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Publicidade

(Maputo) O ano prestes a ter-
minar foi marcado por momentos e 
eventos particularmente difíceis em 
quase todos os sentidos, com destaque 
para a conjuntura política, económica 
e social, daí que o líder da Renamo, 
Ossufo Momade, chega à conclusão 
de que os moçambicanos do Rovuma 
ao Maputo não têm, neste fim do ano, 
motivos para sorrir e celebrar. 

Ossufo Momade e a avaliação do ano prestes a findar

Um ano particularmente difícil

(Maputo) Os médicos que tinham 
aderido à convocação da greve da Asso-
ciação Médica de Moçambique (AMM) 
já regressaram na totalidade e estão em 
exercício profissional naquela que é a 
maior unidade sanitária do país, segundo 
deu a conhecer, na manhã desta segunda-
-feira, o médico chefe dos Serviços de 
Urgência de Adultos, Justino Madeira. 

Justino Madeira, que falava em 
conferência de imprensa para o balanço 
do atendimento e movimento de utentes 
entre 24 e 25 de Dezembro corrente, 
classificou o ambiente festivo do natal 
como calmo, a avaliar pelas solicitações 
verificadas. 

Em relação ao regresso dos médi-
cos, explicou que depois de quase três 
semanas de alguma preocupação em 
relação à disponibilidade de pessoal 

Hospital Central de Maputo

Médicos que estavam em greve 
já regressaram

médico para fazer face às diversas soli-
citações dos pacientes que acorriam ao 
Hospital Central de Maputo, nos últimos 
dias, a situação melhorou bastante com 
o regresso, na totalidade, dos médicos 
que estavam a observar a greve. Com a 
paralisação laboral, sabe-se, os grevistas 
garantiam somente o que se considera 
“serviços mínimos”. 

“Felizmente, todos os médicos 
estão a fazer-se aos serviços. Os doentes 
estão a ser observados. Estamos sim a 
ter atendimento em todos os sectores 
a nível do hospital. Os médicos estão 
a fazer-se ao serviço. Nenhum médico 
está a faltar” – garantiu o responsável. 

No dia 25 o hospital registou 
a entrada de 175 doentes contra 281 
registados no ano passado. Registou-se 
a morte de três pacientes. (Redacção) 

Falando a partir da cidade de 
Nampula, na manhã desta segunda-
-feira, Ossufo Momade elencou uma 
série de eventos, desde a situação de 
segurança e tranquilidade públicas, 
passando pelas promessas não cum-
pridas no âmbito do Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração 

(DDR), pela intolerância política e falta 
de reconciliação nacional, pela degrada-
ção das liberdades fundamentais, pela 

má governação fundada na corrupção 
e descaminho do bem público, entre 
outras situações que marcaram negati-
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Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 23 de Dezembro de 2022.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
---                                  ---
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções                                      Preço (MT)
---                                                     ---
CMH -                                                2.150,00
---                                                     ---
HCB -                                                         2,35
Papel Comercial  
---                                                               --

Valores Mobiliários                Preço (MT)
Obrigações
---                                                     ---

Fundos Públicos
---                                            ---

Ofertas de Compra

Acções
CDM -                                                      53,00
---                                                     ---
HCB -                                                         2,00
---                                                     ---
Papel Comercial
---                                                     ---

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      70,01
CMH -                                                2.150,00
EMOSE -                                                  16,50
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                         2,00
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                           12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A               1,00
PAYTECH, S.A                                 10,00

Mercado de acções

Principais Câmbios MZN
 em 24 de Dezembro de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      3,70         3,77 
USD/MT        63,25        64,51
 GBP/MT      76,16         77,68
 EUR/MT     67,10         68,44

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

vamente o decurso do ano 2022. 
“Os raptos e sequestros envolvendo 

agentes do SERNIC e da PRM, numa 
clara afronta ao Estado, exigindo resgates 
milionários às suas vítimas, cujos valores 
circulam no sistema bancário, foram 
outros dilemas vividos pelos moçambi-
canos” – apontou Ossufo Momade, numa 
comunicação e reaparição que veio negar 
as informações que sugeriam que ele ti-
vesse sido feito refém pelos guerrilheiros 
da Renamo que continuam acampados 
na base central do partido, na Serra da 
Gorongosa, província de Sofala. 

Do que soubemos, Ossufo Momade 
saiu de Gorongosa em direcção à cidade 
da Beira. Da capital provincial de Sofala 
regressou a Maputo e depois rumou para a 
cidade de Nampula, de onde fez a leitura 
da mensagem do fim do ano. 

