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Abandono da construção da fábrica de cimento 
em Lichinga preocupa parlamentares

Trata-se de questões ligadas a 
precariedade das estradas; 
a inexistência de estabele-

cimentos bancários em cerca de qua-
tro distritos; e o abandono da cons-
trução da única fábrica de cimento 
projectada para a capital provincial, 
a cidade de Lichinga, há algum tem-
po, todos eles tidos como principais 
entraves para acelerar o crescimento 
socioeconómico de Niassa.

A Vice-Presidente da Comissão 
do Plano e Orçamento na Assem-
bleia da República (AR), Cernilde 
Mendonça, que falava aos jornalistas 
no final da tarde de última sexta-feira 
em Lichinga, sobre o estado precário 
das estradas, disse que ao nível da 
província de Niassa há necessidade 
de melhoria das vias de acesso que 
ligam os distritos e outras províncias, 
tendo em conta o elevado nível de 
produção e de produtibilidade que 
caracteriza a província, que é preju-
dicado pela falta de estradas para o 
escoamento dos produtos.

Sem ter avançado os custos para 
o efeito, Mendonça disse que há tra-
balhos em curso, por parte do Go-
verno, para melhorar alguns troços, 
precisamente aos que estão em situa-
ção avançada de precariedade como 
é o caso da via que liga Muembe e 
Lichinga, de aproximadamente 123 
quilómetros.

Falta de bancos comerciais 
Sobre a instalação de bancos co-

merciais, a Vice-Presidente da Co-
missão do Plano e Orçamento na 
AR, informou que a população pede 
ao Governo a colocação dos servi-
ços em Muembe, Ngauma, Metari-

ca e Sanga. Estes são os quatro dos 
dezasseis distritos da província que 
carecem de instalações bancárias, o 
que complica a vida das populações 
e atrasa a economia na região.  

Mendonça frisou que a inquieta-
ção se torna mais grave ainda, num 
momento em que se confirmam au-
mentos de casos de criminalidade nos 
distritos, perpetrados pelos malfeito-
res que andam muito bem informa-
dos sobre os movimentos dos agentes 
económicos quando se dirigem aos 
bancos dos distritos vizinhos para 
depositar os valores monetários. A 
Vice-Presidente da Comissão do Pla-
no e Orçamento na Assembleia da 
República (AR), acredita por outro 
lado que a situação irá mudar com  a 
iniciativa presidencial “Um Distrito, 
Um Banco” que decorre no país nos 
últimos anos.

Construção da fábrica de cimento
O Governo moçambicano em 

parceria com uma empresa chine-
sa, começaram com a construção de 
uma fábrica em Lichinga. Agora a 90 
por cento, as obras estão paralisadas 
desde princípios de 2020 e não há 
explicações claras sobre o que está 
por detrás da situação. Por enquan-
to, aponta-se a COVID-19 que preci-
pitou a saída dos proprietários como 
uma das causas.

 “O Governo diz que está a tra-
balhar com os investidores porque é 
interesse do seu próprio interesse ver 
a província com aquela fábrica a fun-
cionar por várias razões”, explicou a 
fonte.

Do trabalho desenvolvido na pro-
víncia, a Vice-Presidente diz que se 
verificou um bom desempenho por 
parte do Governo local nos primei-
ros seis meses do ano em curso que, 

apesar da confirmação da notabili-
dade de algumas adversidades que 
assolam o país, entre outras, ligadas 
aos efeitos do novo Coronavírus que 
assolou o mundo e do terrorismo em 
Cabo Delgado, a produção e produti-
bilidade em Niassa têm uma tendên-

PEDRO FABIÃO

Vice-Presidente da CPO na Ar, Cernilde Mendonça

cia de incremento de cerca de 11,2 
por cento no que tange a arrecadação 
de receitas ao Estado. Em relação ao 
actual estado do custo de vida, a fonte 
reconheceu ter recebido reclamações 
da população local sobre o assunto, 
mas referiu que o mesmo é um fenó-
meno conjuntural, não somente para 
Niassa e é agravado pelos elevados 
custos dos combustíveis. A província 
recebe combustíveis a partir do porto 
de Nacala, em Nampula a preços ele-
vados, sendo urgente que o Governo 
a nível central, aloque subsídios aos 
transportadores e comerciantes lo-
cais.

“No computo geral, dizer que es-
tamos satisfeitos com o desempenho 
da província. O nível de produção e 
produtividade tende a aumentar. No 
período em análise, Niassa assistiu 
um incremento de cerca de 11,2 por 
cento na arrecadação de receitas e 
este é um aspecto que nos deixa, de 
certa forma, satisfeitos”, terminou.

SOCIEDADE

A Comissão do Plano 
e Orçamento (CPO) da 
Assembleia da República (AR) 
que de 23 a 30 de Julho visitou 
a província de Niassa, norte 
de Moçambique, para verificar 
o grau de implementação e de 
execução do Plano Económico 
e Social e Orçamento do 
Estado (PESOE) durante o 
primeiro semestre de 2022 e 
“medir” o nível de preparação 
da proposta do mesmo plano 
referente a 2023, afirma 
que constatou três aspectos 
preocupantes para o povo da 
província mais extensa do país.

Norte do país com maiores taxas 
de gravidezes precoces

As províncias de Nampu-
la, Cabo Delgado e Nias-
sa estão no topo da lista 

das com maior índice casamentos 
prematuros e gravidezes precoces. 
Segundo a Ministra da Educação e 
Desenvolvimento Humano, Carme-
lita Namashulua, que visitou Cabo 
Delgado na semana finda, os casa-
mentos prematuros preocupam o 
sector da Educação. Namashulua 
não avançou as medidas que estão 
a ser implementadas para travar o 
mal, mas garantiu que o Ministério 
está ciente que a situação é um gran-
de desafio para os próximos dias. 

Para além do Norte, os casamen-
tos prematuros assolam uma boa 
parte da província da Zambézia, no 
centro do país e a província de Gaza, 
no Sul.  Nos últimos três meses de 
2021, Zambézia, especificamente 
nos distritos de Mocuba e Quelima-
ne registou 310 casos de raparigas 
com 12 e 13 anos de idades, que de-
ram entrada nas unidades sanitárias 
dos dois distritos, para dar a luz aos 
filhos.

Segundo a Organização Não-
-Governamental, Save the Children, 
recentemente, Cabo Delgado regis-

tou 108 casos nos distritos de Pem-
ba, Metuge, Chiúre e Montepuez.

A especialista em protecção da 
criança, Paula Sengo, avança que 
em 2022, o número de crianças for-
çadas a casar tende a subir em com-
paração com o ano passado. A fonte 
disse que os casos aumentam em al-
gumas comunidades porque os pais 
não conseguem sustentar as filhas e 
optam em procurar por um homem 
para casar como solução para redu-
zir a pobreza.

Outro aspecto anotado pela Save 
the Children é que quando as rapa-
rigas terminam a sétima classe têm 
dificuldades de acesso ao ensino se-
cundário e optam em uniões precoce 
agravando cada vez mais a pobreza 
nas comunidades.

