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Comercialização agrícola 2022 em Niassa

Agricultores exigem fixação de preços ao Governo
PEDRO FABIÃO

N

o seguimento da campanha de comercialização
agrícola 2022, lançada
na última quarta-feira no país, os
Pequenos Agricultores Comerciais
Emergentes (PACE) de Niassa e beneficiários directos do Programa
SUSTENTA, exigem ao Governo a
fixação de preços justos de venda dos
produtos o mais breve possível.
Esta posição foi tornada pública
na quarta-feira na vila sede do distrito
de Mandimba, à margem da réplica
da cerimónia de lançamento da campanha de comercialização agrícola
em Niassa, onde Lino Fernando,
representante dos agricultores, manifestou um enorme interesse pela
marcação de preços justos para que
haja estabilização, coerência e satisfação dos actores no processo de venda
ou compra dos produtos agrícolas.
Com 976 membros, para este ano, os
PACE em Mandimba têm cerca de
360 hectares e esperam colher cerca
de 720 toneladas de insumos.
Lino Fernando referiu que, pela
falta de fixação dos montantes, neste
momento existem grandes quantidades acumuladas pelos produtores
causando enormes prejuízos, o que
desmotiva bastante aos actores do
sector. “No ano passado tivemos
muita produção de milho e sem preço. Neste também produzimos muito
e precisamos de um preço elevado
como forma de motivação. O milho
começou a ser vendido a 10 meticais
o quilograma, mas neste momento
baixou para 5 meticais”, lamentou
Fernando.
Dificuldades dos produtores
Armando Luciano, outro agricultor que opera em Cuamba, Maúa,
Nipepe e que recebeu um cheque de
Dois Milhões e Quinhentos Mil Meticais na ocasião, financiados pelo
Gabinete de Apoio aos Pequenos Investidores (GAPI), também mostrou
a sua insatisfação pela falta de articulação dos custos que como consequência cria prejuízos, porque ainda
tem 650 toneladas no seu armazém
da campanha anterior.
Abacar Joaquim, beneficiário do
SUSTENTA desde 2021, disse ter
um total de 300 hectares contabilizados em dois campos de produção
separados, 91 dos quais em área já
produzida, 66 para cultura de soja, 20
para milho e 5.5 para feijões. Além
da agricultura, Joaquim dedica-se a
pecuária tendo neste momento 22 cabeças de gado bovino, 740 aves entre
galinhas avícolas, patos e outras espé-

Armando Luciano recebendo o cheque da Governadora da Província do Niassa, Elina
Massengele

cies, mas sente-se impedido de expandir o seu negócio por falta de mais
um trator e uma esbulhadora visando
escoar os produtos para lugares seguros.
Sobre a esbulhadora solicitada
pelo agricultor Joaquim, a Directora
Provincial de Agricultura e Pescas em
Niassa, Mijóia Caetano, respondeu
que o processo para a sua aquisição
está em curso. Segundo aquela responsável, algumas províncias já estão
a receber o material e para o caso de
Niassa pede paciência, pois haverá
alguma demora como aconteceu com
as semeadoras que chegaram ligeiramente atrasadas.
O Secretário Permanente Distrital (SPD) de Mandimba, Felisberto
Manga, referiu que na presente campanha agrária, o distrito contou com
cerca de 57.755 famílias camponesas
que lavraram e semearam 119.630
hectares, com previsão de produzir
mais de 413 toneladas de culturas alimentares e 7.941 de rendimento. Das
cifras, espera-se comercializar 331
toneladas, representando um incremento de 25,5 por cento, das 217 mil
toneladas tidas em 2021.
Comercialização agrícola e a materialização dos objectivos do Plano
Quinquenal do Governo 2020/24
Por seu turno, a Governadora de
Niassa, Elina Massengele, pronunciou-se sobre a necessidade de ajustamento dos preços, tendo assegurado
que será feita a fixação de acordo
com os custos de produção incorridos por parte dos principais actores
e compradores. Massengele exortou
aos produtores e aos intervenientes
na comercialização agrícola em toda
cadeia de valor, a redobrarem esforços para garantir que toda produção
seja absorvida pelo mercado e evitar

que hajam excedentes não comercializados.
Para a campanha 2022, a província de Niassa prevê aumentar a
comercialização para 769.598 toneladas, contra 732.923 de 2021, demonstrando uma subida de cinco pontos
percentuais com maior destaque para
os cereais, leguminosas, hortícolas,
raízes e tubérculos, facto que, com o
alivio das restrições da COVID-19,
poderá impulsionar a retoma das actividades com impacto positivo na vida
económica, politica e social da população.
Mais adiante, a Governadora frisou que a comercialização é um passo na materialização dos objectivos
do Plano Quinquenal do Governo
2020/24, que define como uma das
metas estratégicas a promoção da cadeia de valor dos produtos primários
nacionais, assegurando a integração
do conteúdo local na dinamização da
comercialização agrícola e garantia
do escoamento dos respectivos excedentes das zonas de produção para as
de consumo.
Com vista a alcançar essa expectativa, Massengele afirmou que
é preciso que cada interveniente da

