pressupõe mexidas na cruz da
CMC, onde está o desvio para o
bairro Fomento, alargamento da
ponte sobre a linha férrea na antiga Maquinag, apontada como a
intervenção mais delicada uma
vez que, deverá acontecer com a
circulação normal dos comboios
que entram e saem dos Caminhos de Ferro de Moçambique
(CFM).
No pacote de intervenções, será
igualmente alargada a ponte do
nó da Machava, com a inclusão
de uma faixa adicional para a
N4, vindo da Machava a partir
da rotunda do nó.
As obras nas secções 19/20
acontecem numa altura em que
a TRAC se queixa da redução
do volume de tráfego na ordem
de 5,8 por cento para 48 mil viaturas por dia. A estrada regista
uma movimentação de 4.500 carros por hora. No entanto, o arranque das obras, segundo Fenías Mazive, está condicionado ao
plano de reassentamento. AIM

Os camponeses que se dedicam ao cultivo de arroz
na baixa planície de Zarda,
no bairro da Munhava Maraza, cidade da Beira, acusam
a OLAM, uma fábrica de
sabão e óleo alimentar,
de ter escangalhado as
suas culturas ao despojar
resíduos sólidos e líquidos
para as suas machamnbas
durante o pico das inundações que ocorreu em finais
de Fevereiro findo.
Isaías Natal

A

s recentes inundações da triste
memória não só
causaram caos
nos bairros suburbanos da Beira, mormente
a componente de saneamento de meio e infra-estrutural,
como também trouxeram outro problema relacionado com
danos ambientais derivados de
despejos de resíduos sólidos e
líquidos para as machambas
de arroz na baixa planície da
Zarda, na Munhava Maraza,
algo que é imputado a OLAM
pelos camponeses afectados.
Inconformados com a ocor-

rência da situação, os camponeses e a população circunvizinha amotinaram-se defronte
da OLAM, na semana finda,
exigindo a reparação de danos
causados pela aquela indústria, uma vez que a presente
campanha agrícola está totalmente perdida com o despejo
de resíduos sólidos e líquidos
para as suas machambas de
arroz.
Tal como tem sido habitual,
as vítimas daquele dano ambiental voltaram a criticar a
OLAM e o município da Beira
sob gestão de Daviz Simango
e MDM, pelo facto de ter atribuído um enorme terreno para
a construção daquela industria
no meio de um aglomerado po-

pulacional, contrastando com
as regras da saúde pública e
do ambiente urbano.
“Ora são nossas machambas que são destruídas pelo
lixo da OLAM, ora são as
nossas crianças que são contaminadas pelos gases poluídos.
Agora não sabemos onde iremos viver. Já que se trata de
uma luta entre o fraco pobre
e o poderoso rico, mesmo sem
razão a OLAM sempre sai a
vencer”, deploraram comummente as vítimas de despejo
de resíduos sólidos e líquidos
da OLAM.
Como devem saber, a disputa entre a OLAM e à comunidade local começou há 5 anos
quando a mesma foi construí-

da, por causa de crianças que
ficaram contaminadas e contraíram doenças pulmonares
ao inalar gases poluídos daquela indústria de fabrico de
sabão e óleo alimentar.
Como consequência de motim popular defronte da
OLAM e que já atingia contornos alarmantes em 2015, a
governadora de Sofala, Helena
Taipo, foi ao local procurar
saber o que estava por detrás
daquele levantamento e pedir
calma à população amotinada.
Na altura que Helena Taipo
passou da OLAM para acudir
o motim popular, ela foi informada por um dos responsáveis
daquela indústria que a mesma foi construída em Muchina
Massamba, na Munhava Maraza, depois de ter sido aprovado o estudo do impacto ambiental de um terreno que foi
atribuído pelo Conselho Municipal da Beira, pese embora
esteja no meio de um aglomerado populacional à semelhança de tantas outras.
Entretanto, como manda as
regras, o Magazine voltou a
OLAM, na semana finda, para
procurar saber dos contornos
da reivindicação dos camponeses que viram as suas culturas de arroz devastadas por
despejo de resíduos nas suas
machambas, mas sem sucesso,
pois obteve a resposta de que
o responsável daquela indústria está ausente da Beira.

Quadros moçambicanos formados em Singapura na área da
aviação civil e da marinha mercantil

Quadros moçambicanos poderão ser formados nas Academias da Aviação Civil e
da Marinha Mercante da
República da Singapura, de
acordo com entendimentos
alcançados no encontro havi-

do, na semana passada, entre
o Ministro dos Transportes e
Comunicações, Carlos Mesquita e a Ministra Sénior de
Estado no Gabinete do Primeiro Ministro, no Ministério
dos Negócios Estrangeiro e no

Ministério dos Transportes de
Singapura, Josephine Teo.
Falando à saída do encontro,
Mesquita disse que esta aposta
surge em reconhecimento da
experiência e disponibilidade
de agências especializadas na
Aviação Civil e marinha daquele
país asiático, esperando uma valiosa contribuição para a supressão das necessidades em quadros
especializados nestas áreas em
Moçambique.
Para além dos aspectos de formação de quadros, os dois governantes abordaram igualmente
matérias de cooperação económica nas áreas do transporte
aéreo, ferroviário, marítimo, bem
como a capacitação institucional
do Ministério dos Transportes
e Comunicações e instituições
tuteladas. “Apresentamos aqui-

lo que são as potencialidades e
oportunidades de investimentos
disponíveis no País e no Sector
dos Transportes e Comunicações, em particular, para interessar as empresas e investidores de
Singapura a apostarem no nosso
País, sempre numa perspectiva
de ganhos mútuos para Moçambique e Singapura”.
Para a operacionalização destes entendimentos, decorre um
trabalho técnico entre os dois
países, devendo ser estabelecido
um programa de actividades no
quadro da cooperação entre os
dois Estados. Espera-se igualmente maior aproveitamento do
Fórum de Negócios Singapura/
África, uma janela importante
para a captação do investimento
daquele pais para o continente
africano
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Departamento de Estado reforça critérios para atribuição de vistos de entrada nos EUA

internacional

O Departamento de Estado norte-americano ordenou às embaixadas e consulados em todo o mundo a
definirem critérios para determinados “grupos populacionais” que poderão ser objeto de um escrutínio extra
antes de obterem vistos para entrar nos EUA.

Kirchner será réu em caso
de política monetária
Justiça suíça abre processo
criminal após manifestação
contra Erdogan
O processo por apelo público
ao crime ou à violência foi aberto pelas autoridades judiciais do
cantão de Berna.
A justiça suíça abriu um processo criminal após uma manifestação no sábado em Berna
contra o Presidente turco, durante a qual foi exibida uma
faixa mostrando Recep Tayyip
Erdogan com uma arma apontada à cabeça.
O processo por apelo público
ao crime ou à violência foi aberto pelas autoridades judiciais
do cantão de Berna, segundo a
agência noticiosa suíça ATS.
A faixa, com a inscrição “Matem Erdogan com as suas armas”, foi exibida por um grupo
de autonomistas de esquerda,
indicou a agência.
O diretor da segurança da
cidade de Berna, Beto Nause,
tinha indicado no domingo à
ATS que iria ser apresentada
uma queixa por não terem sido
respeitadas as condições estabelecidas na autorização do protesto.
Após a manifestação, Ancara
exigiu um inquérito para que os
responsáveis fossem “levados à
justiça”. Durante um discurso
no domingo em Istambul, Erdogan criticou duramente as autoridades suíças.
“Colhem o que semeiam”, disse o chefe de Estado turco, perante uma multidão que vaiou
as autoridades suíças.
O Governo turco critica a
Suíça por ter autorizado uma
manifestação em que foram
mostrados “símbolos do PKK
(Partido dos Trabalhadores do
Curdistão)”, considerado um
movimento terrorista pela Turquia, União Europeia e Estados
Unidos, mas não pela Suíça.
A manifestação, para apelar
à liberdade, respeito pelo Estado de direito e mais democracia
na Turquia, foi convocada por
associações curdas, assim como
pelos partidos socialista e dos
verdes suíços.
“É insustentável e politicamente desajeitado”, declarou no
domingo, a propósito da faixa
Urs Sekinger, da organização
Solifonds, uma das organizadoras da manifestação.

Comissão Nacional de Valores,
serão julgados como supostos
participes necessários da suposta manobra.
A operação com “dólares a
futuro” consiste em fixar um
preço da divisa a três ou quatro meses, como investimento.
Se a taxa de câmbio cair, o
Banco Central ganha dinheiro,
mas se houver desvalorização
a instituição perde.

A ex-presidente argentina
Cristina Kirchner (20072015) irá a julgamento oral
por suposto prejuízo ao
Estado em operações
cambiárias do Banco Central ao fim de seu governo,
segundo uma decisão do
juiz Cláudio Bonadio, divulgada nesta quinta-feira.