Para reforçar as mensagens de 
combate ao mal. uma equipa do Ga-
binete da Mulher na Assembleia da 
República trabalhou em Cabo Del-
gado, visando aferir as dificuldades 
que a rapariga enfrenta. A brigada 
trabalhou em três distritos de Cabo 
Delgado nomeadamente Pemba, 
Chiúre e Montepuez.

Para além desses distritos, os ca-
samentos prematuros são frequentes 
em zonas costeiras como Mecúfi, 
Quissanga, Macomia, Mocímboa 
da Praia e Palma.

JACKSON BASILIO



De acordo com informações 
colhidas no terreno, o indi-
viduo em causa foi subme-

tido a algumas análises laboratoriais 
no Hospital Militar de Nampula e os 
resultados preliminares recaem para 
fortes indícios de varíola dos macacos, 
uma patologia que cresce de forma 
progressiva em muitos países europeus 
e nas regiões centro e norte de África. 

Ainda de acordo com uma fonte 
que falou na condição de anonimato, 
o suspeito é do sexo masculino, de 
24 anos residente num dos bairros da 
cidade que se apresentou aos serviços 
de saúde com a pele cheia de borbu-
lhas com pequenos furúnculos que 
se parecem com varicelas, facto que 
despertou a atenção dos profissionais 
da área. O caso surge numa altura em 
que a cidade e a província em geral, 
há muito que não reporta doenças da 
pele como sarampo, sarnas, varicela, 
entre outras. 

NGANI soube que recolheu-se  
amostras de sangue do jovem em causa 
e foram encaminhadas ao Instituto 
Nacional de Saúde (INS), para efeitos 
de análises laboratoriais, cujos resul-
tados serão conhecidos brevemente. 
Enquanto isso o jovem se encontra 
em isolamento no Hospital de Graça, 

localizado na periferia da cidade, local 
que também é usado para o isolamen-
to e tratamento de pacientes com a 
COVID-19. 

Enquanto se espera pelos resulta-
dos dos exames laboratoriais circulam 
informações dando conta que o paciente 
contraiu a doença na sequência de um 
contacto anterior que teve com dois 
menores com varicelas

As autoridades sanitárias ao nível 
da província de Nampula se recusam a 
falar sobre o assunto, mas o Secretario 
de Estado na província, Mety Gondola, 
confirmou o  caso, mas negou que se 
trata da varíola dos macacos, segundo 
as informações médicas que teve acesso. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), desde o 
inicio dete ano, pelo menos sete países 
africanos detectaram 1400 casos da 

varíola dos macacos. As infecções 
ocorreram nos Camarões, República 
Centro-Africana, República Demo-
crática do Congo Libéria, Nigéria, 
República do Congo e Serra Leoa, 
países onde a varíola do macaco é 
considerada endémica. Dados da OMS 
revelam ainda que, em 2020, vários 
países africanos detetaram mais de 
6.300 infecções e 95 por cento desses 
casos ocorreram na República Demo-
crática do Congo.

Sintomas da varíola dos macacos
A doença começa com febre, fadiga, 

dor de cabeça e dores musculares. Em 
geral, de a 1 a 5 dias após o início da 
febre, aparecem as lesões cutâneas (na 
pele), que são chamadas de exantema 
ou rash cutâneo (manchas vermelhas). 
Essas lesões aparecem inicialmente no 

A história do suposto primeiro caso de  
varíola dos macacos em Nampula

JÚLIO PAULINO
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A província de Nampula e a 
cidade capital em particular, 
detectou na semana finda, 
o primeiro caso suspeito de 
ser a varíola dos macacos, 
gerando um enorme 
desconforto no seio dos 
profissionais de saúde local e 
na sociedade em geral.

rosto, espalhando-se depois para outras 
partes do corpo. Elas vêm acompa-
nhadas de um prurido e aumento dos 
gânglios cervicais, inguinais e uma erup-
ção formada por pápulas (calombos), 
que mudam e evoluem para diferentes 
estágios: vesículas, pústulas, úlcera, 
lesão madura com casca e lesão sem 
casca com pele. 

Medidas de prevenção
A prevenção contra a varíola de 

macacos é simples, e necessita de 
cuidados básicos de higiene, como 
são os casos de higienização das mãos 
com água e sabão, evitar contatos com 
animais doentes, mortos, ou que possam 
estar infectados. Não tocar diretamente 
nas feridas, recomendando-se o uso 
de luvas. 

Aspecto de uma pessoa infectada pela variola dos macacos
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Apoio às vitimas do terrorismo passa para 
assistência virada ao desenvolvimento

Para além de ter semeado luto 
e destruído infra-estruturas 
económicas e monumentos 
históricos, alterando o 
tecido social da província, o 
terrorismo em Cabo Delgado 
provocou a deslocação 
forçada de muitos cidadãos 
dos distritos afectados, para 
diversos cantos do país, sendo 
Nampula um dos pontos de 
refúgio de cerca de 64 mil 
deslocados abrigados em 20 
distritos, dos quais 19.500 
estão na capital provincial.
ANTÓNIO CINTURA

Reconhecendo que todo 
moçambicano é livre de fixar 
residência em qualquer parte 

do país, o Governo de Nampula permitiu 
aos deslocados a viverem definitivamente 
na província e doravante, a assistência 
às vitimas do terrorismo não pode ser 
apenas de emergência, mas deve estar 
virada para o desenvolvimento. Para 
tal, lançou-se na terça-feira passada, 
o Projecto denominado “Apoio às 
populações deslocadas e comunidades 
acolhedoras nas províncias de Cabo 
Delgado e Nampula em meios de 
produção agrícola”, que conta com 
o apoio da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO).

Falando na cerimónia do lançamento 
do projecto que teve lugar no distrito de 
Rapale, com a presença do Governador de 
Cabo Delgado, Valige Tauabo, o Chefe do 
Executivo Provincial de Nampula Manuel 
Rodrigues, que dirigiu o evento, admitiu 
que logo após a chegada dos deslocados, 
foi possível notar que eram pessoas com 
vontade de trabalhar e contribuir não 

só para o auto-sustento, assim como 
trabalhar para o desenvolvimento do 
país. Rodrigues felicitou e encorajou os 
beneficiários do projecto a trabalharem 
com recurso a insumos que irão receber, 
para produzirem não só alimentação, 
assim como para abastecer o mercado, 
sobretudo na cidade de Nampula.

E porque a região de Rapale tem 
cerca de 2000 deslocados e possui uma 
localização estratégica e potencial agrário 
que carece de ser bem explorado, os 
deslocados foram incentivados a abraçar 
um modelo de produção também virado 

às necessidades do mercado. “A par 
das oportunidades que serão criadas 
por este projecto, juntem as outras 
existentes, como é o caso do projecto 
SUSTENTA, daí que vos encorajamos 
que preparem as extensas áreas de terra 
e o aproveitamento integral da rede de 
extensão agrária que é bem consolidada 
aqui em Rapale”, disse o governador. 
“Um aspecto não menos importante 
que deve merecer a vossa atenção está 
na forma de confecção dos alimentos e 
o aproveitamento integral de todos os 
produtos ao vosso dispor”, acrescentou. 