cadeia de valor se envolva em tarefas
específicas do sector. Às instituições
do Estado, apelou que racionalizem
os mecanismos de acesso ao financiamento e estabeleçam parcerias
público-privadas para exploração de
oportunidades de negócio. Aos administradores distritais disse que devem
promover feiras agrícolas periódicas,
divulgar o Regulamento de Licenciamento das actividades comerciais e
as respectivas taxas, bem como o crédito rotativo à comercialização.
Para o sector privado, motor da
economia, afirmou que é preciso
que assumam a liderança no investimento das infra-estruturas visando a
reabilitação, expansão, modernização da rede comercial e a criação de
emprego aumentando, desta forma,
a oferta de produtos processados e
agregando valor para que satisfaçam
a procura de mercados internos e
externos. Às autoridades locais e tradicionais, apelou que mobilizem os
camponeses para se empenharem na
produção e comercialização agrícola,
sobretudo de produtos que contribuam para o aumento das suas rendas e segurança alimentar.
De igual modo, a chefe do Conselho Executivo de Niassa enfatizou
que as Organizações Não-Governamentais e os parceiros de cooperação
devem apoiar os produtores e vendedores a organizarem-se em associações, pois em grupo, segundo ela,
podem ser renegociados os preços
que no ano passado foram injustos.
Espera-se desses parceiros stambém, que continuem a contribuir
para o comércio através de compras
dos produtos dos camponeses locais,
no âmbito dos programas de assistência humanitária. Este apelo surge pelo facto de a Governadora ter
constado que as organizações internacionais adquirem milho e feijões
em outros países, enquanto a província do Niassa possui condições excelentes para o seu fornecimento.
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Agravamento da tarifa de passageiros na cidade de Nampula

Guerra aberta entre Município e Associação
dos Transportadores

ANTÓNIO CINTURA

O

Conselho Autárquico
da cidade de Nampula
convocou na sexta-feira última a imprensa, para reagir
sobre a decisão unilateral e ilegal
da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula (ASTRA) de aumentar a tarifa dos
transportes Urbanos com destaque para os “Chapa-Cem” de 10
para 15 meticais por passageiro.
O Chefe do Gabinete do Presidente, Ossufo Ulane, em representação do edil, disse não haver espaço para o agravamento.
“A ASTRA precipitou-se ao dizer
que vai subir a tarifa do “Chapa-Cem” para 15 meticais a partir
da segunda-feira. É mentira, pois
eles não têm competências para
tal e não vão fazer isso. Eles sabem que todos nós trabalhamos
com base na lei e não se deve proceder à margem dela, além do
facto de que o município ainda
não organizou requisitos para o
aumento dessa tarifa. Um desses
requisitos é remeter a proposta à
Assembleia Municipal, se for viável”, esclareceu Ulane.
Durante a conferência, o nosso interlocutor disse que o Município não vê a viabilidade da
proposta que faz a ASTRA aumentar o preço do transporte porque a mesma deve ser proporcional, fundamentada e só depois da

Polícia Municipal de Nampula em actividade de sensibilização dos transportadores para o não agravamento das tarifas

aprovação da Assembleia Municipal é que se devia avançar com
o agravamento. Uma das justificações da ASTRA para a subida
das tarifas é o aumento das licenças e dos combustíveis.
“Quando a ASTRA quer subir o preço com o fundamento de
que os combustíveis e lubrificantes subiram, se esquece que o preço do óleo, da farinha e de muitas
outras coisas também subiu para
o munícipe. Nós achamos que esses fundamentos não são adequados porque mesmo que fossem, a
subida das peças e de óleos lubrificantes não foi a 50%. Isso nos
leva a crer que a associação não
vela pelos interesses dos muníci-

pes” disse Ulane.
Mais adiante, o representante
do edil de Nampula citou como
exemplo o Conselho Municipal da Cidade de Maputo, maior
que o de Nampula, que aprovou uma subida de tarifa de apenas dois meticais, mas com pontos intermédios. “Em Nampula
foram criados pontos intermédios em 2015, onde se um munícipe sai por exemplo de Waresta até ao terminal dos CFM, deve
pagar apenas 5 meticais. Até ao
momento a ASTRA não cumpriu
com essa norma, mas nunca escreveu para o município a dizer
que os munícipes estavam a ser
injustiçados” comentou.

Ulane foi mais fundo e deixou um apelo aos automobilistas, afirmando que “se o negócio
não está a ser rentável, é melhor
devolver a licença e ir desenvolver a actividade em locais onde
acharem que é rentável. Se pegarmos a experiência da FEMATRO em Maputo, o passageiro
paga 1.5 meticais por quilómetro
sendo que na cidade de Nampula
esse valor é de seis quilómetros, o
que quer dizer que com base neste preço, o munícipe deveria pagar 9 meticais e não 15 que eles
querem implementar. Isso significa que desde o tempo em que se
começou a cobrar 10 meticais, estava-se diante de uma injustiça”,
disse.
Depois da conferência de imprensa, uma equipa da polícia
municipal fez-se às ruas e avenidas para sensibilizar os transportadores a não subirem com os
preços de “Chapa-Cem” porque
se o fizerem, haverá sanções previstas na Lei.
“Vamos fazer a sensibilização
até domingo. De princípio deveríamos baixar o preço de 10 meticais para 9, mas porque não queremos brigas e o munícipe já se
habitou ao preço, vamos continuar assim até que haja consenso entre a ASTRA e o município.
A Polícia vai sensibilizar os transportadores e se houver desacato,
ela irá agir” concluiu Ulane
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Homero Lobo