A

data do julgamento pelo caso
chamado “dólar
futuro” será definida pelo tribunal oral responsável pelo processo.
Junto a Kirchner, de 64 anos,
serão julgados o ex-ministro
da Economia e actual deputado, Axel Kicillof, e o ex-presidente do Banco Central da
Argentina (BCRA), Alejandro
Vanoli, informou o Centro de
Informação Judicial (CIJ) que
depende da Suprema Corte.
O magistrado os acusa de ter
causado danos financeiros ao
Banco Central por suas medidas contra a desvalorização,
em 2015, e já embargou 15 milhões de pesos (um milhão de

dólares) de cada um.
Quando seu processo foi confirmado em Novembro do ano
passado, a ex-presidente desistiu de recorrer na intenção, segundo seu advogado, de defender-se em um julgamento oral
e público.
“Não se pode descartar que a
ex-presidenta aproveitará esta
oportunidade do julgamento
para ter uma plataforma política” em um ano eleitoral, disse à AFP o sociólogo Ricardo
Rouvier, da consultoria Rouvier e associados, para quem a
notícia do julgamento não incidirá na opinião pública.
Kirchner transformou seu

comparecimento para depor
em Abril em um enorme acto
político em frente aos tribunais de Buenos Aires, em sua
primeira aparição pública desde sua saída do governo em
Dezembro de 2015.
Kirchner, Kicillof e Vanoli
serão julgados pelo delito de
“administração fraudulenta
em prejuízo à administração
estatal”, em uma polémica
acusação referida à política
monetária do governo passado,
segundo a decisão do juiz de
27 folhas na qual deu por encerrada a etapa de instrução.
Outros 12 acusados, ex-membros do Banco Central e da

Uma das primeiras medidas do presidente Maurício
Macri, após assumir, em
10 de Dezembro de 2015,
foi liberar a taxa de câmbio e a desvalorização chegou a 32 porcento.
Em sua defesa, a ex-presidente afirmou que quem
comprou os dólares a futuro foram os empresários,
muitos deles funcionários
do governo de Macri e todos eles foram autorizados
pelo juiz Bonadio a cobrar
os futuros.
Pesam contra a ex-presidente, que se diz “vítima
de uma perseguição judicial e mediática”, outras
três acusações, uma delas
por suposta corrupção com
negócios imobiliários da
família, um caso que também está nas mãos de Bonadio.

Justiça brasileira nega pedido de Lula da Silva
para suspender parte do processo Lava Jato

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil recusou quinta-feira última
um recurso da defesa do

ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para suspender parte de um processo
contra ele na Operação

Lava Jato, que investiga
crimes de corrupção.
Os juízes do STF votaram contra uma reclamação dos advogados do ex-Presidente brasileiro que
questionava a decisão do
juiz Teori Zavascki de devolver ao juiz federal Sérgio Moro as investigações
contra Lula da Silva.
No requerimento negado,
os advogados também pediram que o processo passasse a tramitar no STF
ou na Justiça Estadual de
São Paulo, alegando que o
juiz Sérgio Moro usurpou
a competência do STF ao
ter grampeado e divulgado
uma conversa entre Lula

da Silva e a ex-Presidente
brasileira Dilma Rousseff.
No diálogo, a ex-chefe de Estado brasileira avisava Lula da
Silva que estava enviando por
um portador a documentação
para a posse dele como ministro da Casa Civil. Os juízes do
STF negaram todos os pedidos
e mantiveram a decisão do juiz
Teori Zavascki, que no ano
passado já havia negado um
recurso semelhante e enviado
o processo contra Lula da Silva
para o juiz Sérgio Moro.
A operação Lava Jato está
a investigar um mega processo de corrupção, que envolve
vários políticos e empresas públicas, como a petrolífera Petrobras.
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Jovens impedidas de entrar num
voo por usarem “leggings”
Duas jovens foram impedidas de entrar num voo da
companhia aérea norte-americana United Airlines
por estarem a usar “leggings”, vestuário considerado
“inapropriado”.

P

ara quem não
sabe, “leggins” são
umas calças de
malha justas, usadas por crianças
e adultos como uma peça de
vestuário prática e confortável (podem ser comparadas a
umas calças de fato de treino
mas mais justas).
Ora, segundo noticia o “The
Washington Post”, duas raparigas foram impedidas de embarcar no domingo de manhã
num voo da American Airlines
por estarem a usar “leggins”.
Uma outra jovem que tinha
umas “leggings” cinzentas só
depois de vestir um vestido
por cima foi autorizada a en-

trar no voo entre Denver e
Minneapolis.
“Foram obrigadas a mudar de
roupa ou usar uns vestidos por
cima das ‘leggins’, senão não
podiam embarcar”, contou
Shannon Watts, que estava na
porta de embarque do aeroporto internacional de Denver.
“Desde quando a United vigia

a roupa das mulheres?”, questionou no Twitter.
A United respondeu à mensagem, referindo que está previsto nas regras do serviço que a
companhia aérea tem o direito
a recusar transportar passageiros que “não estejam vestidos
de forma apropriada”. Acrescentou ainda que a decisão

Kremlin diz que protestos de
domingo foram “uma provocação”
O Kremlin disse esta segunda-feira que as manifestações
anticorrupção que no domingo levaram à detenção de centenas de pessoas foram “uma
provocação” e “uma mentira”.
O líder da oposição russa, Alexeï Navalny, foi um dos detidos no domingo e compareceu
esta segunda-feira em tribunal.
Alexeï Navalny, que quer
apresentar-se como candidato
às eleições presidenciais russas
em 2018, foi o organizador de
uma jornada nacional de protesto contra a corrupção em
toda a Rússia, que resultou
em mais de 500 detenções, segundo fontes policiais, e cerca

de 1400, de acordo com organizações de direitos humanos.
Navalny chegou ao tribunal
em Moscovo numa carrinha
policial e publicou no Twitter
uma fotografia tirada na sala
de audiências. O líder da oposição russa, foi multado em 20
mil rublos, cerca de 325 euros
- o montante mínimo - pelo
papel na organização da manifestação, que as autoridades
consideraram ilegal, e condenado a 15 dias de prisão por
resistir à polícia quando foi
detido.
“Chegará o momento em que
os levaremos a julgamento
(mas com justiça desta vez),”
escreveu, na rede social, antes

de começar a ser ouvido.
Entre sete mil e oito mil pessoas manifestaram-se no domingo no centro da capital
russa, segundo a polícia. Tratou-se do maior protesto não
autorizado nos últimos anos.
“Essencialmente, o que vimos ontem em vários locais,
especialmente em Moscovo,
foi uma provocação e uma
mentira”, disse à imprensa o
porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.
O porta-voz afirmou por outro lado que foram “prometidas recompensas financeiras”
a menores de idade “caso fossem detidos pelas forças policiais” durante os protestos.
Peskov disse que estas acusações se apoiam “em factos”,
sem precisar quais.
O Kremlin defendeu ainda a
atuação da polícia, afirmando
que foi “absolutamente correta, altamente profissional e de
acordo com a lei”.
Os Estados Unidos e a União
Europeia já manifestaram
preocupações com as detenções, tendo o Departamento
de Estado descrito a situação
como uma “afronta à democracia”.

“fica ao critério dos funcionários” de serviço.
“Não está definido o que é
‘estar vestido de forma apropriada’. ‘Leggins’ são inapropriadas”?, questiona uma utilizadora nos comentários que se
seguiram.
O porta-voz da United Airlines Jonathan Guerin con-

firmou ao “The Washington
Post” que as duas jovens não
foram autorizadas a embarcar mas explicou que ambas
viajavam com um cartão de
funcionário da companhia aérea e “não estavam de acordo
com a política de vestuário da
empresa para usufruírem do
benefício de viajarem”.
“Os nossos passageiros não
serão impedidos de viajar por
estarem a usar ‘leggings’ ou
calças de ioga”, salientou Jonathan Guerin. “Mas quando
estão a viajar com um passe [da empresa] exigimos que
sigam as regras e essa é uma
das regras”, acrescentou.
No domingo, o assunto indignou muitos utilizadores das
redes sociais, que classificaram
o sucedido como humilhante e insensato. Houve mesmo
que garantisse que iria mudar
as suas viagens - e “leggings”
- para outra companhia aérea.
Houve ainda muitas mulheres a
vestirem “leggings” e calças de
ioga e de treino para viajarem
mais conformáveis, sublinha o
“The Washington Post”.

Justiça suíça abre processo criminal
após manifestação contra Erdogan
O processo por apelo público ao crime ou à violência
foi aberto pelas autoridades
judiciais do cantão de Berna
A justiça suíça abriu um
processo criminal após uma
manifestação no sábado em
Berna contra o Presidente
turco, durante a qual foi
exibida uma faixa mostrando Recep Tayyip Erdogan
com uma arma apontada à
cabeça.
O processo por apelo público ao crime ou à violência
foi aberto pelas autoridades
judiciais do cantão de Berna, segundo a agência noticiosa suíça ATS.
A faixa, com a inscrição
“Matem Erdogan com as
suas armas”, foi exibida
por um grupo de autonomistas de esquerda, indicou
a agência.
O diretor da segurança da
cidade de Berna, Beto Nause, tinha indicado no domingo à ATS que iria ser
apresentada uma queixa
por não terem sido respeitadas as condições estabelecidas na autorização do
protesto.
Após a manifestação, Ancara exigiu um inquérito

para que os responsáveis
fossem “levados à justiça”.
Durante um discurso no
domingo em Istambul, Erdogan criticou duramente
as autoridades suíças.
“Colhem o que semeiam”,
disse o chefe de Estado turco, perante uma multidão
que vaiou as autoridades
suíças.
O Governo turco critica a
Suíça por ter autorizado
uma manifestação em que
foram mostrados “símbolos
do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão)”,
considerado um movimento terrorista pela Turquia,
União Europeia e Estados
Unidos, mas não pela Suíça.
A manifestação, para apelar à liberdade, respeito
pelo Estado de direito e
mais democracia na Turquia, foi convocada por
associações curdas, assim
como pelos partidos socialista e dos verdes suíços.
“É insustentável e politicamente desajeitado”, declarou no domingo, a propósito da faixa Urs Sekinger,
da organização Solifonds,
uma das organizadoras da
manifestação.
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Associação dos Ruandeses apoia vítimas do Dineo

nacional

A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique (ARRM) solidarizou-se com as vítimas do ciclone Dineo,
ocorrido na província de Inhambane, no passado mês de Fevereiro. Aquela comunidade procedeu a entrega de 300
chapas e cinco fardos de roupa, ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