E porque a situação de desnutrição 
crónica continua a preocupar o Governo, 
os beneficiários do projecto foram 
instados a partilhar experiências entre 
famílias, para que gradualmente se reduza 
os actuais níveis de desnutrição que 
rondam os 46 por cento na província.

Para além de insumos agrícolas, 
Manuel Rodrigues garantiu que 
brevemente os beneficiários serão 
capacitados para a criação de aves 
(galinhas) e pequenos ruminantes 
(cabritos), onde se espera que apostem 
na multiplicação das espécies e não 
no consumo imediato ou na venda 
dos mesmos, alegando dificuldades 
financeiras. 

“A mesma maneira que hoje 
conseguem superar os desafios, não 
desistam e continuem assim. Solicitem 
sempre a assistência dos técnicos para 

Uma quadrilha composta 
por sete elementos vinha 
roubando desde o ano 

passado, mercadorias avaliadas em um 
milhão e cento e cinquenta mil meticais 
num armazem localizado na cidade 
de Nampula. O crime culminou com 
a detenção dos criminosos, na semana 
passada e sua apresentação pública.

A polícia em Nampula conseguiu 
recuperar apenas vinte sacos de 
tempero, usado na preparação de vários 
alimentos. Um dos detidos é motorista 
e foi neutralizado no bairro de Muatala 
arredores da ciadde de Nampula e outro 
no distrito de Monapo na posse da 
respectiva mercadoria que estava a ser 
transportadas para o distrito de Nacala-
Porto para posterior venda.

Em declarações ao NGANI a porta-
voz do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal em Nampula (SERNIC) 
revelou que os outros elementos que 
fazem parte da quadrilha estão foragidos 

e há trabalhos em curso visando detê-
los. “Aqui estão detidos quatro e faltam 
três que igualmente fizeram parte do 
roubo. Estamos a fazer de tudo para 
encontrar os outros elementos”, indicou 
a fonte.

Os detidos contam versões que 
contrariam os pronunciamentos da 
policia. Um deles disse que trabalhava 
numa loja no famoso mercado do 
Bombeiro, pertencente a um comerciante 
de nacionalidade estrangeira e nunca 
roubou o que quer que fosse. “Eu apenas 
trabalhava numa loja e passados alguns 
meses o patrão disse que sentia desfalque 
da mercadoria. Primeiro foi de vinte mil 
depois disse que eram quarenta mil, daí 
fui expulso e acabei detido”, contou.

Outro indiciado é um motorista de 
transporte de mercadorias. O acusado 
referiu que apenas foi contratado para 
transportar o produto e não sabia da 
proveniência do mesmo tendo em conta 
que é seu trabalho. “Eu não percebo 
porque estou aqui. Eu sou motorista 
e tenho documentos que confirmam a 

minha profissão, não entendo as razões 
que obrigaram os chefes a me deter”, 
lamentou.

Ainda na semana passada o SERNIC 
neutralizou um agente da Policia da 
República de Moçambique foragido da 
capital do país, a cidade de Maputo, 
acusado do roubo de electrodomesticos 
na residência do pai localizada no bairro 
de Mauaivire Expansão na cidade de 
Nampula. O mesmo já tem cadastro 
nos meandros de crime e se escapuliou 
de um estabelecimento penitenciário 
de Maputo, onde cumpria uma pena. 

“Este individuo é um agente da 
corporação e já esteve detido tendo 
fugido no ano passado para Nampula 
e chegado aqui, furtou vários bens 
na casa do pai. Através de denúncias 
conseguimos encontrar e detê-lo” disse 
a porta-voz do SERNIC em Nampula, 
Enina Tchinine. 

O indiciado confessou o o crime 
de roubo e no caso de Maputo disse 
que já tinha cumprido a pena na sua 
totalidade.

Indivíduos roubam mercadoria avaliada 
em mais de um milhão de meticais

SAIDE SANDAR

Alguns dos beneficiários do projecto

assegurar um bom meneio sanitário e 
reprodutivo dos animais. Nós queremos 
que saiam daqui grandes criadores e 
não meros consumidores”, desafiou 
Rodrigues.

O Governador de Cabo Delgado, 
Valige Tauabo, agradeceu a recepção 
simbólica do material composto por 
sementes agrícolas e instrumentos de 
trabalho, que irão beneficiar cerca de 
11.400 famílias de Cabo Delgado, entre 
as deslocadas e acolhedoras. Tauabo disse 
que o Conselho Executivo Provincial 
e a população se sentem acarinhados 
pela FAO e os demais parceiros que 
trabalham lado a lado, visando aumentar 
a produção e produtividade agrícola.

A semelhança de Rodrigues, Tauabo 
exortou e encorajou aos beneficiários 
para continuarem a intensificar as 
lavouras e sementeiras, na diversificação 
de hortícolas para garantir uma boa dieta 
alimentar e aumentar a renda familiar.

“Esperamos que este gesto que agora 
testemunhamos, ajude os beneficiários a 
maximizar os ganhos e contribuir para o 
movimento de retorno às zonas de origem 
e concorrer para inverter a tendência 
nos preços dos bens de consumo ou de 
primeira necessidade” disse o governador, 
tendo acrescentado que “o gesto vem 
revigorar as nossas energias e assegurar 
que o povo de Cabo Delgado não está 
só”.
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OPINIÃO

Os raptos constituem uma 
prática abominável e de 
desrespeito aos direitos 

humanos, na medida em que limi-
tam as liberdades civis e sociais dos 
cidadãos. Tendo Moçambique rati-
ficado a Convenção Universal dos 
Direitos Humanos (CUDH), o Es-
tado comprometeu-se em proteger, 
promover e garantir o respeito aos 
direitos fundamentais no seu terri-
tório. E o artigo 3 indica que “To-
do ser humano tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal”.

Os raptos têm sido nos últimos 
anos, uma das indústrias mais lu-
crativas no crime organizado no 
país, que diferentemente de outras 
actividades criminosas, até então, 
conseguiu se modernizar e ajustar 
ao tempo presente. O inverso ocorre 
nas instituições do Estado, até então 
obsoletas, o que limita a sua capa-
cidade de combater e desencorajar 
este fenómeno, cujas implicações 
económicas, políticas e sociais são 
imensuráveis e objectos de análise 
neste artigo.