“My Jimmy´s first experience”…

E

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

porque vem a talhe de foice...
Em 1996, o meu amigo
Mussagy (aka. Vovo-tio), da
zona, trouxe-me para a Redacção, um
tipo “lingrinhas” (na altura), vestido
a madjoni-djoni. Disse-me que era
um grande guitarrista moçambicano
radicado na John e queria que eu
o entrevistasse. Era (o projecto de)
Jimmy Dludlu. E para facilitar as
cunhas, disse-me exactamente isto:
“Este aqui é o tal irmão do Imaculado
pah!...
O tal que está na Africa do Sul há
anos. É o tal Adelino - o que pulou
arame...” Ora, como eu devia N
favores ao “paganini” do Vovó-tio
(que era o “empresário” da zona),
muito a contragosto lá acedi ao seu
pedido... Não há pior coisa para um
jornalista, do que escrever um assunto
“encomendado”. Acreditem...
Ao longo da entrevista, Jimmy foime falando de si - num português todo
inglesado (o que me irritava ainda
mais) ... Eu pensava: “este aqui quer se
fazer de estrangeiro já... tsc”. Disse-me
que já tinha trabalhado com Miriam
Makeba, com George Lee e… blá blá
blá. Falou-me de Les Montgomery,
de George Benson e etc. etc., como
suas influências... Disse-me ainda que

dentro de poucas semanas eu iria ver
o seu nome estampado nos créditos do
álbum Afrikiti, de Stewart - que estava
prestes a ser lançado...
Eu, sinceramente, ia olhando para
ele de esguelha e não acreditava numa
só palavra. Era style: “este aqui pensa
que me engana!... “Só vou escrever isto
porque Vovó-tio me pediu e porque
ele é irmão de Imaculado, que é meu
amigo”. Claro que foi uma entrevista
despachada... No final Jimmy disseme que estava prestes a lançar o seu
primeiro álbum e que tinha (ali com
ele) uma maquete... Que me podia
emprestar para eu ouvir, mas que eu
tinha que lhe devolver até às primeiras
horas do dia seguinte, uma vez ele
regressava à África do Sul nesse dia, e
que o bus da Phantera Azul partia de
Maputo às 8H00. Tinha de ser assim,
pois - segundo ele - aquela era a única
maquete que ele tinha (pois a outra
estava já com a “eventual” editora”) ...
Como eu precisava de ouvir pelo
menos o style da música dele levei a
maquete e nessa tarde fui ouvi-la em
casa - é evidente que os computadores
da época não possuíam CD players
- senão eu teria escutado o disco ali
mesmo, na Redacção... Uma vez
colocado o disco a tocar, logo que

ouvi os acordes da primeira faixa...
PARALISEI! Era “Linda”... o título
(e a própria música)!
“Não, isto não é aquele gajo!
Não pode ser ele!”... - pensava eu,
estupefacto. A maquete tinha mais
de 30 temas (não estavam nem
estruturados e nem remixados ainda).
Desses, 11 ou 12, foram à posterior
seleccionados e resultaram no Echoes
From The Past, o “debut album” de
Jimmy Dludlu.
Nessa noite liguei para o Vovótio numa de devolver o disco e
também para lhe implorar algo mais
importante: “Epa pára tudo! Levame lá àquele gajo de novo, preciso
de (re)entrevista-lo outra vez. Agora,
depois de ouvir a música dele, tenho
mil motivos para faze-lo”... Já não
foi possível... E a entrevista acabou,
naturalmente, saindo com uma
série de handicaps... Porém, hoje, à
distância do tempo, e vendo bem, se
eu tivesse conseguido entrevistá-lo
de novo, era capaz de me empolgar
e escrever tantas maravilhas sobre
o jovem, que ninguém me levaria a
sério... Porque aqui ninguém ainda
conhecia Jimmy Dludlu... Essa foi a
minha “Jimmy’s First Experience”.
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Atrasos na canalização de fundos pelo Governo Central

Autarquia de Nacala-Porto com dificuldades
de pagamento de salários
JÚLIO PAULINO

D

epois da greve protagonizada por uma parte
dos funcionários do
Conselho Autárquico de Angoche
ainda neste ano, assim como depois do despedimento em massa
de mais de 100 trabalhadores sazonais no município de Nampula,
ambos sob gestão do partido RENAM, a crise laboral está agora
a afectar a autarquia de Nacala
onde os membros da Assembleia
Municipal reclamam o atraso do
pagamento de salários há dois meses.
A situação cria mais constrangimentos porque coincide com o
período de jejum, em que a necessidade por produtos alimentares é
maior, uma vez que grande parte
dos visados professa a religião islâmica.
Sem provas concretas, a carta
de denúncia emitida por alguns
membros da Assembleia Municipal que representam o partido
FRELIMO, a que o nosso jornal
teve acesso, refere que o atraso
dos ordenados mensais está aliado
a supostos desvio de fundos engendrado pelo executivo de Raúl
Novinte.
O assessor de imprensa do
Conselho Autárquico de Nacala, Gamito Carlos, confirmou
a legitimidade das inquietações
manifestada pelos queixosos,
acrescentando que o atraso salarial é extensivo a pouco mais de

seiscentos funcionários da autarquia e esclareceu que o atraso é
de um mês e não dois. Sem, no
entanto, avançar os montantes
envolvidos, Gamito referiu que
a situação se gravou porque o
governo central cancelou o fundo destinado a manutenção das
zonas de risco e erosivas sem justificação plausível.
Neste mandato, a Assembleia
Municipal de Nacala, a segunda
maior da província de Nampula, conta com 22 membros sendo
12 da RENAMO que é a maioria, nove da FRELIMO e um
do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM). O órgão
consome cerca de oitocentos mil
meticais em salários por mês, valor que sai dos cofres da edilidade.