Dia internacional da água marcado por acções
de consciencialização sobre uso racional
Mais uma demissão no
caso de matrículas atribuidas a viaturas com
volante à esquerda
Mais um funcionário do Instituto Nacional dos Transportes
Terrestres (INATTER), o segundo da delegação de Sofala, região
centro de Moçambique, acaba de
ser demitido do Aparelho do Estado, em conexão com um caso
de atribuição fraudulenta de matrículas a 13 viaturas com volante
à esquerda.
A infracção foi cometida a favor
da empresa Portocargas, que importou os referidos carros, nomeadamente betoneiras, basculantes e
ambulâncias, para fins comerciais,
contrariando uma medida tomada
pelo Conselho de Ministros, em
vigor desde Setembro de 2011.
O funcionário demitido responde
pelo nome Horácio Tobias Ganje.
O primeiro a merecer a mesma
sanção, em conexão com o caso,
foi o antigo delegado provincial
de Sofala, Assane Ussene.
Segundo fontes do “Diário de
Moçambique”, Ganje estava suspenso das suas actividades no
INATTER, tendo sido finalmente
demitido da função pública.
Sobre a atribuição fraudulenta
de matrículas, em meados de Dezembro do ano passado, o porta-voz do Governo, Hélcio Cânda,
convocou a imprensa para pronunciar-se sobre o facto e exibir
nove das 13 viaturas confiscadas.
Na altura, a fonte do Governo
revelara que o processo de obtenção de matrículas tinha ocorrido
“obedecendo” um esquema de
corrupção arquitectado por cinco
funcionários, sendo três do INATTER e dois das Alfândegas de
Moçambique.
Mas foram justamente as Alfândegas que fizeram a apreensão
dos veículos em coordenação com
o Ministério dos Transportes e
Comunicações, não tendo sido revelados os nomes dos funcionários
envolvidos no caso.
Segundo Hélcio Cânda, a atribuição de matrículas àqueles veículos
envolve cinco funcionários do Estado ligados às referidas instituições.
Na ocasião, Cânda lembrou que
o Código de Estrada em vigor em
Moçambique, nomeadamente o
decreto-lei número 1/2011, de 23
de Março, artigo 117, proíbe a importação de viaturas com volante
à esquerda para fins comerciais.
(AIM)

Numa altura em que urge
o uso racional da água, em
todo mundo, a Fundação
Rizwan Adatia, desencadeou, no âmbito das
celebrações do dia Internacional da Água acções de
sensibilização, desta feita,
a Escola Primária Completa
de Malí, localizada no município da Matola, foi o local
escolhido para acolher o
evento.
Aida Matsinhe

N

um evento que
decorreu num
ambiente de festa e juntou professores, alunos e
parceiros de cooperação, a tónica dominante foi racionalizar
o uso da água, alias, o director geral da Fundação Rizwan
Adatia, Om Prakash disse na
altura que investir no uso racional da água é investir na
saúde.
Em conversa com a pequenada, o director da Fundação
instou as crianças a adoptarem medidas de poupar água.
“ a partir de hoje vocês vão
conservar a água da chuva
para que está possa ser reaproveitada”, disse depois de lançadas algumas questões para
explorar o nível de conhecimento das crianças, em relação ao recurso hídrico.
Na componente saúde, que por
sinal, de acordo Om Prakash,
sem água o esforço de combate á algumas doenças também
fica minado, pois, não se pode
falar de higiene sem colocar o

recurso hídrico no meio.
Na ocasião, as crianças fizeram, junto com o director geral da fundação uma demonstração de lavagem das mãos, e
na altura a escola ganhou sabonetes para que estas crianças possam continuar a garantir a higiene pessoal e por
conseguinte sejam combatidos
os casos das doenças diarreicas, transmitidas por bactérias.
Por seu turno, as crianças
exibiram o seu conhecimento
em relação a este recurso que,
tem vindo a rarear. Só para
recordar as cidades de Maputo e Matola estão desde o mês
de Janeiro a ter restrições no
abastecimento de água como
consequência da fraca pluviosidade que o país registou nestes
últimos anos.
A este respeito, a directora
adjunta pedagógica, Virgínia
Muchanga manifestou a sua
preocupação e disse “é preciso
continuarmos a levar as mensagens de poupar água para
que a situação não venha a
agravar-se”.
Mais adiante, acrescentou que
a data que lembra a importância desse recurso hídrico,
que começa a rarear em todo
mundo deve ser lembrada e
comemorada todos os dias e
não somente a 22 de Março.
Daí que a escola que representa tem através dos seus planos
curriculares levado a cabo acções de consciencialização dos
petizes, com vista a incutir o
espírito de poupar água.
Num espírito de “ é de pequeno que se torce o pepino”, segundo a directora pedagógica
adjunta os professores através
de desenhos temáticos e outras actividades tem elevado a
consciência das crianças sobre
a importância da água para
a vida no planeta terra e que

medidas estas crianças devem
tomar com vista a garantir
que este recurso continue a beneficiar os seres vivos por muito tempo.
Como prova disso, na escola
uma exposição de desenhos
feitos pelos alunos, orientados
pelos seus professores lembrou
a importância de economizar
água e também destacou os
cuidados a tomar no seu armazenamento.
“Queremos desde já agradecer
o apoio que a fundação tem
vindo a prestar a nossa escola, desde a construção de raiz,
em 2015 até a reabilitação da
escola pós vendaval”, disse a
directora.
E prosseguiu “mas aproveito a oportunidade para pedir
que nos seja alocado um tanque para conservação da água,
porque actualmente, a escola
não dispõe deste recipiente o
que leva aos cerca de 2309 alunos e 27 professores a dependerem de uma única torneira,
o que dificulta a materialização da ideia de evitar desperdiço da água, uma vez que a
torneira está constantemente
a estragar-se”, fez da ocasião
uma oportunidade para encontrar uma solução para uma
das preocupações da comunidade estudantil daquela escola.
Por sua vez, o representante
da associação dos operadores
de furos privados, que operam
naquela área, Jochua Chiconela disse que o dia 22 de Março
vem reforçar a necessidade do
uso racional da água.
“O corpo humano possui cerca
de 65 por cento de água, está
é uma demonstração clara de
que sem água não há vida”,
disse Chiconela.
Que de seguida apelou as
crianças a reportarem aos
mais velhos cada fuga de água

que forem ver na via pública.
O encontro contou com a
presença do chefe de quarteirão e dos pais e encarregados
de educação. Para o chefe de
quarteirão, Xavier Nhacale
que primeiro manifestou a sua
satisfação em relação a iniciativa da fundação, em apoiar a
escola e a comunidade do bairro Malí, através de programas
de sensibilização sobre o uso
racional do recurso precioso líquido e não só.

A ordem do dia é assegurar a disponibilidade e
gestão sustentável da
água
Segundo a ONU, a Agenda de
Desenvolvimento Sustentável
prevê 17 objectivos para enfrentar o desenvolvimento sustentável até 2030, sendo uma
das acções assegurar a disponibilidade e gestão sustentável
da água e saneamento para
todos.
Dados referem que a data foi
instituída em 1992, com o objectivo de reforçar a importância de preservar o recurso
natural. Na época, a acção
apoiou cerca de 1.3 biliões de
pessoas nos países em vias de
desenvolvimento a obter acesso a água potável.
Os mesmos dados referem
que o uso ineficiente, a degradação da água pela poluição e exploração das reservas
de água subterrâneas, tem
causado o abastecimento inadequado da substancia causando escassez do precioso
líquido.
Todos anos, segundo a mesma fonte, a ONU água e as
agências parceiras do sistema
trabalham em parceria com
governos e outras organizações para aprovar medidas
de consumo sustentável da
água.
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PM desafia novo administrador do banco central a apresentar soluções inovadoras

economia

O primeiro-ministro desafiou nesta segunda-feira o novo administrador do Banco de Moçambique a apresentar
soluções inovadoras para a estabilização da moeda, considerando que o país precisa de estratégias dinâmicas para
responder aos desafios económicos actuais..