Constituem as causas dos rap-
tos, elementos de natureza econó-
mica, como o sentimento de priva-
ção relativa e exclusão económica, 
a pobreza, o individualismo e o de-
semprego, elementos abundantes 
em sociedades com políticas eco-
nómicas ineficientes como Moçam-
bique. E constitui função principal 
do Governo, eliminar com o senso 
de desigualdade existente no país. 
Em termos políticos, os raptos são 
motivados por uma dupla necessi-
dade, por um lado fazer pressões 
junto do Governo de forma a alte-
rar o status quo ou derrubar o Go-
verno. E por outro lado, são um 
instrumento (esquadrões da morte) 
ilegal usado para a manutenção do 
Governo, sempre que se sinta amea-
çado por indivíduos no exercício da 
sua cidadania. E em termos socio-
culturais, os raptos são motivados 
através de crenças ligadas a deter-
minados valores culturais e/ou es-

tereótipos, praticas predominantes 
na sociedade moçambicana. Diante 
destas causas e da crescente activi-
dade de grupos criminais, importa 
questionar se há razões para que o 
governo possa elevar ou manter os 
seus níveis de des(preocupação) em 
relação aos raptos no país?

A fim de evitar colisões com as 
definições de raptos ou sequestros, 
vamos adoptar o disposto no códi-
go penal, artigo 197 que prescreve 
o crime de rapto como “quem, por 
meio de violência, ameaça ou qual-
quer fraude raptar outra pessoa com 
o fim de submetê-la à extorsão, à 
violação, obter resgate, recompen-
sa, constranger o Estado, uma or-
ganização internacional, uma pes-
soa colectiva, um agrupamento de 
pessoas ou uma pessoa singular a 
uma acção ou omissão, ou a supor-
tar uma actividade”. Sendo que os 
raptos podem ser acompanhados 
de (i) precedido ou acompanhado 
de ofensa grave à integridade físi-
ca da vítima; (ii) acompanhado de 
tortura ou outro tratamento cruel, 
degradante ou desumano; (iii) pra-
ticado contra pessoa indefesa em 
razão da idade, doença, deficiência 
ou gravidez; (iv) praticado median-
te simulação de qualidade de auto-
ridade pública, por servidor públi-
co com grave abuso de autoridade; 
(v) acompanhado de crime contra 
a liberdade sexual da vítima; (vi) 
seguido de suicídio da vítima.

Respondemos a questão levantada 
de forma sequenciada, iniciado na 
dimensão económica cujas vítimas 
são preferencialmente indivíduos 
com alguma dotação financeira, nor-
malmente, mas não exclusivamente, 
empresários nacionais e estrangei-
ros. Nesse contexto o rapto tem a 
finalidade de extorsão, privando a 
liberdade do cidadão, exigindo va-
lores monetários. Os raptos de na-
tureza económica, cometidos aos 
empresários ou parentes próximos, 
sobretudo estrangeiros para além 
das implicações directas a vítima, 

têm uma série de implicações que 
afectam de forma negativa a con-
juntura económica do pais, como 
a fuga do empresariado para fora 
do país (as vítimas depois de sol-
tas passam a ser exigidas uma taxa 
de liberdade, tal como o antigo co-
-proprietário da SOMOFER, Yacub 
Satar), desencoraja o investimento 
estrangeiro dos pequenos e médios 
empresários que devido a insegu-
rança sentem-se ameaçados, e mais 
grave pode resultar no enceramento 
dos estabelecimentos económicos 
o que gera o desemprego. 

Com base nessas premissas, acre-
ditamos que estão criadas as con-
dições para que o Estado eleve os 
seus níveis de preocupação face a 
proliferação dos raptos, através de 
medidas económicas e de desen-
volvimento preventivas de forma 
a eliminar as causas económicas 
dos raptos. Por outro lado, insti-
tuições como a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) e a Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
para além de se apresentarem co-
mo obsoletas, a sua credibilidade 
social esta inquinada, de tal forma 
que até as vítimas não aceitam co-
laborar com estas após o resgate.

Na dimensão política, a ocor-
rência dos raptos ocorre num con-
texto oposto e problemático. Em 
Moçambique não têm sido práticas 
a ocorrência de raptos de forma a 
pressionar o Governo para que al-
tere uma determinada política. A 
natureza dos raptos que ocorre num 
contexto de liberdades civis e polí-
ticas, permissível a que os cidadãos 
moçambicanos possam exprimir as 
suas opiniões sobre o processo de 
governação vigente. E nos casos em 
que os indivíduos apresentam con-
ceitos sensíveis e críticos a governa-
ção do dia, de seguida é noticiada 
a ocorrência do rapto a estes cida-
dãos, por um grupo apelidado por 
“esquadrões da morte”, que actua 
com a finalidade de tortura física 
e em casos mais graves, resulta em 

morte, violando de forma clara os 
direitos humanos.

São as vitimas preferenciais des-
te tipo de raptos (com motivações 
políticas) os jornalistas, analistas 
políticos, activistas e defensores 
dos direitos humanos. Resultaram 
em ofensa grave a integridade física 
das vítimas, os casos do rapto ao 
Jornalista Ericino de Salema (após 
criticar o comportamento de Flo-
rindo Nyusi, filho do Presidente da 
República) e José Jaime Macuane 
(baleado após criticar a postura do 
governo face a intolerância aos di-
reitos civis que assiste os moçam-
bicanos). De forma mais grave, os 
esquadrões da morte conseguiram 
alcançar as suas incursões, lesando 
a vida do Constitucionalista Giles 
Cistac, assassinado em plena cida-
de de Maputo, por ter apresentado 
a hipótese de ser possível criar pro-
víncias autónomas no contexto do 
debate em torno da descentraliza-
ção no país. Trazer todas as vítimas 
desse tipo de atrocidades para este 
espaço seria um exercício incomen-
surável, contudo, fica a nota de que 
para este tipo de raptos, cometidos 
pelos esquadrões da morte, a PGR 
e a PRM, com a reputação já in-
quinada, os supostos responsáveis 
nunca foram tidos nem achados.

Por fim e associado ao terrorismo 
em Cabo Delgado, a indústria dos 
raptos deveria ser um factor para 
elevar os níveis de preocupação do 
Governo. Os grupos terroristas pre-
cisam de financiamento para con-
tinuar a realizar as suas incursões, 
estando a ser possível estancar a 
fonte externa que alimenta os in-
surgentes, é possível que achem na 
indústria dos raptos um campo fér-
til para se autofinanciarem. E ter-
minamos citando o antigo Procu-
rador-geral, Augusto Paulino, que 
sobre os raptos, deixou a ideia de 
que o fenómeno  “representa uma 
verdadeira ameaça á paz, ao desen-
volvimento e até mesmo à sobera-
nia do Estado”.
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      Jaime Newton Z. Gode

 Proliferação da Indústria dos Raptos no país
Há motivos para o Governo moçambicano se 

preocupar?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos



 

Pode até não ser o programa 
do movimento financiado por 
George Soros, Nova Ordem 

Mundial, como ser de outro segmento 
interessado em mudar o mundo, sem ne-
nhum projecto que não seja demolir e 
destruir valores, referências e riqueza. 
Mas faz todo sentido visto que o pro-
grama é comum, presente em todas as 
sociedades da civilização judaico-cristã. 