“Por mês, o município colecta
em média três a dez milhões. Os
custos para a reposição dos estragos causados pelo ciclone Gombe
superaram esses valores, porque
havia necessidade de mobilizar
maquinarias pesadas para reparar
as infra-estruturas. Algumas dessas máquinas foram alugadas a
terceiros”, disse Carlos.
Num outro desenvolvimento,
aquele responsável disse que o
desembolso tardio do Fundo de
Compensação Autarquia (FCA),
Fundo de Investimento Autárquico e o Fundo de Estradas, por
parte do governo central, tem
sido a grande “dor de cabeça”,
que condiciona a resposta na
execução das actividades do executivo de Raúl Novinte. O nosso

interlocutor assegurou ainda que
a problemática dos salários em
atraso quer para os membros das
assembleias, assim como para os
demais funcionários foi ultrapassada e nesta semana o dinheiro
vai reflectir nas contas dos beneficiários.
Devido a sua localização
geográfica, o município de Nacala-Porto, que é tido como o
pulmão económico da região norte do país, encontra-se com sérios
problemas de erosão de solos,
degradação de vias de acesso, situação que aumenta a cada ano
porque a solução ultrapassa as capacidades locais, quer em termos
técnicos, assim como financeiros,
carecendo de uma intervenção urgente do Governo Central.

PR anuncia fim do estado de calamidade pública
em Moçambique
consultas com a comissão científica da COVID-19 e ter se verificado
Presidente da República, que houve baixas infecções, internamentos e taxas de mortalidade nos
Filipe Nyusi, decretou
últimos meses.
no passado dia 20 de
Frisando que a pandemia ainda
Abril, o fim do estado da calamidanão acabou, Filipe Nyusi disse que
de pública que estava em vigor no
país, desde Setembro de 2020, como é preciso implementar medidas de
saúde para evitar a propagação desparte dos esforços preventivos do
Governo contra a pandemia de CO- controlada do vírus. As máscaras
continuam a ser obrigatórias em toVID-19.
dos os locais fechados e transportes
A decisão foi tomada depois de

REDACÇÃO

O

públicos. O presidente encorajou as
pessoas a tomarem vacinas contra
COVID-19, já que o país tem doses
suficientes e já vacinou 13 milhões
de pessoas.
Entre as mudanças socioeconómicas anunciadas estão: o uso
obrigatório de máscaras em todos
locais fechados e transportes públicos; crianças até 11 anos de idade
isentas de uso de máscaras; a máscara não é obrigatória em espaços

abertos; passageiros que entram
ao país devem mostrar o PCR ou
prova de vacinação (certificado de
vacinação); crianças até 11 anos
de idade isentas de apresentar certificado de vacinação ou PCR;
pessoas infectadas por COVID-19
devem se isolar por sete dias ou
internados; pessoas de contacto
não estão sujeitas a quarentena; velórios passam a poder albergar 50
pessoas.
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AD LITTERAM

Afonso Almeida Brandão

As Eleições em França
Será Que Vamos Estar Todos Em 2027?

M

ais uma eleição que
chega e aparecem
os “tudólogos” que
acham que sabem tudo sobre tudo,
mas depois deixam quem sabe à
beira de um momento de vergonha
alheia. Como Jornalista e como
Analista Político, nesta Eleição tenho visto muitos erros de análise,
alguns deles básicos, mas se as pessoas também o são…
Macron, que sonha ser o Napoleão Bonaparte do século XXI,
apresenta-se às eleições com uma
fraca agenda de campanha, encontros cirúrgicos, entrevistas escolhidas a dedo, porque tem de assumir
outro papel: líder europeu, com
esperança de que se vencesse Putin,
venceria as eleições. Vencer Churchill também, já agora...?
Chegamos a estas eleições com
candidatos polarizados e, fruto
disso, Macron e Le Pen aparecem
como opções “óbvias” ou de escolha mais fácil. Se queremos lucidez
escolhemos Macron, se queremos
uma viragem radical (mais moderada do que há cinco anos) então a
escolha é Le Pen. Quando as eleições são polarizadas, as caras familiares ou as que nos parecem mais
confiáveis são as escolhas maioritárias. Dá-se aqui um paradoxo, em
que Macron e Le Pen parecem ser
mais moderados, ao passo que os
restantes mais extremados. A chave
para perceber as eleições presidenciais em França está na Revolução
Francesa, que está presente no dia-a-dia francês e se torna metáfora
para os dias de hoje.
Perguntavam-me alguns colegas
por que razão a Esquerda francesa
não tem poder ou muito impacto.
Não tem nas Presidenciais, mas
tem na Sociedade, ou nas regiões,
onde o PSF elegeu e ganhou regiões; os sindicatos em França são
altamente organizados e participam
activamente na vida das empresas,
com soluções e não como forças de
bloqueio ou braços armados dos
partidos.
Existe outro sentido de responsabilidade, que os nossos sindicatos
e Governantes não têm, infelizmente. A Esquerda não é de boa memória para os franceses, que estudam a
sua História e Passado. Se nós estudássemos o 25 de Abril e o 25 de
Novembro a sério, possivelmente o
PCP e o BE não tinham votos. Isto,