Negócio da Eni e exxon Mobile rende 350
milhões de dólares a Moçambique em mais-valia

Moçambique deve ser destino turístico mais exótico de
África a partir de 2025 - PR
O Presidente moçambicano,
Filipe Nyusi, defendeu a dias, em
Maputo que o país deve ser o destino turístico de eleição mais exótico de África, a partir de 2025,
apontando o seu potencial como
uma vantagem.
Nyusi referiu-se à ambição do
Governo moçambicano na área
turística, quando falava na inauguração das Torres Rani, um
conjunto de dois edifícios constituídos por 178 apartamentos para
alojamento, escritórios e comércio,
situado na marginal de Maputo.
“A nossa visão para o turismo
é que em 2025, o nosso país seja
um destino turístico de excelência
mais exótico do continente africano”, declarou o chefe de Estado
moçambicano.
Moçambique, prosseguiu, dispõe de excelentes praias, zonas
ecoturísticas sensacionais e manifestações culturais excepcionais,
que oferecem condições para que
o país seja uma referência e potência neste domínio.
“O sector turístico, por ser
transversal, é um dos que possuem alto potencial para dinamizar a economia nacional e gerar
emprego, como se pode ver no
facto de actualmente este sector
empregar mais de 58 mil trabalhadores directa e indirectamente”, realçou o Presidente moçambicano.
Para tornar Moçambique mais
atrativo aos investimentos, o Governo continuará empenhado na
remoção de obstáculos aos negócios.
“Não relaxaremos enquanto
não removermos o último obstáculo aos negócios”, assegurou Filipe Nyusi, apontando a aprovação
recente de um regulamento que
reduz os procedimentos e o tempo de licenciamento aos negócios
como exemplo de compromisso
com a criação de um ambiente favorável aos investimentos.
Orçadas em 206 milhões de
dólares (191 milhões de euros),
as Torres Rani estão entre as
maiores de Moçambique e impõe-se na marginal de Maputo pela
sua arquitetura moderna e considera icónica pelos mentores. O
empreendimento pertence a Rani
Investment, do Dubai, e ao Minor
Hotel Group, da Tailândia.

O Estado moçambicano vai
encaixar aproximadamente
350 milhões de dólares em
mais-valias, na sequência
do negócio de compra e
venda celebrado entre a
empresa italiana de energia, a ENI S.p.A, e a norte-americana Exxon Mobil,
num negócio em que a
empresa americana pagará
2,8 mil milhões de dólares
por uma participação de
25 por cento na área 4 da
Bacia do Rovuma, em Cabo
Delgado. Entretanto, correntes de opinião avançam
que o valor não deve ser
usado para aumentar a
despesa pública.

“C
Elísio Muchanga

om base
nas informações
disponíveis actualmente e fornecidas pela ENI
S.p.A à Autoridade Tributária
de Moçambique (ATM), o imposto devido pela ENI S.p.A
será aproximadamente de 350
milhões de dólares, tendo em
consideração que o valor de
realização corresponde a aproximadamente 2,8 mil milhões
de dólares”, disse Aníbal Mbalango, Director Geral Adjunto
de Planeamento e Estudos e
Cooperação Internacional da
ATM.
Falando semana finda, em
conferência de imprensa, Mbalango disse que apenas 50 por

cento da mais-valia obtida
pela ENI estará sujeita a imposto, em Moçambique.
Assim, segundo a fonte, “a
mais-valia tributável fica sujeita a uma taxa de 32 por cento
que incide sobre cerca de 1,1
mil milhões de dólares”.
De acordo com Mbalango,
para efeitos de liquidação e
pagamento do imposto devido,
a ENI deverá designar uma
pessoa singular ou colectiva
com sede, residência ou direcção efectiva em Moçambique
para servir de seu representante perante a ATM de forma a
cumprir com as obrigações a
que estiver adstrito nos termos
da lei.
Mbalango sublinhou que só
depois do fim do contrato de
compra e venda, ainda em
transação, é que o imposto
(mais valia) será pago.
As mais-valias surgem na sequência do anúncio da ENI de

venda de uma participação de
25% a favor da gigante petrolífera americana Exxon Mobil
por 2.8 biliões de dólares. Há
dias a Presidente da Autoridade Tributária, (AT) Amélia
Nakhare, revelara que a transacção será tributada no quadro do regime de mais-valias,
previsto na Lei moçambicana
para operações de compra de
acções na área de recursos naturais.
Sabe-se, porém, que está em
curso uma negociação de um
litígio que se arrasta desde
2010, que envolve a extinta
australiana Rio Tinto. É que
após comprar na totalidade a
exploração da Riversdale por
3.6 biliões de dólares, a Rio
Tinto recusou-se a canalizar
mais-valias a favor de Moçambique.
Com as Mais-valias a serem
encaixadas pelo governo, há
correntes de opinião que de-

fendem que as Mais –valias
não devem ser usadas para
aumentar despesa pública, que
o valor a ser arrecadado pelas mais-valias deve ser usado
para fortalecer as reservas internacionais do país, o que poderá aumentar o desempenho
de Moçambique ao nível externo, daí a necessidade de as
mais-valias não serem a razão
para se fazer um orçamento
rectificativo em alta do orçamento do Estado.
O economista Eduardo Sengo,
é um dos analistas que adverte
para a necessidade de se saber
que, a utilização destas mais-valias não vai ser tão fácil
como foram usadas as mais-valias no passado que praticamente fizeram aumentar a
despesa pública, “Neste momento as mais-valias chegam
em contramão, no sentido de
que estamos em consolidação
fiscal traduzida na redução da
despesa pública e num trabalho conjunto com o FMI. Por
isso, não vai ser fácil incorporar isto na despesa pública
porque está a se controlar a
despesa pública”.
Sengo refere que o governo
não deve fazer a ratificação
do orçamento apenas porque
há dinheiro das mais-valias no
sentido da expansão da despesa, porém caso seja necessário
esta deverá ser na perspectiva de suprir um défice que já
existe no orçamento aprovado.
“ As mais-valias não devem
ser uma base para a revisão
orçamental em alta, mas se
for para financiar um défice
que já existe devido ao desempenho da economia que não
está a cobrar receitas suficientes para cobrir as despesas, estas podem ser usadas” disse.

Odebrecht recebe sinal positivo da Banca
A Odebrecht obteve do Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social – BNDES, do Brasil, um sinal positivo sobre a disponibilização
das linhas de financiamento
à exportação. Com este posicionamento, o banco pretende
iniciar os trâmites que podem
levar à disponibilização de
600 milhões de dólares norte-americanos à Odebrecht Engenharia e Construção (OEC)
por obras realizadas no exterior, grande parte das quais na
América Latina e no continen-

te africano, cujas exportações
de bens e serviços estão confirmadas.
Recentemente, uma equipa de
alto nível da Odebrecht esteve na sede do BNDES para
definir o futuro das linhas de
exportação, donde saíram respostas animadoras para a empresa. Por outro lado, o BNDES, além de regularizar as
linhas de financiamento consideradas em atraso, pode reavaliar a normalização de outros projectos pendentes com
linhas já aprovadas e ainda

abrir um diálogo sobre financiamento a novos empreendimentos.
O BNDES afirmou que a disponibilização do crédito depende de quatro critérios, entre os quais a assinatura de
um termo de conformidade
pelo país tomador do financiamento, sendo os demais a existência de “funding”, o avanço
físico da obra e o risco de crédito.
Importa realçar que na sequência da implementação do
seu compromisso com a ética,

a integridade e a transparência, em todos os seus negócios, o Grupo Odebrecht foi
recentemente autorizado pelo
Ministério Público Federal
do Brasil a celebrar e renovar
contratos com instituições públicas. O Tribunal de Contas
da União (TCU), do Brasil,
ratificou a condição idoneidade para três das construtoras
envolvidas na operação Lava
Jato, entre elas a Odebrecht,
permitindo que elas continuem
a estabelecer contratos com o
governo federal brasileiro.
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Moza Banco falha prazo de
recapitalização mas contínua estável
Os accionistas do Moza
Banco falharam o prazo de
racapitalização daquela
instituição bancária, que
havia sido fixado para
23 de Março do ano em
curso, em cumprimento
das medidas estabelecidas
pelo Banco Central, que
intervenciona este banco
desde Setembro do ano
passado, devido a degradação contínua da situação
prudêncial que registara
em 2016.

D

e acordo com um
Comunicado do
Banco de Moçambique recebido na nossa redacção, os accionistas do Moza
Banco com o intuito de reporem o equilíbrio financeiro e o
cumprimento dos rácios prudenciais em vigor haviam estabelecido, em Assembleia-Geral
realizada a 23 de Janeiro de
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2017, proceder a um aumento
de capital, deliberado em fixar o prazo de 23 de Março de
2017 para exercerem o direito
de preferência na recapitalização do Banco.
Entretanto, findo o prazo acima referido, os accionistas do
Moza Banco SA não cumpriram com os requisitos estabelecidos para o exercício do
direito de preferência na recapitalização da instituição.
“Em face do acima referido
e nos termos do comunicado
emitido pelo Banco de Moçambique no dia 5 de Dezembro de 2016, o Conselho de
Administração Provisório em
coordenação com a Comissão
de Avaliação, continuam com
o processo de recapitalização
do Moza Banco SA”, lê-se no
comunicado na posse do Magazine.
Doravante, o Banco de Moçambique lembra ao público
em geral que a estabilidade do
sistema financeiro e o reforço da confiança no futuro do
Moza Banco SA são os principais objectivos do processo de
recapitalização ora em curso.
Assegura, ainda, ao mercado,
aos clientes e ao público em

geral que o Moza Banco SA
continua a funcionar dentro
da normalidade.
Recorde-se que no uso das
competências que lhe são conferidas pela Lei n.º 15/99, de
1 de Novembro, Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, com as al-

terações introduzidas pela Lei
n.º 9/2004, de 21 de Julho,
por meio do Despacho de 30
de Setembro de 2016, o Governador do Banco de Moçambique ordenou a intervenção ao
Moza Banco SA.
A intervenção baseou-se na
degradação contínua da situ-
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ação prudencial do Banco durante o ano de 2016 e teve por
objectivo proteger os interesses dos depositantes e outros
credores, bem como a salvaguarda das condições normais
de funcionamento do sistema
bancário moçambicano. Reginaldo Tchambule
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Da despedida ao triunfo do Amor