O programa de destruição da paz so-
cial tem o seguinte alinhamento comum: 
derrubar as economias através de múlti-
plas acções que convergem na inflação, 
na quebra do padrão de vida dos povos 
e no desemprego em diferentes áreas. 
Eis os dez passos a considerar: 

1. Debilitar economias através do alto 
endividamento público e do aumen-
to de funcionários no sector público, 
que provoca subida de impostos para 
financiar o Estado. E ainda defender 
empresas estatais, que formam uma 
elite operária que, ganhando salários 
bem acima da média, se transformam 
em massa de manobra de políticas de 
esquerda. Como acréscimo, minar o 
sector privado com menos horas traba-
lhadas e desprezo pela produtividade. 

2. Inibir a acção das polícias, acusando-
-as de racismo e abuso na repressão, 
para aumentar a violência e a insegu-
rança. Através do mau uso de políticas 

ambientais, embargar grandes obras 
públicas e combater actividades essen-
ciais que possam ser responsáveis por 
qualquer tipo de poluição, por menor 
que seja. 

3. Combater as religiões em geral, de 
certa forma dentro do pensamento de 
Lenine, que dizia serem elas “o ópio 
dos povos”. Nesta cruzada, destruir os 
valores da família que, através da his-
tória, marcam a civilização ocidental. 

4. Incentivar não mais a luta de classes, 
mas sim o ódio religioso, as divisões do 
pobre contra o rico, de raças diferentes 
entre si, para gerar um ambiente ne-
gativo nas sociedades para o trabalho 
e a Paz Social. Estimular greves em 
serviços essenciais para prejudicar o 
Turismo justamente nas épocas altas 
de Verão e Natal. 

5. Defender a omissão das nações civili-
zadas diante de guerras específicas em 
torno de fronteiras e regimes políticos.

6. Estimular a infiltração destas ideias 
na formação de quadros nos meios 
militares e no sistema jurídico, uma 
vez os “media” dominados. 

7. Usar e abusar do revisionismo histó-
rico, demolindo a imagem de vultos 
mundiais ou de países através de des-
propositadas interpretações do momen-
to em que cada um viveu. Inclusive 
da prática de alterar denominações 
de logradouros públicos. 

8. Debates gerados para distrair a opi-
nião pública de países com Eleições 
Livres e Economia de Mercado, en-
quanto se tenta destruir as instituições 
existentes.

9. Defender a imigração ilimitada para 
países desenvolvidos como EUA e as 
dez maiores Economias da Europa, 
onde podemos incluir os Países dos 
PALOP´s para descaracterizar suas 
culturas, valores, aumentar a violên-
cia urbana e pressionar os sistemas 
prisionais.

10. Provocar o caos na economia com 
sucessivas inadimplências de países 
que devem mais do que seus produtos 
brutos e estão paralisados pela acção 
sindical, que os impedem de buscar 
produtividade com qualidade e afas-
tam investimentos. 

Este programa está em plena implan-
tação em muitos países (incluíndo os da 
África Austral) que navegam para o de-
sastre com música e alegria a bordo. Não 
existe razoabilidade na opção dos povos 
com baixo nível de educação, levados 
ao caos, como os latino-americanos e os 
de governos socialistas europeus, além 
dos países (ditos) africanos, todos fragi-
lizados pelas dívidas e custos impostos 
pelo sindicalismo agressivo que conduz 
ao desemprego e a falta de liberdade, 
para além da Corrupção no que respeita 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

a países como Moçambique e Angola, 
além de outros. 

Uma orientação atribuída à militân-
cia de esquerda do Partido Democrata 
dos EUA é dividir o sector empresarial 
pela via da exploração da vaidade de im-
portantes empresários louvados pela sua 
“responsabilidade social” e “compromis-
so democrático”. Neste momento já são 
muitos os capitalistas “progressistas”.

A “cartilha da ruína” tem por base 
também um documento da URSS, de 
1943, em plena guerra em solo russo, 
no qual Estaline encontrou tempo para 
reconhecer que a maior derrota do co-
munismo teria sido na guerra civil de 
Espanha, o que atribuía a unidade mili-
tar em torno do anticomunismo à Igre-
ja Católica e aos grandes capitais com 
interesses em Espanha. 

Daí a grande infiltração ocorrida nos 
meios militares — casos de Portugal, Ve-
nezuela e Brasil, no clero D. Hélder e 
Dom Evaristo — e empresários como o 
referido George Soros e tantos outros 
que financiam projectos de esquerda sob 
a capa de “cultural”, “social” e “eco-
lógico”. E em todo Mundo.

O Capitalismo distanciou-se da Polí-
tica, da Defesa do Sistema Económico 
socialmente mais Justo e mais Democrá-
tico, com executivos interessados tão so-
mente nos seus ganhos. Alguma dúvida? 

NGANI -   Segunda-feira, 01 de Agosto de 2022                                                                                                                                                                  P.07

Intenções de arruinar Ocidente?

      Amilton Munduze

Pode até haver tribalismo na distribuição do tacho, mas 
não atiremos as pedras aos Machanganas, Marongas, 
Machopes, Matswas, etc.

Do discurso polêmico do 
General Alberto Chipan-
de captei a mensagem se-

gundo a qual há uma distribuição de 
cargos e oportunidades entre moçambi-
canos do Sul em detrimento dos outros 
(Centro e Norte). Quando o general 
se indigna com a fotografia tribal-su-
lista da “tenda das revelações” que do 
lado de lá foi buscar alguma muana 
chuabos, não está a reivindicar que 
tinha de haver uma prisão inclusiva. 
Portanto, que tinha de haver macon-
des presos, macuas presos, manyanjas 
presos, mathewes presos. Está sim a 
dizer, no meu entender, que aquele é 
o espelho de como os cargos no esta-
do tem uma supremacia sulista.

Se o meu entendimento não estiver 
errado, então o general está a colocar 
o dedo na ferida dos outros, enquan-
to ele também tem a sua. Quero com 
isso dizer que a prática da distribui-
ção de tachos com base tribal é o es-
pelho nacional e não apenas entre os 
do Sul. Poderíamos perguntar ao ge-
neral como é que está a relação entre 
macondes e mwanis na distribuição 
do tacho? Como é que está a relação 
entre machuabos e lomwès? Como 
é que está a relação entre macenas e 
mandaus? Já ouvi na Zambézia de-
poimentos como “ali na Secretaria 
Provincial os lomwès se puxam entre 
eles”. Isso dito por funcionários da-
quela instituição. Se é verdade, não 

sei. Mas já me manifestaram esse sen-
timento.

Por isso, se tivermos de comba-
ter essa prática, olhemos para o país 
como um todo. Chega de apontar o 
dedo aos do Sul como aqueles que nos 
fazem mal. Aqueles que abocanham 
as oportunidades. É errado pensar 
assim. Nós do Norte e Centro temos 
de parar de nos comportar como ví-
timas, quando entre nós também não 
se passa nada. Há muito tribalismo no 
nosso seio. Os lomwès foram muito 
espezinhados na Zambézia e ninguém 
se indignou. Eram os abuias. Só ser-
viam para empregados domésticos. 
Nem deviam se atrever a namorar uma 
menina chuabo! Esse fenómeno atin-

gia as instituições e “ninguém via”. 
Termino este meu excerto apelando 

ao mais velho, General Alberto Chi-
pande a evitar esse tipo de discurso. 
Não agrega valor algum. De contrá-
rio, cria intrigas, divisionismos, senti-
mentos de ódio entre filhos da mesma 
pátria. Passou uma falsa informação 
que se confunde com verdade. 