falando de Portugal. Os franceses não
esquecem a Frente Popular e a sua
ingovernabilidade, ou os excessos do
Maio de 68 e a agenda marxista.
Mas há outra coisa que é importante perceber nos franceses: eles votam nas pessoas, não pelos Partidos
como acontece entre nós (em Moçambique), e assim se percebe o porquê
das refundações dos Partidos de Centro-Direita, que são gaulistas; e o próprio PSF não recusou muitas vezes o
gaullismo.
Assim feita esta súmula, é muito
fácil dizermos que a Esquerda está
morta em França quando o PSF com
Anne Hidalgo tem 2 a 3% das intenções de voto. Mas esquecemos que
Jean-Luc Mélenchon, de 70 anos, está
em 3º lugar nas intenções de voto com
15% a 17%, liderando desde 2017 a
França Insubmissa, partido eco-Socialista de Extrema-Esquerda. É um
candidato que, apesar da idade, é muito virado para o público jovem, parece viver o Maio 68 em ‘loop’. Quer
fundar uma VI República com mais
poder ao Parlamento do que ao Presidente, reforma aos 60 anos (actualmente 62 anos para os nascidos a partir de 1955, 65-67 anos os restantes),
voto aos 16 anos e obrigatório, aumento do salário mínimo para 1.400€
(actualmente 1.269€), nacionalizar
empresas estratégicas, fixar preços de
bens de primeira necessidade, gás e
electricidade, legalizar “a canábis” e
a “eutanásia”, e a “regra verde” a inscrever na Constituição, onde não se
poderá retirar à Natureza mais do que
ela pode devolver, bem como abandonar a Energia Nuclear.
Este candidato mobiliza maioritariamente a esquerda, pois Anne Hidalgo, Presidente da Câmara de Paris,
candidata do PSF, comprou muitos
anticorpos. Fez um bom trabalho em
Paris, mas a capital não é o país. A
Esquerda toda vale 29,5% das intenções de votos.
Nestas eleições surgiu uma personagem sombria: Éric Zemmour.
Este candidato consegue fazer Marine Le Pen parecer “uma menina do
coro”. As suas principais bandeiras
são: a baixa de impostos, para que
os salários líquidos subam; política
de zero emigração e deportação dos
emigrantes que estejam 6 meses sem
trabalho, ou por chegada clandestina;
fim do direito ao solo, que permite
que filhos nascidos em França dêem a
nacionalidade francesa aos pais; saída

do comandado integrado da NATO;
instaurar o serviço militar voluntário; recusar os alargamentos da UE;
impedir a construção de eólicas, por
aposta em 14 reactores nucleares até
2050; e a idade da reforma para os 64
anos. Naturalmente que são intenções
impensáveis para a generalidade dos
franceses...
Zemmour chegou a ameaçar concorrer à segunda volta contra Macron
com 20% na primeira volta, viu nomes pesados ex-apoiantes de Le Pen
abraçarem a sua causa, entre eles a sobrinha Marion Le Pen. Mas discursos
sem fundamento, ou apenas cegueira
populista, ou a recente admiração
e apoio a Putin, fazem-no cair para
9,5% das intenções de voto. Ainda
assim é uma bolsa importante de votos com que Marine Le Pen vai querer
contar para a sua segunda volta contra Macron.
Valérie Pécresse é a candidata do
Centro-Direita, Les Républicains,
partido fundado por Nicolas Sarkozy,
que vinha da UMP de Chirac. Apesar
de ser mulher com muita experiência
na política, ex-ministra e ex-comissária europeia, declarou 9,7 milhões de
euros em património, sendo que metade deste valor pertence também ao
marido, extremamente rico como ela.
Uma vez mais Revolução Francesa:
não se gosta de ostentação. Macron,
em comparação, na sua declaração
tem apenas 500 mil euros de património, Mélenchon tem 2 milhões de
euros. Valérie Pécresse não consegue
criar empatia, não consegue convencer/tocar o francês médio.
Marine Le Pen, tal como Mélenchon, candidata-se pela 3ª vez ao cargo. Tem as ideias muito semelhantes
às de Zemmour, mas veio a polir o
seu discurso e ideias, já não se apresenta anti-UE, diz que a UE tem é
que ser uma Europa das Nações e
não ser Bruxelas a impor as políticas
nacionais. Se Zemmour expulsa os
emigrantes ao fim de 6 meses, Le Pen
é ao fim de um ano. Pretende que o
francês tenha prioridade a uma vaga
de trabalho ou de habitação face a um
estrangeiro, tal como faz agressivamente Marrocos.
Aumentar em 30% o orçamento
militar até 2027 e sair do comando
integrado da NATO, baixar o IVA
dos combustíveis de 20 para 5,5%,
empréstimos de 10 anos aos casais
com menos de 30 anos a 0% juro (se
o casal tiver um terceiro filho a dívida

fica saldada), uso de uniforme nas
Escolas Primárias, guerra às eólicas
e aposta na Energia Nuclear.
Por último, Macron. Parte com
vantagem, mas é o momento de
prestar contas aos franceses. Houve
expectativas, algumas conseguidas,
outras não, muito devido à pandemia, que ocupou basicamente meio
mandato. Macron, como liberal que
é, pretende baixar os impostos, colocar a reforma nos 65 anos, criar
um banco de horas laboral, onde
se pode trabalhar mais numa época
e menos noutra, retirar os 138€ de
imposto anual à televisão pública,
reforma mínima de 1.100€, aumentar salários dos professores, reforço
dos profissionais de saúde, reforçar
o controlo de fronteiras e apostar na
energia nuclear.
Existe um alarme, quase em modo de pânico, face ao facto de Marine Le Pen ter-se aproximado de Macron, mas não vejo que consiga ser
eleita. As duas voltas são garantidas.
Numa segunda volta, é expectável
que o centro-direita vá para Macron
e a esquerda responsável também;
o resto irá para Le Pen. Por mais
que Le Pen tenha moderado o seu
discurso, não creio que os franceses
esqueçam quem ela é, e o que fez. E
foi o que verificamos com os resultados desta 1º Volta.
Para muitos, Macron é liberal
apesar de ter saído do ALDE e fundado o seu grupo europeu; mas para muitos é o centrão. E enquanto
as pessoas não perceberem que os
centrões existem vão falhar análises
atrás de análises. Macron tem dois
hemisférios: no esquerdo está a componente social e ambiental; no direito, o pragmatismo económico.
É assim que suga a concorrência.
Macron tem igualmente a vida facilitada, pois à Esquerda estão os mesmos de sempre, na Extrema-Direita
estão também os mesmos de sempre.
E entre o Centro-Esquerda (PSF) e
o Centro-Direita (Les Républicains)
reina a falta de comando, a falta de
liderança e de capacidade de levantar a voz e trazer novas formas de
fazer e comunicar a política.
Espero que estejamos todos cá
em 2027.
NOTA — Macron ganhou Eleições das Presidências Francesa a 2.
Volta, coisa que já não acontecia em
França há 15 anos.
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Criminalidade em Lichinga