Entretanto, apesar da apresentação, 
há ainda quem diga que ele tivesse mesmo 
sido, por alguns dias, ficado sob custódia 
dos seus homens na Gorongosa, mas 
que uma negociação tenha permitido a 
libertação dele, mediante promessa de 
resolução de questões levantadas. 

Recentemente e numa lógica de 
um processo de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração que anda aos 
zigue zagues, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, sacudiu o capote sobre as 
suas responsabilidades na falha, a 19 de 
Dezembro corrente, do encerramento da 
base central na Gorongosa. Nyusi sim-

plesmente devolveu e colocou a Renamo 
como vilã do processo, alegadamente 
porque foi este partido que mandou lis-
tas de integração nas Forças de Defesa 
e Segurança e beneficiários de pensões 
erradas, o que obrigou a sua troca por 
duas vezes. 

Nisto, as acusações e suspeitas 
andam à volta da suposta infiltração, 
por parte de Ossufo Momade, de no-
mes de beneficiários que nunca e em 
nenhum momento foram combatentes 
da Renamo. 

No geral, em relação ao assunto 
DDR, o Presidente da Renamo voltou 
a acusar o governo de estar a promover 
sucessivos incumprimentos, daí a difi-
culdade do encerramento do processo. 
Neste ponto, voltou a falar das reinte-
grações nas FDS e ainda do pagamento 
de pensões, este último que, segundo a 
Renamo, foi sim objecto de promessa 
e compromisso no âmbito dos acordos 
assinados em Maputo, em 2019. 

Diante desta realidade, Ossufo 
Momade fez votos e exigiu que o anda-
mento titubeante do processo não seja o 
prenúncio de mais um acordo que nunca 
será cumprido, à semelhança, segundo 

a Renamo, do Acordo Geral de Paz de 
1992, particularmente no que tem a ver 
com a necessidade de respeito ao jogo 
democrático e reconciliação nacional. 

O secretismo do processo, que não 
permite agora saber quem está, entre 
Filipe Nyusi e Ossufo Momade, a dizer a 
verdade, já foi criticado pelo Movimento 
Democrático de Moçambique e pela So-
ciedade Civil. Estes já disseram que não 
entendem as necessidades do secretismo, 
tendo em conta que o assunto da paz diz 
respeito a todos os moçambicanos.

Apesar de reconhecer a comple-
xidade de combate ao terrorismo, a 
Renamo tem o entendimento de que o 
governo também não tem sabido traçar 
estratégias que sejam mais assertivas para 
o combate aquele mal. Diante do agudizar 
da situação em relação ao combate ao 
terrorismo, a Renamo diz ser até estranho 
a actual realidade de um governo que, à 
semelhança de um cidadão comum, venha 
a público colocar lamentações. 

Numa preocupação que está igual-
mente a ser colocada pela Sociedade 
Civil, Ossufo Momade diz que não se 
compreendem as razões de o governo 
estar a fazer tanto esforço e usar as armas 
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letais de que tem posse para proibir o 
exercício das liberdades fundamentais, 
a exemplo do direito à manifestação. 
Uma dezena de exemplos foi dada para 
ilustrar esta realidade. 

“Apesar deste cenário sombrio 
temos o dever de solidarizarmo-nos 

com todos os actores sociais e encorajar 
a ter esperança para que juntos continue-
mos a construir este país, que é de todos 
nós” – prometeu o presidente da Renamo, 
exigindo e apelando aos viajantes para 
conduzirem com a maior prudência e res-
peito pelo código de estrada. (Redacção)

O Presidente eleito do Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará 
posse a 01 de Janeiro, garantiu nesta 
segunda-feira que o seu futuro governo 
trará “mais democracia e direitos para 
o povo brasileiro”.

“Ainda temos seis dias de muito 
trabalho para a nossa posse e início 
do nosso governo. Uma nova página 
para o Brasil, com mais democracia e 
direitos para o povo brasileiro”, disse 
Lula da Silva, de 77 anos, nas redes 
sociais.

Após passar o Natal em São 
Paulo, o Presidente eleito anunciou 
que regressa a Brasília para finalizar 
a definição do seu gabinete.

Lula anunciou até agora 21 dos 37 
ministros que integrarão o seu governo 
a partir de 01 de Janeiro.