Todos nós conhecemos moçambi-
canos de diversas etnias que ocupam 
cargos importantes e estratégicos no 
país em diversas áreas. Por isso, com-
batamos a etnização dos tachos sim, 
mas não apontemos exclusivamente 
o dedo aos do Sul.

Aquele abraço.



Rússia quer usar rublo e metical para manter 
transações económicas com Moçambique

MANGAVA DOS SANTOS

É o que aconteceu na semana finda 
em Maputo (28 de Julho), quando o 
embaixador da Rússia em Moçambique 
defendeu o uso do rublo e do metical 
para manter as transações comerciais 
com Moçambique para fazer face às san-
ções que enfrenta internacionalmente.

“O rublo e o metical são dignas divisas 
que podem ser usadas e não necessitam 
da benevolência de alguns outros países 
que controlam o sistema internacional”, 
declarou o embaixador da Rússia em 
Moçambique, Alexander Surikov, após 
um encontro com a Confederação das 
Associações Económicas de Moçambi-
que em Maputo - CTA.

Segundo o diplomata, a Rússia es-
tá aberta a reforçar a cooperação com 
Moçambique e, com recurso às moedas 
dos dois países, é possível dinamizar a 
parceria, garantindo que Moçambique 
alcance resultados em torno dos seus 
esforços para a industrialização.

“A Rússia está aberta para apoiar 
Moçambique, tanto no que diz respeito 
aos cereais, fertilizantes ou máquinas 
que possam reforçar a vossa industria-
lização”, acrescentou o diplomata.

Alexander Surikov lembrou que a 
Rússia e Moçambique têm prevista para 
os próximos meses uma reunião intergo-
vernamental em Moscovo, um encontro 
em que serão debatidos aspectos ligados 
a cooperação bilateral.

“Estes temas vão ser discutidos nes-
ta comissão mista, estamos só à espera 
da resposta de Moçambique sobre as 
datas”, declarou o diplomata, que olha 
para o país como um parceiro confiável 
na estratégia de Moscovo de reforçar 
a sua presença no continente africano.

Moçambique esteve entre os países 
que se abstiveram em duas resoluções 
que foram a votos na Assembleia-Ge-
ral da Organização das Nações Unidas 
(ONU): uma condenou a Rússia pela 
crise humanitária na Ucrânia devido à 
guerra e outra suspendeu Moscovo do 
Conselho de Direitos Humanos.

A Frente de Libertação de Moçam-
bique (Frelimo, partido no poder desde 
a independência declarada em 1975) 
foi um aliado de Moscovo durante o 
tempo da antiga União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) , tendo 
recebido apoio militar durante a luta 

contra o colonialismo português e ajuda 
económica depois da independência, 
em 1975.

Segundo dados avançados pela CTA, 
o volume anual das transações económi-
cas entre Moçambique e Rússia estavam 
estimadas em, pelo menos, 100 milhões 
de dólares (6,4 mil milhões de meticais, 
no câmbio actual).

Solução para o elevado custo de vida 
Após a invasão da Rússia à Ucrâ-

nia, quase todos os países do mundo 
conheceram uma escalada sem prece-
dentes dos preços dos combustíveis, e 
Moçambique em particular, uma das 
nações mais pobres do mundo, sofre 
duramente, apesar de não se posicionar 
quanto ao conflito. 

Os altos custos de combustível no 
país já renderam duas paragens só no 
mês de Julho que ontem terminou: pri-
meiro dos transportadores que exigem  
o aumento da tarifa de transporte e uma 
outra manifestação silenciosa convo-
cada por pessoas sem rosto. As outras 
cidades do país também paralisaram 
as actividades por causa do alto custo 
do preço dos combustíveis. 

Para fazer face à estes problemas, 
a Rússia propõe ser o país com o qual 
Moçambique deve contar para tratar 
as questões dos combustíveis, pois só 
assim terá o produto mais barato em 
comparação com os actuais preços de 
compra. “A Rússia está aberta para tra-
balhar com Moçambique neste aspecto. 
Estamos abertos a projectos no sector 
dos combustíveis e noutros de mútuo 

interesse”, disse o diplomata acredita-
do em Moçambique. A ideia, segundo 
Surikov, é permitir que Moçambique passe 
a importar combustíveis directamente 
da Rússia, evitando intermediários, uma 
perspectiva que se pensa que poderá re-
duzir, pelo menos à metade, os custos 
de aquisição do produto.

A CTA entende que a materialização 
deste desiderado pode ser benéfico ao 
país, uma vez que o combustível rus-
so custa metade do preço praticado no 
mercado internacional. 

“Uma das soluções que se encontrou 
é o Banco Central permitir que se faça 
transações em Rublo e haver essa ligação 
directa com os fornecedores russos”, 
disse Eduardo Sengo, Director Executivo 
da CTA. O uso de rublo em transações 
internacionais foi uma medida adoptada 

pela Rússia em retaliação as sanções 
impostas pelos países ocidentais. 

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro 
uma ofensiva militar na Ucrânia que já 
matou mais de cinco mil civis, segundo 
a ONU, que alerta para a probabilida-
de de o número real ser muito maior. 
A ofensiva militar russa causou a fuga 
de mais de 16 milhões de pessoas, das 
quais mais de 5,7 milhões para fora do 
país, de acordo com os mais recentes 
dados da ONU.

Também, segundo as Nações Unidas, 
15,7 milhões de pessoas necessitam de 
assistência humanitária na Ucrânia. A 
invasão russa foi condenada pela genera-
lidade da comunidade internacional, que 
respondeu com o envio de armamento 
para a Ucrânia e o reforço de sanções 
económicas e políticas a Moscovo.

Numa altura em que a Rússia 
sofre sanções do ocidente por 
conta da guerra que inflige aos 
ucranianos na própria terra, o 
maior país do mundo procura 
mais aliados económicos e 
políticos, e no caso, reacender 
antigos laços da era soviética 
com as nações africanas.

ECONOMIA
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O drama da fome em Chipopopo

Mil e oitocentas famílias, 
correspondentes a nove 
mil pessoas enfrentam 

a fome na localidade de Chipopopo, 
posto administrativo de Save, distrito 
de Machaze, na província de Manica, 
na sequência de perca de culturas, 
devido à estiagem. O Chefe do De-
partamento de Segurança Alimentar 
e Nutricional, na Direcção Provincial 
da Agricultura e Pescas em Manica, 
Dionísio Rapeque, é quem deu a co-
nhecer a informação, em entrevista ao 
NGANI, tendo realçado que a inso-
lação intensa prejudicou as culturas 
em campo, o que resultou na fraca 
colheita.