Corpo sem vida encontrado no Rio Lucheringo

As autoridades policiais confirmaram a morte do indivíduo e apontam como causa principal uma fractura exposta do crânio e hemorragia intracraniana

PEDRO FABIÃO

U

m corpo de um individuo de 40 anos de
idade foi encontrado
boiando no rio Lucheringo, precisamente na ponte de travessia entre as Unidades E e F do bairro da
Cerâmica, na cidade de Lichinga.
O finado era natural da capital da
província de Niassa e foi descoberto na manhã da última segunda-feira, o que deixou as populações
circunvizinhas apavoradas, por se
tratar de segundo caso igual desde
2021.
Alexandre Cássimo, um cidadão com quem nos deparamos no
local da ocorrência, disse ser um
episodio triste, porque há sinais
de ser uma morte forçada e pede a
quem de direito para esclarecer o
caso. Quem também lamentou a
situação foi o chefe do quarteirão
24, Rachide Laxé, que depois de
ter confirmado os factos contactou
aos demais líderes comunitários
para os dar a conhecer a noticia.
Laxé pede a Polícia da República
de Moçambique (PRM) para ser
mais interventiva nos bairros da cidade e reforçar a fiscalização, sobretudo nas noites.
Ouvido pelo nosso jornal na última terça-feira, o porta-voz do

Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em Niassa, Moisés Matangué\, confirmou
a morte do indivíduo e apontou
como principal causa uma fractura exposta do crânio e hemorragia
intracraniana, porque a vítima sofreu uma agressão física. “O que
foi visto no exame é que o corpo
apresentava algumas lesões e presumimos, enquanto SERNIC, que
a morte foi provocada pelos ferimentos que ele sofreu. Aguardamos pelo relatório médico porque
o corpo foi removido à morgue do
Hospital Provincial de Lichinga”,
informou Matangué.
A partir do trabalho técnico que
está a decorrer, Matangué garantiu
que de imediato foram traçadas linhas operativas para recolher mais
informações visando identificar os
sujeitos envolvidos na morte do individuo e apurar se foram os mesmos que o conduziram até ao riacho, pois se supõe que o acto não
aconteceu no mesmo local.
Ernesto Águacheiro, Secretário do bairro da Cerâmica, considerou a morte como mais um
acto ameaçador e lamentável porque, não é pela primeira vez que
acontece. Muitas vezes, os residentes do bairro sofrem emboscadas
de marginais com intenções de se

apoderarem dos seus bens e sempre acontecem na calada da noite.
“Sim, isso está a ameaçar a população. A marginalidade está a aumentar. Os “ninjas” aparecem aqui
querendo arrancar os bens ou matar pessoas”, relatou o secretário
Águacheiro.
Por seu turno, o Régulo do bairro da Cerâmica, Maque Muenda,
que também se encontrava no local até a chegada dos funcionários
dos Serviços de Salvação Pública
(SENSAP) e do SERNIC, disse estar bastantemente preocupado com
esse tipo de ocorrências, sobretudo porque desconhece as reais causas por detrás dos crimes. “Este é
o segundo caso neste local. Noutro
incidente a vítima foi um ladrão,
mas esse de hoje não sabemos o
que estará por detrás da sua morte,
se é ou não um ladrão. Pedimos a
polícia que intensifique o controlo
para que não aconteça novamente”, disse o régulo ao Ngani.
De acordo com o porta-voz do
SERNIC, este é o segundo caso
do género na cidade de Lichinga
neste ano. Em Fevereiro, no bairro de Ntoto, uma pessoa contraiu
ferimentos graves depois de sofrer
agressões com uma arma de fogo.
O SERNIC na província, neutralizou os envolvidos e o caso está

sob investigação. A fonte avançou
ainda que pelas análises feitas observa-se que alguns casos resultam
da exposição das vítimas às situações de risco por circularem estiveram fora das residências no período nocturno.

Porta-voz do SERNIC

Chefe do Quarterão 24 em cima e o Régulo do
bairro em baixo
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Na cidade de Nampula

Serviços de Migração neutralizam dez
estrangeiros ilegais
de Eráti, vila de Namapa, com destaque para um indiano portador de
documentos falsos, que reside naquele ponto desde 1995, tendo casado e gerado filhos, sendo a mais
velha com 15 anos de idade e portador documentos falsos. Segundo a
porta-voz da Direcção Provincial de
Migração em Nampula, Sheila Capela, que falava numa conferência
de imprensa de apresentação dos cidadãos, dos dez identificados, seis
são de nacionalidade nigeriana, dois
bengalis, um indiano e outro chinês,
alguns ostentam documentos falsos.
“Cinco deles foram chamados a
procederem com a regularização da
sua estadia no território nacional
que é através do pagamento de mulParte de estrangeiros ilegais apanhados na semana finda em Nampula
tas. Dois de nacionalidade bengali
velho problema da precidadão chinês que está a viver ile- serão repatriados por não apresentasença massiva de estragalmente na capital do Norte desde rem documentos. O cidadão de nageiros em situação ilegal, 2016, tendo constituído uma famí- cionalidade indiana deverá explicar
continua a ser uma “uma dor de ca- lia com uma moçambicana e gerado em que moldes adquiriu o seu recibeça”, para as autoridades de miduas filhas.
bo falso” disse a porta-voz.
gração da província de Nampula.
Na semana finda as autoridaPor seu turno, os estrangeiros
Há duas semanas, a Direcção prodes identificaram dez estrangeiros
justificam-se de várias formas, senvincial de Migração interpelou um de várias nacionalidades, no distrito
ANTÓNIO CINTURA