Enquanto isso, os preparativos 
para a posse avançam em Brasília, em 

Brasil 

Lula afirma que o seu governo 
trará “mais democracia e direitos”

plena tensão, com a detenção, no fim-

-de-semana, de um simpatizante radical 
do actual Presidente, Jair Bolsonaro, de 
extrema-direita, por ter tentado detonar um 
explosivo na capital brasileira e a quem 
foi apreendido um arsenal em sua casa.

O suspeito confessou ter ligações 
com grupos de apoiantes de Bolsonaro 
favoráveis a um golpe militar para impedir 
a posse de Lula, alguns deles acampados 
em frente ao quartel-general do Exército 
em Brasília.

Segundo a polícia, a sua intenção era 
criar “caos” antes do regresso ao poder de 
Lula, líder do Partido dos Trabalhadores 
(PT), para provocar uma “intervenção” 
das Forças Armadas.

Lula, que venceu as eleições de Ou-
tubro contra Bolsonaro por uma diferença 
apertada de 1,8 pontos percentuais, assu-
mirá a Presidência do Brasil pela terceira 
vez, depois de ter governado durante dois 
mandatos entre 2003 e 2010.

Bolsonaro não felicitou Lula, nem 
reconheceu abertamente a derrota desde 
a realização das eleições, embora tenha 
autorizado o início do processo de tran-
sição. (Lusa)

O Presidente russo, Vladimir 
Putin, participou nesta segunda-feira 
numa cimeira informal de aliados 
do espaço pós-soviético, que este 
ano foi palco de inúmeras tensões 
geopolíticas, especialmente devido 
à guerra na Ucrânia.

A cimeira da Comunidade de 
Estados Independentes (CEI) pós-
-soviética reúne líderes bielorrussos, 
cazaques, arménios, azerbaijanos, 
tajiques, uzbeques, quirguizes e 
turcomanos, num encontro que se 
realiza em São Petersburgo.

Espaço pós-soviético

Putin participa em cimeira 
de aliados

Entretanto, o Kremlin anunciou 
que Putin conversará com o seu 
homólogo chinês, Xi Jinping, ainda 
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antes do final do ano, sem dar mais 
pormenores sobre a data dessa con-
versa ou sobre a agenda de trabalhos.

Na cimeira da CEI que se 
realizou em São Petersburgo, o 
Presidente bielorrusso, Alexander 
Lukashenko, é o único que apoia 
abertamente a campanha mili-
tar russa na Ucrânia, para a qual 
cedeu território às tropas russas.

Além de acelerar a sua integra-
ção bilateral, Minsk e Moscovo for-
maram um agrupamento militar con-
junto e também criaram uma frente 
comum contra a ameaça da NATO.

O líder cazaque Kasim-Yomart 
Tokayev solicitou a ajuda da Rússia, 
em Janeiro passado, para esmagar 
uma revolta violenta, mas recu-
sou-se publicamente a reconhecer 
a anexação russa de quatro regiões 
ucranianas.

Rússia, Bielorrússia e Caza-
quistão também estão a analisar a 
criação de uma união trilateral de 
gás, na qual o Uzbequistão também 
poderá entrar como um país de 
passagem.

Depois de um novo conflito de 
fronteiras com o Quirguistão, o líder 
tajique, Emomali Rachmon, criticou 
Putin, em Outubro, por exigir lealda-
de dos seus aliados da Ásia Central 
sem oferecer nada em troca.

Rachmon lembrou ao Presiden-
te russo que foi esse comportamento 
que levou à desintegração da União 
Soviética em 1991.

Em Novembro, o primeiro-mi-
nistro da Arménia, Nikol Pashinyan, 
recusou a assinar a declaração final 
da cimeira da Organização do Tra-
tado de Segurança Colectiva (CSO), 
alegando a falta de apoio de Moscovo 
durante o seu mandato, no conflito 
com o Azerbaijão, incluindo a guerra 
de 2020 pelo controlo do enclave 
arménio de Nagorno-Karabakh.

Na semana passada, o líder 
arménio voltou a criticar Moscovo 
pela passividade das tropas russas 
de manutenção da paz destacadas 
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       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)
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Pontos de Fernando Lima, em directo todas   
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às12H00 e aos domingos pelas 21H00.
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para Nagorno Karabakh, onde o 
Azerbaijão bloqueou a única estrada 
que liga o enclave à Arménia.

A CEI -- que foi criada para for-
malizar o “divórcio civilizado” entre 
12 repúblicas soviéticas - perdeu 

já três dos seus membros: Ucrânia, 
Geórgia e Moldova.

As três repúblicas bálticas - Li-
tuânia, Letónia e Estônia - já tinham 
conquistado antes a independência 
da União Soviética. (Redacção)