Rapeque referiu que para que a 
situação não evolua ao estágio de 
emergência, várias medidas já estão 
em curso visando garantir a dispo-
nibilidade de alimentos para as nove 

mil pessoas afectadas pela fome. “A 
população quase não colheu nada, mas 
estratégias estão sendo tomadas atra-
vés do governo distrital para ver como 
é que essas famílias podem transitar 
para a próxima campanha”, disse Ra-
peque tendo sublinhado que o sector 
da segurança alimentar e nutricional 
em parceria com o sector da indústria 
e comércio estão a se desdobrar em 
acções no terreno, na mobilização dos 
agentes económicos visando a aloca-
ção de alimentos para a população da 
localidade de Chipopopo.

A fonte frisou que a população lo-
cal se dedica à venda de culturas de 
rendimento com destaque para a casta-
nha de caju que abunda na região para 
minimizar os efeitos da fome cíclica. 
Igualmente exortou ás comunidades 
camponesas a braços com a fome para 
não venderem todos os produtos, dei-
xando sempre alguns para o consumo.

“O apelo que gostaria de deixar à 

população é que não vendam os seus 
produtos, antes de reservar quantidades 
suficientes no celeiro, para o consu-
mo. Sabemos que há famílias com um 
agregado de dez ou mais pessoas, é 
preciso que reservem comida suficiente 
para toda a época, que é para evitar 
que sejam afectadas pela fome”, disse.

Localizado no extremo sul da pro-
víncia de Manica, o distrito de Machaze 
é ciclicamente afectado por seca e 
estiagem, situação aliada por clima 
semi-árido que assola aquela divisão 
administrativa. 

Em face desta situação, a popula-
ção tem como alternativa as culturas 
resistentes à seca, com enfoque para 
a mapira, a mandioca, feijões e cas-
tanha de caju, esta última tida como 
principal cultura de rendimento na 
região, cuja sede distrital (Chitobe) 
dista a 325 quilómetros da cidade de 
Chimoio.

BENEDITO COBRISSUA



PEDRO FABIÃO

Em entrevista exclusiva ao 
NGANI na tarde da última 
sexta-feira à margem da 12ª 

Sessão Ordinária do Conselho Execu-
tivo Provincial (CEP), o Director de 
Obras Públicas em Niassa, João Rico-
tso, reconheceu que o fornecimento de 
água na província, ainda está aquém 
do desejado comprometendo as con-
dições básicas de higiene e saúde no 
seio das comunidades rurais.

Segundo Ricotso, são vários os fac-
tores por detrás da situação, sendo um 
deles a extensão geográfica da província 
de Niassa, agravada pela dispersão da 
maior parte da sua população; o cres-
cimento do número de habitantes; e a 
deficiência de provisão de serviços de 
abastecimento de água por questões 
orçamentais.

O director defendeu que a zona sul 
da província, precisamente, Mecula, 
Marrupa, Maúa, Nipepe e Metarica, é 
tida como a que mais precisa de apoios 
relativos ao abastecimento de água, 

por causa das dificuldades em se ter 
fontes subterrâneas e de longo tempo 
devido a natureza geo-morfológicas dos 
locais. O Governo aponta os distritos 
de Mecanhelas, Chimbunila, Lichinga 
e Lago constam na lista de distritos 
com um fácil acesso à água a partir 
de lençóis freáticos.

O nosso interlocutor revelou que 
actualmente a província tem um total 
de 2188 fontes de abastecimento de 
água dispersas, das quais 2075 estão 
operacionais e, também, existem cerca 
de 41 sistemas sendo que 25 destes estão 
a ser aproveitados. Segundo Ricotso 
isso é um resultado encorajador na 
medida em que pouco a pouco, mesmo 
sendo fora do desejado, se consegue 
alcançar cada vez mais as comunidades 
e há esforços para envolver mais par-
ceiros visando aumentar as realizações 

anuais correspondentes ao orçamento 
alocado ao sector para atingir mais 
população.

Esforços para a melhoria do forne-
cimento de água

Entre os desafios há um conjunto de 
prioridades, dentre elas, por exemplo, 
vai para o distrito de Marrupa onde a 
solução passará pela abertura de uma 
fonte subterrânea e neste momento 
decorrem diligências de mobilização 
de fundos em cerca de 150 milhões 
de meticais ao nível ministerial, para 
a construção do sistema de abasteci-
mento de água com uma captação a 
partir do rio Messalo. 

Ricotso frisou que para o próximo 
ano, haverá um grande impulso sobre 
o abastecimento de água rural, através 
de financiamento da Agência Japonesa 

Taxa de fornecimento de água ainda 
abaixo da metade em Niassa 

de Cooperação Internacional (JICA), 
num projecto que já estava previsto 
para arrancar em 2022, mas por ques-
tões de ordem orçamental foi adiado. 
A JICA irá abranger os distritos de 
Majune, Mavago, Muembe, Ngauma, 
esperando-se realizar a abertura de 
cerca de 25 furos de água e outros 
quatro sistemas nas vilas sedes dos 
locais supracitados. Espera-se que o 
abastecimento de água melhore tam-
bém com a entrada em vigor do Pro-
jecto de Governação Transparente de 
Abastecimento de Água e Saneamento 
(GOTAS), na sua terceira fase, para 
três anos de duração, abrangendo os 
distritos de Mecanhelas e Metarica. 
Há também negociações com a Embai-
xada da Irlanda, acreditando-se que a 
taxa de cobertura poderá subir mais 
na província de Niassa.

Enquanto se finaliza a barragem 
de Locumué na cidade de Lichinga, 
decorrem esforços para abertura de 
um campo de furos provavelmente no 
bairro de Nomba para abastecer o pre-
cioso líquido à cidade de Lichinga. 

Por outro lado, a nossa fonte infor-
mou há um interesse do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD) com vista 
a reabilitar a barragem que se encontra 
em Cuamba. “Se nós tivermos essas 
fontes garantidas de financiamento, 
acreditamos que nos próximos tem-
pos alguma coisa poderá melhorar 
em termos de abastecimento de água 
na província de Niassa”, assegurou o 
director provincial de Obras Públicas.
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A actual taxa de cobertura 
geral de abastecimento de 
água nas zonas rurais da pro-
víncia de Niassa, ainda está 
abaixo da metade da respec-
tiva densidade populacio-
nal, cobrindo apenas cerca 
de 784.245 habitantes, o 
que corresponde a 47,51 por 
cento.

Aperta o cerco contra produtores de canábis 
sativa em Nampula
JÚLIO PAULINO

João Ricotso

O circuito de venda e consumo 
de estupefacientes com des-
taque para a canábis sativa, 

vulgo suruma, que é apontada como a 
principal causa do aumento da crimina-
lidade em Nampula, vai ficar apertado 
para os traficantes nos próximos dias, 
mercê de uma série de medidas para 
travar a prática, levadas a cabo pela 
Polícia da Republica de Moçambique, 
(PRM). 