O

do que para uns estão naquela situação porque perderam os documentos e no caso particular do
indiano, está ilegalmente porque recebeu um documento falso por parte dos serviços de migração.
“Estou aqui porque dizem que
o meu documento não está certo,
mas eu sempre andei com ele todo
o lado porque mandei fazer aqui
mesmo na migração e não sei o que
que aconteceu lá dentro, pois eu fui
directamente ao balcão para obter
pessoalmente e não entendo o que
aconteceu de verdade” justificou o
indiano.
Um dos bengalis disse que logo
após a sua chegada em solo pátrio
moçambicano, em Março de 2021,
sofreram um roubo que fez desparecer os seus pertences e documentos.
“Já pedi para o meu país fazer os
documentos de novo, mas até agora
estou a espera e a migração chegou
lá em Namapa onde trabalho na
loja e me pegou para aqui na cidade” disse um dos bengalis.

BCI renova apoio anual ao Hospital Geral
da Machava
REDACÇÃO

O

BCI formalizou na
sexta-feira (22) a renovação da iniciativa de fornecimento anual de leite ao Hospital Geral da Machava
(HGM).
Na cerimónia que decorreu
nas instalações daquela unidade hospitalar, e que contou, entre
outros, com a presença da directora do hospital, Rosita Mapsanganhe, de membros dos corpos
directivo e médico, o director comercial regional do BCI, José
Notiço, efectou a entrega simbólica de algumas unidades de leite
em pó.
Na ocasião, Notiço recordou
o histórico de parceria entre as
duas instituições, que remonta a
2011. Desde então “temos vindo a dar o nosso apoio, através
da doação regular de quantida-

des de leite para as crianças lactentes internadas nas enfermarias
destes serviços, como forma de assegurar a melhoria da sua alimentação, contribuindo, desta forma,
para uma maior eficácia dos tratamentos prestados” – disse e acrescentou: “o BCI está aqui para uma
vez mais dizer “presente”, através
desta acção, e continuar a contribuir para um bem maior que é a
saúde”.
Já a directora do HGM agradeceu o apoio, referindo que “a renovação da parceria com o BCI é
para nós muito importante, porque nos ajuda a suprir o défice orçamental. O orçamento que recebemos para o funcionamento do
Hospital por ano é muito exíguo,
então o apoio que temos vindo a
receber do BCI é de extrema importância” – indicou, referindo
que o leite ofertado “vai ajudar na
recuperação rápida dos pacientes

pediátricos e adultos. O leite tem
um valor nutritivo elevado o que é
importante para a melhoria do estado nutricional do nosso paciente”.
Refira-se que o Hospital Geral
da Machava é uma unidade sanitária do nível secundário, sendo uma

unidade de referência nacional
para o internamento e tratamento da tuberculose sensível e da tuberculose multidrogaresistente.
Conta actualmente com 260 camas, para um efectivo de 349 funcionários.
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Grupo Entreposto lança nova Isuzu

O novo modelo é uma moderna, confortável, mais segura carrinha Pick-Up, com um design rejuvenescido..
REDACÇÃO

O

Grupo Entreposto irá
lançar, brevemente,
a nova linha da marca Isuzu. Denominada Isuzu
D-MAX. O novo modelo é uma
moderna, confortável, mais segura carrinha Pick-Up, com um
design rejuvenescido.
Nuno Henriques, do Grupo
Entreposto, que representa exclusivamente a marca em Moçambique, afirma que esta 7ª geração da Isuzu D-MAX é de
longe a melhor ISUZU, alguma
vez produzida. É um produto
feito em África, por Africanos
para utilizar em África.
“Já estão disponíveis diversos modelos da nova Isuzu para
o mercado Moçambicano. As
versões de cabine simples e cabine dupla de caixa manual e
automática, com uma motorização de 1.9cc, perfeitamente adaptadas para segmentos de
produção, e que nós vamos chamar work line. Em paralelo iremos ter uma versão com motorização 3.0cc esta, apenas com

transmissão automática e com
equipamento de nivel superior,
fazendo face aos requisitos de
padrão elevado do segmento,
será lançada com o nome Dinamic”, afirmou Nuno Henriques,
garantindo ainda que até Junho
próximo, o país terá disponível
unidades para a venda em todos
os locais onde o Grupo Entreposto está presente.
Paralelamente ao lançamento
em Moçambique, decorreu recentemente em Gqeberha (Port
Elizabeth) na África do Sul, a
cerimónia de apresentação oficial da Isuzu D-MAX. Com a
presença do presidente sul-africano, Cyril Ramaphoza e o Presidente da Isuzu Japão, Masanori Katayama, a cerimónia
teve lugar no Nelson Mandela Stadium e contou ainda com
agentes económicos, governo local, num total de cerca de 1000
convidados.
Numa mescla de culturas
africanas e japonesas, a brilhante cerimónia terminou com a
realização de um test drive para
apuramento das qualidades do

D-MAX. Dirigindo-se aos presentes, o presidente Cyril Ramaphoza disse que a Isuzu Motors
South Africa alcança um marco importante com a produção
local da 7ª geração de bakkie
Isuzu D-MAX.
“O Isuzu Bakkie é um veículo icónico na África do Sul
e a marca Isuzu tem sido associada à qualidade e confiabilidade. O facto de este bakkie estar sendo fabricado na África do
Sul é mais do que uma questão
de orgulho. É uma contribui-

ção bem-vinda ao nosso esforço
para expandir significativamente
a produção local à medida que
trabalhamos para reconstruir
nossa economia e criar empregos”.
Ramaphoza disse que a indústria automóvel é um dos sectores mais importantes da economia sul-africana. “É uma
fonte significativa de emprego
e desenvolvimento de pequenas
empresas no Cabo Oriental, particularmente em Gqeberha”.