Dr. Benjamim Alfredo e Dr. Cuamba ladeando o homenageado

Dr. Gani despidindo-se do seu colega após a cerimónia de homenagem

Nelson Mucandze e Ângela Fortunato, o jovem casal no
clube dos casados

Há jovens de causas e outros de garra, cujos ideais e convicções não se deixam abalar por nada e
nem ninguém. Nos dias que correm esses jovens se
tornaram escassos, mas este casal é, com certeza,
o último reduto da esperança dessa linhagem de
jovens de causas e de muita garra.
Nosso colega Nelson Mucandze e Ângela Fortunato, que agora é também Mucandze, juraram no
último Sábado, diante de Deus e do Estado, amor
eterno, mas acima de tudo muita cumplicidade,
compreensão e respeito. Foi uma cerimónia linda, onde desfilou também gente linda que testemunhou o grande acto. Bem-haja o amor. Que os
casados encarem essa nova fase com muita garra,
força, e que Deus lhes dê muita sabedoria, acima
de tudo.
Se por um lado os jovens dão-nos motivos para
celebrar quando decidem enveredar pelo bom caminho, há também, do outro lado, motivos para
parar e render homenagem a quem a merece. Máximo Dias é exemplo de maturidade e mostrou
quando há semanas anunciou o fim da sua carrei-

ra como advogado, e hoje o temos como uma
história completa, um mundo inteiro que pode
ser resumido em palavras. Palavras que nos
consolam de o perder como advogado.
A sua atitude e reputação até ao dia da sua
aposentadoria mereceu-lhe homenagem da Ordem dos Advogados de Moçambique, em reconhecimento aos seus feitos na justiça moçambicana e, sobretudo, pelo seu engajamento na
criação da mesma instituição, talvez é isso que
justifica que ele irá continuar inscrito na Ordem.
Aplaudiram-lhe e discursaram os juízes quando
se despediam do homem que teve a sua gota de
contribuição para o bem-estar da justiça Moçambicana. “Fizemos esta homenagem porque
sentimos que era um dever nosso, reconhecer
aqueles que iniciaram esta actividade e que estiveram na origem desta organização, que hoje
tem a pujança e reconhecimento na sociedade
de que é, de facto, uma organização interventiva”, disse Flávio Menete, bastonário da Ordem
dos Advogados, que diz carregar a descentralização da ordem como desafia.
Carlos Cauio, primeiro bastonário da Ordem
dos Advogados, não perdeu a oportunidade de
prestar o seu elogia as causas de Dias, destacando a integridade e idoneidade e foi confiante demais ao chamar-lhe de “verdadeiro”, recordando as primeiras eleições para a votação
de um bastonário, nas quais eram adversários:

“Depois das eleições, ele veio abraçar-me e desejar os parabéns. E eu senti que era um abraço verdadeiro”, contou.
Carlos Jeque, figura notória quando se fala de justiça em Moçambique, também participou na homenagem ao Dr. Máximo
Dias, neste retrato, aparece a lhe desejar melhoras para a sua
saúde e descanso merecido, revelando que ter controlo sobre
a nossa própria vida é prova de maturidade, afinal ela segue,
o mundo gira e os factos nos surpreendem, mas homens como
Dias encontram o melhor momento para tomar decisões difíceis.
Outros como, Abdul Gani e Simeão Cuamba não perderam
a oportunidade de dizer que foi o homem de causas. Fizeram
parte dos momentos familiares, amigos, colegas e membros da
Ordem dos Advogados. “Por este lado, fizemos os mesmos votos, prestamos, assim, a nossa homenagem, mas lamentamos
por não poder contar com a sua contribuição num momento
em que o país precisa”.

Flávio Menete e Máximo Dias, pousando para posteridade

Carlos Cauio, primeiro Bastionário da Ordem saudando o
decano

Dr. Cuamba saudando, Máximo Dias

Dr. Carlos Jeque participou na homenagem a Máximo Dias
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Aniversariantes

Samuel
Tudo que vivemos, tem o significado e a tua razão para ter
acontecido. Não lamentar é a regra básica para se sentir bem e
colher de todas as situações e o
melhor proveito que possam ter.
Pensando desta forma, desejamos que este teu aniversário seja
um marco importante, para que
possa obter a chance que tanto
buscas para encontrar o caminho que falta. Votos dos teus colegas do Magazine.

Yana
Parabéns. Que o teu percurso de
vida seja longo e que nele nunca faltem amor, amizade, saúde,
paz e esperança para superar
os momentos menos bons. Jamais perca a confiança na vida.
Jamais se dê por vencida, pois
tudo o que tu desejas com pureza de sentimentos será realizado.
Feliz aniversário.

Marcelo

Kayinne

Apesar de ser o teu aniversário, eu ganho o presente
por poder contar com a tua
presença e o teu carinho.
Tu mereces todas as coisas
boas que a vida tem. Desejo que tu sejas muito, mas
muito feliz mesmo. Que
alcances todo sucesso que
almejas e continues conquistando legiões de amigos. Este é teu dom fazer as
pessoas ao teu redor cada
vez melhores. Parabéns.
Samuel Dias

Parabéns minha princesinha!
A titia ti deseja tudo do bom
e do melhor para ti, e que sejas muito feliz no futuro. Que o
Papai do Céu te abençoe cada
dia mais e que tu tenhas muita saúde e paz na vida. Minha
sobrinha estás crescendo e estás ficando mocinha! Eu a amo
demais, ninguém pode explicar
esse amor que eu sinto por ti,
pois ele é inexplicável. Parabéns. Votos da tua tia Fátima.

Camilo
Arshany
Hoje é o dia do teu primeiro
aniversário, talvez não percebas que é uma data muito
especial, eu e tua mãe no dia
que ti pegamos no colo sentimo-nos honrados e encorajados com a generosidade
de Deus, com a tua criação
para que cresças com muita
sabedoria e obediência num
padrão de vida certo, Que
Deus ti ilumine. Feliz Aniversário Aryyyyy. Votos de
pai e mãe.

Camilo, completaste o teu
primeiro anito, que os anjos estejam sempre contigo
e tua vida seja repleta de
bênçãos de Deus, meu casula
tenha tudo de bom no futuro, muito amor, paz carinho,
alegria e felicidade mamãe
te ama.

Allan

Kikas

Filho … Estas aniversariando e isso é motivo de alegria
para toda a família, já que foi
o teu nascimento e toda tua
doçura que fez de nós pessoas
muitos felizes. Por isso queremos agradecer a Deus pela
tua vida e desejar todo amor,
saúde e paz. Parabéns o nosso
maior desejo é que a tua vida
seja sempre alegre. Votos dos
teus papais Miseth e Manuel

Acho que conseguimos aprender o
que os nossos pais nos ensinaram
com tanto amor. Por isso mesmo,
hoje comemoro contigo o teu aniversário, como se fosse um pouco
do meu. Não quero com isso, roubar a tua vida, apenas dividir contigo os momentos importantes, e
por isso quis, que tu ouvisses essa
mensagem no despertar do teu aniversário. Parabéns Kikas.

Shen
Querida Shen, foi precisamente a 5 anos que invadiste as nossas vidas tornando-as mais brilhantes e repletas de alegria. Não poderíamos deixar
nesta data de te desejar um feliz aniversário, muita
saúde, amor e prosperidade. Votos dos teus pais.

Envie a tua foto e mensagem até às 12 horas de cada quarta-feira, ou contacte Adelina Pinto pelos
telemóveis 827870008, 820152830 e 847684840 ou ainda pelos e-mails: adelinap33@gmail.com e jornalmagazineinde@gmail.com
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Norueguês leva sonoridades moçambicanas para o piano

cultura

Jens Bugger Wesseltoft, pianista norueguês, entende que a sonoridade de alguns instrumentos tradicionais e
do folclore moçambicano podem ser incorporados em elementos usados para tocar musica clássica Jazz. No
entanto, para tal é necessário um aturado exercício de pesquisa musical e científica.

Mbate Pedro lança obra poética
intitulada “Vácuos”
Estudantes do ECA
exibem sua performance
nas artes cénicas
O mundo parou para celebrar
o dia internacional das artes
cénicas (o Teatro). Ao nível doméstico, os estudantes
da Escola de Comunicação e
Arte, (ECA), da Universidade
Eduardo Mondlane, realizaram nos dias 23, 24 e 27 diferentes actividades com vista a
celebrar este dia.
De entre várias actividades desenvolvidas nestes três dias, o
destaque vai para a segunda
edição do colóquio subordinado ao título “Teatro em nós”.
Na ocasião os estudantes exibiram a sua performance.
As celebrações deste ano, segundo dados avançados pelos
organizadores, tem como objectivo promover um encontro
entre fazedores, estudiosos e
amantes das artes cénicas, que
possibilite um intercâmbio artístico e académico com vista
ao desenvolvimento do teatro
feito no nosso país.
A escolha do lema deste ano,
“O Teatro e o seu Poder
Transformador”, é visto pelos
organizadores como um pretexto para promover uma reflexão em torno do papel do
teatro enquanto ferramenta de
transformação social e o seu
impacto na vida da comunidade.
“Faz parte dum dos motivos
para a escolha deste lema a
introdução, ano passado, do
Teatro Aplicado como terceiro ramo do curso de Teatro,
e parece-nos oportuno exaltar
esta especialização assim como
promover uma discussão sobre
este novo horizonte do curso”,
refere a mesma fonte.
Refira-se que o teatro tem
uma larga história em Moçambique, fundada nas suas
formas tradicionais, tais como
contos, ritos, danças e máscaras, que jogam um papel
importante na sociedade e na
identidade moçambicana.
Os mesmos dados avançam
igualmente que o teatro convencional (de palco) foi introduzido e praticado no período
colonial e posteriormente, os
moçambicanos apropriaram-se destas formas, fundindo-as
com a sua própria expressão
cultural.

O escritor e poeta moçambicano Mbate Pedro
lançou, na semana finda, no
Museu de História Natural,
o livro poético intitulado
“Vácuos”. A obra procura
descrever o que acontece
aos poéticos que tentam
fugir das fórmulas e receitas de procedimentos.
Adelina Pinto

O

escritor António
Cabrita, na qualidade de apresentador da obra
do autor Mbate
Pedro, disse que o livro não
compreende o que se procura,
se não escrevendo, o que acontece aos poéticos que tentam
fugir das fórmulas, receitas de
procedimentos.
Cabrita disse que o Picasso
dizia, “eu não procuro, encontro”. E a atitude de Mbate é
um pouco diferente. Ele acaba
por informar sobre o que afinal andava a procura através
dos seus poemas longos.
Para Cabrita, o livro não tem
todos os sentidos prévios, mas
oferece mais perguntas do que
respostas, ou seja, é uma obra
em prosa e aberta, em que os
leitores são convocados a darem um sentido, identificar o
que se desperta numa leitura.
Na poesia de Mbate estabelece-se uma tripla relação entre
o campo, o leitor e aquilo que
lê.
Por outro lado, Cabrita disse
que cada leitor deve ser uma
das sombras nos vácuos em
que se ilude no título, facto
que não acontece em todos
os livros e poemas, pois o que
mais lê-se são poemas declarativos que consideram a criatividade do leitor.
Cabrita avançou que “ o livro
tem sete poemas que se alastram nas 60 páginas, porque
só um é que se apresenta como
um poema monetário, aquele
que tem o enigmático de não
dizer nada e os outros poemas
organizam-se como montagem
de fragmentos, mas têm signos, o que não se repete é a
morte”.
De acordo com Cabrita,
“Mbate tem sido o poeta lírico

Mbate Pedro

do amor, mas agora acrescenta outras propriedades porque embateu, por sua alforria,
numa densidade que se pressentia. A morte se repercuta
no livro com uma tal densidade que leva o poeta, num momento, a dizer, “oh como são
instituídos e reducentes os materiais do amor”.
O escritor Cabrita frisou que é
nessa dialéctica entre o amor
e a morte que Mbate define
como é a ferida do amor, ao
cristalizar, nessa imagem, uma
vulnerabilidade, partilha por
grandeza do amor que centra
na simplicidade da estreia do
amor e, com a morte o livro
ganha uma espessura em que
nenhum dos seus livros anteriores podia alcançar.
Cabrita concluiu que “no
quarto livro Mbate alcança
uma qualidade metafísica que
só enriquecerá os seus recursos
energéticos e acrescentam os
valores universais. São raros
os poetas que atingem a conjuntura metafísica sem perder
nenhum lastro de alegria, mas
quando isso acontece é extraordinário.
Por seu turno, o autor da
obra, Mbate disse que a poesia é uma das formas mais
profunda do pensamento que
continuam num contexto actual, em que num passado muito
recente optava por estes lapsos
acariciados por tropeçamento
da palavra e da diferença. A
literatura leva ao delírio porque sem isso não dá para vi-

ver. Por isso, é preciso dar à
cultura a literatura e a dignidade.
Para Mbate, a condição de
escrever deve-se à capacidade
de registar qualquer coisa útil,
sem ter alguém par censurar
as feridas que tem dentro. Escrever sempre é difícil porque
queremos fazer algo melhor do
que nós, mas seja como for,
é preciso escrever sobre o ser
humano, sobre aquilo ele que
tem de melhor e de pior
“ Traição é saber fazer e não
escrever porque precisamos
qualquer coisa para suportar a
vida, por escrever e ler, é irmos ao encontro de nós próprio. E no dia que isso acontece há uma viragem nas nossas
vidas”, disse Mbate.
“Um país é como uma nação
em que os livros devem ser
lidos com os olhos que merecem ser lidos, saber é uma das

maiores influências da comunidade. A poesia é a única prova
da existência da humanidade,
que faz com que haja solidão,
escuridão e o amor, num mundo que a promiscuidade deixa
de embaraçar, num mundo
cheio de trapalhices”, concluiu
o autor da obra.
Mbate Pedro é autor dos seguintes livros de poemas: O
Mel Amargo (AEMO, 2006),
Minerete de Medos e Outros
poemas, (Índico 2009) e Debaixo do Silêncio que Arde
(Índico 2015), e este último
distinguido com o prémio BCI
de literatura 2015 e com menção honrosa do prémio Glória
de Sant Anna 2015 (Portugal).
Tem os seus textos (poemas
e ensaios) dispersos em varias
revistas literárias e jornais,
tem colaboração em diversas
antologias.

Silêncio propositado
Senti um grito abafado
Rompendo garganta fora
Dentro de mim
Já ninguém estava
Senão um homem estatelado
Esquartejado
A porta-semi-abertas
O cadáver-ressequido
A mancha...
SenganeWa Nhapindane
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Um carnaval Municipal a pensar
nas vítimas do Ciclone Dineo
O Conselho Municipal de
Inhambane realizou a XIª
edição do Carnaval Municipal, que tinha como principal objectivo exortar ao
espírito de solidariedade
para com as vítimas do
“Ciclone Tropical Dineo”
que recentemente fustigou esta província.

Alfredo Langa

A

ssim foi: máscaras e exaltação
da cultura moçambicana serviram como forma
de lançar um apelo ao resgate
de valores culturais tradicionais ofuscados pela modernidade e globalização durante
o fim-de-semana carnavalesco na cidade de Inhambane.
Apesar da chuva que cai, esta
não conseguiu estragar a festa da XIª edição do Carnaval
que decorreu sob o lema, “Por
um Carnaval Solidário, inserido na Governação Autárquica
Transparente, Participativa
e Inclusiva”. Este lema realça
a solidariedade e a irmandade, insígnias da Terra da Boa
Gente e gente trabalhadora.
O carnaval acontece numa
altura em que a cidade de
Inhambane foi fustigada por
dois eventos calamitosos, nomeadamente, o Ciclone Dineo
e enxurradas que causaram
muito sofrimento para os munícipes desta urbe, deixando
muitas famílias numa situação
de vulnerabilidade.
Durante a passeata pelas ruas
da urbe, mesmo dentro dos
carros alegóricos, era notável
o apelo a paz efectiva em Moçambique e uma manifestação
de solidariedade e apelos para
que todos contribuam com vista a minorar o sofrimento dos

munícipes que ficaram sem os
seus haveres.
O Carnaval Municipal, significa a demonstração de manifestações culturais e carnavalescas, à moda de Inhambane
em particular, e desta vez com
ênfase circunscrita no espírito de irmandade e solidariedade, pois a história diz-nos
que a origem do Carnaval é
um pouco obscura. Há quem
afirme que esteja relacionada
com à homenagem à deusa Ísis
no Egipto, por volta do ano 4
mil antes do Cristo. Porém, é
mais concreta a ligação com as
festas Gregas ao deus Dionísio
aos 600 anos antes do Cristo.
Mas, para os Munícipes de
Inhambane o Carnaval significa várias demonstrações
culturais e episódios que concorrem para a aproximação
dos moçambicanos, momento
de confraternização que impõe
a cada um a comungar valores morais e ao mesmo tempo
assumir-se actor do Património Cultural da Humanidade,
plasmado no espírito de solidariedade
Segundo apuramos este importante evento anualmente proporciona alegria aos Munícipes
desta bela Cidade, constitui

um dos mais atraentes espectáculos e tem havido de forma
gradual grupos foliões que directa ou indirectamente têm
vindo a melhorar, cada vez
mais, as suas actuações, a sua
entrega e o seu empenho.
No seu discurso de abertura o

presidente do Conselho Municipal de Inhambane, Benedito Guimino frisou que “ este
evento acontece numa altura
em que o nosso município foi
assolado por uma tempestade
e chuvas abundantes daí que,
mais uma vez, somos todos

chamados a estender a mão
para dar o pouco que temos
para ajudar milhares dos nossos concidadãos devastados
por estas calamidades naturais”.
Acrescentou que “ a XIª edição do Carnaval que hoje testemunhamos a sua abertura,
reúne 73 grupos foliões nomeadamente: música ligeira e contemporânea, carros alegóricos,
empresas públicas e privadas,
escolas e Bairros, superando
a edição passada que contou
com a participação de 70, e
conta, ainda com prémios em
material de construção para
concursos entre escolas.
O Conselho Municipal de
Inhambane distribuiu prémios
em valores monetários aos
grupos considerados vencedores, que variavam de dois mil
a 15 mil Meticais, num evento que durou de Sexta-feira a
Domingo. Para animar a festa houve um grande concerto musical que contou com a
presença de músicos da casa
e convidados, com destaque
para Swaito e Matilde Conjo.