ÚLTIMA

NGANI, 25 de Abril de 2022 2022 - P.11

Explorção de gás no país

Investimento da Exxon refém da segurança
em Cabo Delgado

MANGAVA DOS SANTOS

A

petrolífera norte-americana, Exxon Mobil
anunciou que a Decisão Final de Investimento (DFI) em
Moçambique, depende da retirada
da cláusula de força maior, que suspendeu o projecto de gás natural
por parte da TotalEnergies, a multinacional francesa líder do projecto.
“Vamos retomar o processo da
FID [sigla inglesa de decisão final
de investimento], logo que haja o levantamento da declaração de força
maior”, disse fonte Governamental
citada pela Lusa.
A informação foi partilhada
pelo vice-presidente da Exxon Mobil para África, Walker Keinsteiner,
durante uma reunião em Washington, nos Estados Unidos da América, com o actual ministro da Economia e Finanças, Max Tonela.
A Exxon manteve ainda a ideia
de que o desenvolvimento dos projectos de gás natural no país ainda é
uma prioridade. Aquela que é uma
das maiores petrolíferas do mundo,
manifestou satisfação com os progressos registados no combate aos
grupos armados na província de
Cabo Delgado, norte de Moçambique, com reservas de gás que estão
entre as maiores do mundo.
De acordo com a mesma fonte do Governo moçambicano, o vice-presidente da Exxon Mobil para
África assinalou que os avanços
conseguidos pelas forças conjuntas
de Moçambique, Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e Ruanda no combate aos
grupos armados que protagonizam
ataques no norte do país, transmitem confiança para a criação de um
ambiente favorável ao desenvolvimento dos projectos de gás natural.
“Isto dá-nos confiança, estamos
satisfeitos e estamos encorajados”,
disse, citado pela mesma fonte.
No mesmo contexto, Walker
Keinsteiner expressou ainda optimismo sobre a perspectiva de regresso das populações obrigadas a
fugir das suas zonas de origem nos
distritos afectados pela violência armada.
Max Tonela encontra-se em
Washington para participar nas
Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI)

A Exxon manteve ainda a ideia de que o desenvolvimento dos projectos de gás natural no país ainda é uma prioridade.

e do Banco Mundial (BM), tendo
previstos encontros com personalidades de instituições financeiras internacionais e do mundo dos negócios.
Os projetos de gás natural da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, conheceram um revés em
Março de 2021, quando a petrolífera francesa Totalenergies evocou
a cláusula de “força maior” para
suspender o seu investimento de
mais de 20 mil milhões de dólares
na zona, o maior em África, na sequência de ataques armados na região.
Também no Rovuma, a Exxon
Mobil lidera um consórcio que vai
produzir gás natural, mas ainda não
tomou a decisão final de investimento.

à Paz, adoptada em Novembro de
2021, acrescentando um montante
adicional de 45 milhões de euros”,
anunciou em comunicado a estrutura que junta os Estados-membros
da UE.
Segundo o Conselho da UE,
com mais este valor, o apoio comunitário a Moçambique, ao abrigo
do Mecanismo Europeu de Apoio à
Paz, ascende agora a 89 milhões de
euros.
“A medida de assistência visa reforçar o apoio da UE ao desenvolvimento de capacidades e ao destacamento das unidades das forças
armadas moçambicanas formadas
pela Missão de Formação Militar
da UE [EUTM] em Moçambique”,
explica.
O objetivo é assegurar que a formação seja tão eficiente e eficaz
Mais 45 milhões de euros para es- quanto possível, permitindo que as
forço da guerra
tropas treinadas pela EUTM sejam
plenamente operacionais e autosO Conselho da União Europeia suficientes no momento do destacaanunciou o reforço financeiro às
mento, adianta o bloco.
tropas moçambicanas, num valor
A corrida ao financiamento das
de 45 milhões de euros, por forma tropas moçambicanas e não só para
a tornar as mesmas “operacionais e pacificação de Cabo Delgado, aconauto-suficientes”, disse a organiza- tece num momento em que a Eução em comunicado.
ropa Ocidental procura alternativa
“O Conselho adoptou hoje uma mais barata ao gás da Rússia, país
decisão que altera a medida de as- do qual depende, e que invadiu há
sistência para apoio às forças ardois meses a Ucrânia.
madas moçambicanas ao abrigo
Recorde-se que o Conselho da
do Mecanismo Europeu de Apoio UE aprovou, em Outubro passa-

do, o lançamento da EUTM, visando promover uma resposta mais eficiente e eficaz das forças armadas
moçambicanas à crise na província
de Cabo Delgado, proporcionando-lhes formação e reforço de capacidades.
Já em Novembro de 2021, o
Conselho adoptou uma medida de
assistência de cerca de 44 milhões
de euros a Moçambique, de apoio
às unidades militares moçambicanas formadas pela missão de formação da UE em Moçambique.
O Mecanismo Europeu de
Apoio à Paz foi criado em Março
de 2021 para financiar todas as acções da Política Externa e de Segurança Comum em áreas militares e
de defesa, com o objectivo de prevenir conflitos, preservar a paz e reforçar a segurança e estabilidade internacionais.
A primeira missão militar da UE
em Moçambique, dedicada a treinar
tropas para enfrentar a insurgência
armada em Cabo Delgado, arrancou em 03 de Novembro com uma
cerimónia oficial na Companhia de
Fuzileiros Independente da Katembe, Maputo.
A missão de dois anos e que deverá contar com 140 militares formadores responde ao pedido de ajuda do Governo moçambicano para
preparação das suas tropas.
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