MJD lança brochuras da política da juventude em braille
O Ministério da Juventude e
Desportos, realizou, na semana
passada o lançamento da Brochura da Política da Juventude em Braille, em cumprimento das actividades previstas
para o corrente ano, no âmbito da divulgação da Política
da Juventude.
No acto, que contou com a

presença de vários membros
da Associação de Cegos e
Amblíopes de Moçambique-ACAMO, o Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, referiu que
“através desta iniciativa, esperamos poder conferir a este
universo de jovens especiais,
uma ferramenta pela qual

poderão melhor se iluminar
e contribuir com maior ímpeto no desenvolvimento da
economia, assim como defender os seus próprios direitos,
sendo estes jovens parte integrante de uma força renovadora da nossa sociedade moçambicana”
Por sua vez, Alexandre

Cunhete, delegado da Acamo na Cidade e Província de
Maputo, da associação de Cegos e Amblíopes de Moçambique-ACAMO , destacou
que a iniciativa do Ministerio da Juventude e Desportos abre espaço para que os
jovens com dificiência visual
se sintam integrados nas es-

tratégias e iniciativas de desenvolvimento, exercendo o
seu direito de participar activamente no progresso da sociedade moçambicana.
De acordo com o Alberto Nkutumula, esta iniciativa piloto
será replicada nas restantes
províncias do país, ainda durante o ano em curso.
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Abdul Omar deixa comando do Textáfrica de Chimoio

desporto

Abdul Omar já não é treinador do Textáfrica de Chimoio, tendo sido dispensado pela Direção. Decorridas três
jornadas no Moçambola, o Textáfrica de Chimoio soma quatro pontos e ocupa a oitava posição. Omar diz que sai
de cabeça erguida e ciente de ter realizado um bom trabalho.

Casa de Moçambique em Portugal e UCCLA
homenageiam velhas glórias de Moçambique

Abel Xavier de olho
na Zâmbia e Madagáscar
O seleccionador nacional de
futebol, Abel Xavier tem exigido muito empenho aos elegíveis, para ganhar os dois jogos
e melhor pensar nos compromissos contra Zâmbia (CAN2019), em Junho e Madagáscar
(CHAN-2018), em Julho.
O combinado nacional já
está em actividade, rumo aos
compromissos que terá pela
frente.
No Sábado, Moçambique defrontou Angola, em Maputo e
venceu por duas bolas a zero, e
na Terça-feira (hoje) joga com
o Lesotho, na cidade da Beira.
Ambos os jogos contam para a
data FIFA.
Portanto, pontuáveis, para
o ranking. O selecionador tem,
nestes jogos, o momento de
preparação com vista aos jogos
com a Zâmbia e Lesotho.
No lote dos jogadores convocados por Abel Xavier o
grande destaque vai para o
“alemão” Ratifo que se mostrou entusiasmado mas também para todos os restantes
estrangeiros chamados, nomeadamente Reinildo, Clésio, Reginaldo, Domingues, Edmilson,
Faisal Bangal, e não só. Outro
nome a testes é Malembane,
do estrangeiro e Maninho e
Dayo do Ferroviário da Beira,
que havia viajado para Libéria
com vista a cumprir um jogo
das Afrotaças. Estes dois jogadores vão jogar na Liga dos
Campeões africana de Futebol.
Segundo apuramos, Luís Miquisssone pediu desculpas aos
seus colegas por ter abandonado o grupo a quando da operação contra o Quénia e África
do Sul.
Em relação as ausência, a
selecção não conta com os serviços de quatro jogadores nomeadamente Mexer, Geraldo,
Gildo e Witnesse, que não vão
fazer parte deste grupo por
motivos de lesão.
Ficamos a saber que Ronney
Marcos que milita na Albânia
era a terceira chamada, entretanto, este foi afastado por ter
recusado.

A Casa de Moçambique,
em Portugal vai promover
o debate “Desporto e Educação Económica”, no dia
30 de Março, na sede da
UCCLA. Na ocasião, serão
homenageadas as antigas glórias do futebol de
Moçambique Mário Coluna,
Matateu, Lucas Vicente,
Augusto Matine e Hilário
da Conceição.
Alfredo Langa

P

ortugal vive a ressaca da festa do
título de campeão
europeu de futebol,
evento conquistado
no ano passado, na França.
Portanto, recuando a cassete,
não podemos falar de futebol
português, sem falar das velhas
glórias moçambicanas que prestaram o seu contributo para o
futebol português.
A Casa de Moçambique, em
Portugal vai promover o debate “Desporto e Educação Económica”, no dia 30 de Março, na
sede da UCCLA.
Na ocasião, serão homenageadas as antigas glórias do futebol
de Moçambique, Mário Coluna,
Matateu, Lucas Vicente, Augusto Matine e Hilário da Conceição.
Segundo apuramos a abertura
do evento será feita pelo Secretário-Geral da UCCLA, Víctor
Ramalho, e pelo presidente da
Casa de Moçambique, Enoque
João.
O debate contará com a presença do Secretário de Estado da
Juventude e Desportos de Portugal, João Paulo Rebelo, dos
vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, com responsabilidades na área do Desporto e
da Educação, Jorge Máximo e
Catarina Albergaria, do Cônsul
Geral de Moçambique em Portugal, Geraldo Saranga, do ex-vice-presidente do Sport Lisboa
e Benfica, Rui Gomes da Silva,
entre outras individualidades,
incluindo responsáveis desportivos. De Moçambique foi convidado Muhammad Sidat, mestre
FIFA.
O debate conta com o apoio institucional da UCCLA e decorre
no âmbito do ciclo de debates
sobre “A Língua como Bandei-

Mário Coluna uma das figuras do futebol português

ra Económica” promovidos pela
Casa de Moçambique em Portugal.
Afinal de contas quem são essa
glórias?. Ora vejamos: Mário Coluna foi um dos melhores jogadores do Benfica, entre
1954/55 e 1969/70, sendo duas
vezes campeão europeu, em
1961 e 1962, tendo sido o segundo africano a erguer a Taça dos
Campeões Europeus (o primeiro
foi José Águas, de nacionalidade angolana, em 1961). Venceu
dez Ligas Portuguesas, sete Taças de Portugal e cinco Taças
de Honra da Associação de futebol de Lisboa, tudo ao serviço
do Sport Lisboa e Benfica.
Foi 57 vezes internacional,
marcando 8 golos, entre 1955 e
1968. Foi o capitão da selecção
nacional que alcançou o 3º lugar
no Campeonato do Mundo de
Futebol, em 1966. É conhecido
como o “Monstro Sagrado”.
A 19 de Dezembro de 1966, foi
agraciado com a Medalha de
Prata da Ordem do Infante D.
Henrique. O seu compatriota
Matateu nasceu em 26 de Julho
de 1927 em Lourenço Marques,
Moçambique. Criado no bairro
do Alto Maé, Matateu começou a jogar no Clube Desportivo
João Albasini, que participava
na liga da AFA. Em 1947, depois de se empregar como serralheiro no sector da construção civil, mudou-se para o 1.°
de Maio de Lourenço Marques,
emblema afiliado ao Clube de

Futebol Os Belenenses. Apesar
de já ser pretendido por vário
clubes da Metrópole Portuguesa, em 1951, Matateu chegou a
Lisboa para jogar no Belenenses, com contrato e pagamento
mensal. Nesta rota Moçambique-Lisboa seguir-se-iam o seu
irmão Vicente, bem como Mário
Coluna, Hilário e Eusébio.
Matateu jogou pelo Belenenses
entre 1951/52 e 1963/64, sendo
por 2 vezes considerado o melhor jogador a actuar em Portugal. Enquanto isso, Vicente da
Fonseca Lucas é um ex-jogador
de futebol português. Representou o C.F. Belenenses (Lisboa),
sendo dos mais cotados médios
de então. Irmão de Matateu,
representou a selecção nacional
portuguesa, tendo sido titular
na Copa do Mundo FIFA de
1966, realizada na Inglaterra,
onde granjeou fama pela marcação irrepreensível que moveu ao
craque brasileiro, Pelé. A 19 de
Dezembro de 1966 foi agraciado com a Medalha de Prata da
Ordem do Infante D. Henrique.
Augusto Matine foi ex-craque
do Benfica, Vitória de Setúbal,
Estrela da Amadora, Portimonense e Desportivo de Aves.
Augusto Matine desempenhou
sempre um grande papel para
o desenvolvimento do desporto-rei no país. Enquanto jogador,
em Portugal, onde várias vezes se exibiu ao mais alto nível
nos clubes supracitados e na
selecção portuguesa, passou ao

mundo uma excelente imagem.
Augusto Matine nasceu a 13 de
Fevereiro de 1947 e brilhou nos
relvados portugueses entre os
anos 1961 e 1981. Agora meus
senhores: Hilario da Conceição
representou o FC Arsenal, o
Atlético de Lourenço Marques,
o Sporting de Lourenço Marques e o Sporting. Conquistou
uma Taça das Taças, três Campeonatos de Portugal e três Taças de Portugal. Veio de Moçambique uma das figuras mais
emblemáticas do Sporting, o
seguríssimo-defesa Hilário, peça
fundamental da selecção nacional dos anos 1960.
Despediu-se do futebol na final
da Taça de 1973, que o Sporting
venceu. Após ter abandonado a
prática, dedicou-se à carreira de
treinador.
Alcançou 39 internacionalizações. O grande momento da
carreira de Hilário ocorreu no
Campeonato do Mundo de 1966,
para além dos astros do ataque
português, todos eles benfiquistas, foi este defesa-esquerdo que
mais conseguiu destacar-se. De
tal forma que foi titular indiscutível nos seis jogos e, segundo os
especialistas, o jogador nacional
que teve um desempenho mais
regular em toda a campanha.
A 19 de Dezembro de 1966 foi
agraciado com a Medalha de
Prata da Ordem do Infante D.
Henrique. A 18 de Março de
1989 foi feito Oficial da Ordem
do Mérito.

28 de Março 2017 | Terça-feira

Magazine independente

31

Costa do Sol no futebol feminino procura
espaço nas competições internacionais
À equipa sénior do futebol feminino de Costa do
Sol foi feita uma pequena
homenagem de valorização
dos feitos da edição passada, no âmbito da conquista do título de campeã nacional de futebol.
Na ocasião, o presidente
da colectividade, Amosse
Chicualacuala, disse que
pretende ver a sua equipa
a disputar as competições
internacionais.

Alfredo Langa

P

almas para estas
meninas! De facto quando se fala
de futebol feminino em Moçambique, não podemos não falar
da equipa do Costa do Sol,
que é tricampeã nacional de
futebol feminino. Por esta conquista, a direcção do Costa do
Sol e seus parceiros organizaram uma gala de futebol, para
prestar um reconhecimento
simbólico às meninas pela conquista do nacional.
No evento, estiveram presentes o director nacional do desporto, Francisco da Conceição,

FAMÍLIA EDUCAESCOLA ENSINA
No início do ano lectivo é sempre bom lembrar que: é
em casa que as crianças devem aprender a dizer:

Equipa do Costa do Sol sonha bem alto

a direcção do Costa do Sol,
incluindo o antigo presidente
dos “canarinhos”, José Neves,
os dirigentes da empresa patrocinadora, o Grupo Engco,
para além obviamente das
tricampeãs nacionais e simpatizantes do clube.
O presidente do clube, Amosse Chicualacuala, disse, na
ocasião, que as canarinhas
sonham disputar as competições internacionais, porque
as raparigas do ano, já mostraram o seu potencial internamente, agora precisam de
competir ao mais alto nível,
não só para representar o
país, como também para elevar a sua moral, como joga-

doras.
Na ocasião, o PCA da Engco procedeu a entrega dos
prémios não revelados, no
entanto, o semblante dos beneficiários era de satisfação,
logo que cada um fosse abrir
o seu envelope. O presidente
da Liga Nacional de Futebol
Feminino (LNFF), Augusto
Djamini também foi um dos
convidados e prometeu criar
condições de diálogo com a
Federação Moçambicana de
Futebol, para este organismo
máximo do futebol nacional
seguir os procedimentos que
permitem a participação do
nosso país nas competições
africanas, e não só.

Gabriel Júnior é o novo presidente da FMBoxe
A presidência da Federação
Moçambicana de Boxe já tem
dono e chama-se Gabriel Júnior que venceu o seu adversário Niklis Esculudes por 5-1.
A lista liderada pelo deputado
e apresentador de televisão,
mais conhecido por “filho do
povo”, para subir a cadeira de
FMBoxe foi graças a confiança das associações provinciais
de Sofala, Gaza, Inhambane,

Nampula e Manica, contra um
voto de Maputo, que foi para
o candidato derrotado.
Gabriel Júnior promete transformar o boxe numa marca e
trazer mudanças em dois anos
e meio. Já o candidato derrotado, Niklis Esculudes, espera
que as promessas feitas pelo
vencedor sejam cumpridas,
pois o boxe precisa de mudanças. As mudanças necessárias

para o desenvolvimento do
boxe passam pela mudança
de mentalidade das pessoas,
de acordo com o antecessor de
Gabriel Júnior. O mandato de
Gabriel Júnior na liderança do
boxe moçambicano é de quatro anos e a tomada de posse
está marcada para daqui a 15
dias, depois da sua eleição no
dia 24 de Março como manda
a lei do Desporto.

1. Bom dia
2. Boa tarde
3. Por favor
4. Com licença
5. Desculpe
6. Muito obrigado
E em casa que também se aprende:
01-A ser honesto
02- Ser pontual
03-Não xingar
04-Ser solidário
05-Respeitar os amigos
06-Respeitar os mais velhos
07-RESPEITAR os PROFESSORES principalmente!!
Também em casa é que se aprende:
01-A não falar de boca cheia
02-A ser limpo
03-A não deitar lixo no chão
Ainda em casa é que se aprende:
01-A ser organizado
02-Cuidar das suas coisas
03-E não mexer nas coisas dos outros
Porque na escola os professores ensinam:
Matemática			Inglês
Português			Ciências
Historia			Educação física
Geografia
Artes
E reforçam o que o aluno aprendeu em casa!!!
Uma campanha contra a inversão de valores e a favor
de um mundo melhor!!!
Leia se faz favor: FERRARI VENCE NA AUSTRÁLIA: ASSIM SE FESTEJA O FIM DE 18 MESES
DE ‘JEJUM’
A Ferrari venceu este Domingo o GP da Austrália,
ronda de abertura da época 2017 do Mundial de Fórmula 1. Sebastian Vettel conseguiu bater os Mercedes de
Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e no final da corrida
a emoção foi impossível de controlar pelos fãs que se
deslocaram a Albert Park (Melbourne), pelos elementos
da equipa e, claro está, pelo piloto. Afinal de contas, a
‘rossa’ não ganhava um GP desde 20 de Setembro de
2015, quando o mesmo Vettel superou Daniel Ricciardo
em Singapura. Foram 18 meses de ‘jejum’.
Ou muito me engano ou esta época de F.1, vai ser muito
competitiva. Inchalá
antonio.marques17@hotmail.com
``Longo Alcance`` na R.M. Desporto, 93.1 Maputo, 98.1FM
Inhambane, 99.2FM Beira, 88.5 Manica e Tete, 93.6FM
Nampula, Domingo das 18.00horas às 19.00horas e em todo
o mundo no site: www.radiosonline.sapo.mz
Xi! Como é bom estar convosco
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Ferroviário da Beira
recebido como herói em Chiveve

Volvidos 15 anos, as
“locomotivas” de Chiveve
resgatam Moçambique
para a fase de grupos na
liga dos campeões africanos de futebol, depois de
ter eliminado os liberianos
BYC em Monróvia, nos 16
avos de final
Isaías Natal

M

esmo o apagão que se
fez sentir na
noite da última Quinta-feira, 23 de Março corrente,

não foi suficiente para frustrar a calorosa recepção que
o clube Ferroviário da Beira
teve naquela importante cidade portuária do país, ido de
Monróvia, capital da Libéria, onde eliminou o campeão
local dos 16 avos de final, o
Barrack Young Controllers,
uma equipa militar e transitou para a fase de grupos da
liga dos campeões africanos
de futebol.
Um caso inédito para uma
equipa beirense, que volvidos
15 anos, resgatou Moçambique para a fase de grupos da
liga dos campeões africanas
de futebol.
Os gritos eufóricos dos beirenses fizeram-se sentir, em
várias artérias do Chiveve, na
noite do apagão da quinta-feira finda, até ao romper da

madrugada, onde filas de viaturas formavam um cortejo
ruidoso, em cantos de sirenes
e buzinadas, engrandecendo os feitos do Ferroviário
da Beira, que transitou para
a fase de grupos da liga dos
campeões, fruto do seu aguerrido empenho.
O nome do guarda-redes
Soarito, que defendeu duas
grandes penalidades no estádio Antoniette Tubman, em
Monróvia, e permitiu a passagem dos locomotivas de Chiveve para a fase de grupos da
liga dos campeões africanos
de futebol, com um agregado
de 1-4, uma vez ter vencido
na primeira mão por 2-0, o
mesmo resultado que se verificou na Libéria, foi muito
elevado pelos beirenses.
Houve, igualmente, um mis-

to de choros e alegria profunda, porque os feitos do Ferroviário da Beira, campeão de
Moçambique, na edição 2016
do Moçambola, foram para
além fronteiras, visto que
conseguiu impor, dominar
e colocar fora da corrida o
combinado do Barack Young
Controllers, no seu reduto
e diante do seu público, em
Monróvia.
Aliás, George Weah, lendário futebolista africano de origem liberiana e bota de ouro
em 1995, antes de se notabilizar nos grandes clubes europeus jogou no Barack Young
Controllers (BYC), e fez-se
presente no estádio Antoniette Tubman para assistir a
preciosa vitória da supremacia do Ferroviário da Beira
diante da equipa do seu país.

“Vocês são os nossos meninos de ouro e elevaram o
nome de Moçambique, da
Província de Sofala, e em
particular a cidade da Beira para além fronteira. São
o nosso orgulho…”, declarou
Helena Taipo, Governadora
da Província de Sofala.
Por sua vez, Daviz Simango, edil da Beira, disse que
“vocês sãos os verdadeiros
heróis da pátria de Chiveve.
Continuem assim. Estão no
coração dos beirenses”.
Boaventura Mahave, presidente do clube Ferroviário
da Beira, garantiu que a sua
equipa vai continuar a trabalhar fortemente para dignificar o nome de Moçambique e
de Chiveve na fase de grupos
da liga dos campeões africanos de futebol.