Segundo o Chefe das Relações Públi-
cas do Comando Provincial da PRM, 
Dércio Samuel, depois de estudar a situa-
ção, a corporação desencadeou uma 
campanha de fiscalização que culminou 
com o desmantelamento de algumas 

machambas usadas para a produção da 
droga, e consequente neutralização dos 
seus proprietários, enquanto decorrem 
outras acções.

Na ultima terça-feira, a PRM apre-
sentou um cidadão identificado por Feli-
ciano José, de 36 ano de idade, pai de 
quatro filhos, camponês e envolvido na 
produção da “suruma”, no povoado de 
Nacopa, posto administrativo de Alua, 
distrito de Eráti, província de Nampula. 

O individuo possuía 47 quilogramas 
de suruma para o consumo. “Acredita-
mos que este era o fornecedor a grosso 
e existem outros integrantes da rede. 
Neste momento decorrem trabalhos com 
vista a desmantelar e desencorajar a 
massificação da venda e consumo desta 
droga, porque é a causa de vários crimes 

que ocorrem na província”, sublinhou 
Samuel.

O indiciado confessou o seu envol-
vimento e disse que preferiu começar a 
produzir a droga para reduzir os custos 
de compra, uma vez que o mesmo é 
consumidor há mais de dez anos, para 
cultivar extensas áreas de produção 
agrícola e nunca fez parte de redes de 
fornecedores da droga. 

Ainda na semana passada, a PRM 
recolheu às celas uma mulher de 56 
anos de idade na companhia de um 
jovem de 30, flagrados na posse de 47 
quilogramas de suruma destinados a 
venda, no distrito costeiro de Angoche, 
em Nampula. “A legislação moçambi-
cana não permite a produção, venda e 
consumo de drogas, dai que estes terão 

que ser encaminhados à justiça para a 
devida criminalização”, anotou o Chefe 
das Relações Públicas do Comando 
Provincial.

Para além destes casos, ao longo do 
primeiro semestre do ano em curso, 
a PRM em Nampula desactivou pelo 
menos três machambas de produção 
de suruma e deteve um número não 
especificado de cidadãos em conexão 
com a venda e consumo de drogas.

Nos últimos dias, Nampula virou o 
centro de proliferação de drogas, desde 
a capital provincial até aos distritos e 
postos administrativos, situação que 
tem vindo a preocupar as autoridades 
policiais que semanalmente prendem 
cidadãos que têm na droga o seu prin-
cipal ganha pão.  



custou 7.5 milhões de meticais dos 
cofres da autarquia. 

No rol das inquietações, Paulo 
Vahanle, mostrou-se desconfortado com 
alguns agentes económicos que depois 
de requerer a licença para o exercício 
das suas actividades, envolvem-se em 
esquemas de fuga ao fisco. “Quando 
exigimos o pagamento das referidas 
taxas estes alegam que os processos 
são da competência dos Balcões 
de Atendimento Único ao nível da 
província, isto tem condicionado 
sobremaneira o nosso processo de 
colecta das receitas para financiar  
os projectos de desenvolvimento do 

Na semana finda o edil 
lançou duras críticas aos 
beneficiários das obras 

que várias vezes roubam o material 
de construção das infraestruturas. 
Vahanle apelidou essas práticas como 
“sabotagem premeditada”. A título 
de exemplo, o autarca mencionou o 
roubo de quantidades significativas de 
pavês e areia na reabilitação da rua 
Dom Manuel Vieira Pinto no populoso 
bairro de Namicopo, o que tem vindo 
a condicionar o curso normal das 
obras. O dirigente suspeita que os 
roubos estejam a ser protagonizados 
por indivíduos da Frelimo, partido 
no poder em Moçambique visando 
desacreditar a governação da Renamo, 
maior partido da oposição, que governa 
a autarquia. 

Vahanle prometeu controlar a 
situação e nos próximos dias vai levar 
acabo algumas acções que consistirão 
em revista das residências localizadas 
nas imediações do troço em causa, 
com vista a detectar e recuperar o 
material roubado e a consequente 
responsabilização criminal dos ladrões. 
O edil prometeu igualmente levar 
a cabo uma marcha pacífica com 
apelos para a não sabotagem dos 
projetos do conselho autárquico. “É 
vergonhoso saber que o bairro onde o 
próprio presidente reside, está cheio 
de de ladrões. Prometo vasculhar em 
cada canto das casas para recuperar 
o material roubado, porque a estrada 
vai servir a todos os munícipes, sem 
discriminação de cores partidárias”, 
disse Vahanle.

O edil de Nampula fez essas 
declarações no último sábado, no 
decurso da entrega da rua Mártires de 
Mueda, localizada no bairro central, 
ligando as avenidas Eduardo Mondlane 
e Samora Machel, entre os bairros 
dos Poetas e Muhala Belenenses, que 

nossp municipio”, lamentou.
Na mesma ocasião, o edil apontou 

a falta de canalização dos fundos de 
saneamento do meio por parte do 
Fundo de Investimento e Património de 
Abastecimento de Água, a taxa de lixo 
pela Eletricidade de Moçambique, entre 
outras, aos cofres da edilidade, facto 
que tem afectado de forma negativa o 
desenvolvimento de alguns projectos. 

Obras de Marere e prolongamento 
da Avenidas Eduardo Mondlane 

Falando sobre os projectos 
malparados na autarquia. como é o 
caso do prolongamento da avenida 

AGOSTINHO MIGUEL

Vahanle lança ofensiva contra sabotadores 
de obras públicas em Nampula

Eduardo Mondlane e estrada de 
Marere, Vahanle assegurou que a 
reactivação dos projectos acontecerá 
brevemente. 

Para a avenida Eduardo Mondlane 
está-se em trabalhos de apuramento 
do empreiteiro enquanto que para a 
estrada de Marere o responsável da 
obra já está a trabalhar para corrigir 
irregularidades detectadas na obra. 
Recorde-se que a estrada de Marere 
já tinha sido concluída e entregue, 
mas pouco depois, com a queda das 
chuvas, as obras ficaram destruídas. A 
edilidade exigiu que os empreiteiros 
corrigissem os erros por detrás da má 
qualidade das obras.

Num outro desenvolvimento, o edil 
de Nampula aconselhou os jovens a 
se envolverem em pequenos negócios 
e que o façam de forma regrada e no 
interior dos mercados municipais, para 
se evitar a proliferação de vendedores 
ambulantes nas imediações das 
estradas, sob todos os riscos que daí 
decorrem 

“Não queremos ver pessoas a vender 
nas bermas das estradas, aconselhamos 
para que se organizem em associações 
a fim de discutir com a edilidade como 
encontrar locais apropriados para o 
desenvolvimento dos vossos negócios 
de forma segura”, apelou.
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Nampula tem vindo a 
conhecer construções e 
reabilitações de raiz de 
algumas vias que dão acesso 
à cidade a partir dos bairros 
periféricos, no âmbito dos 
esforços levados a cabo pela 
edilidade para proporcionar 
serviços básicos à população, 
segundo o presidente do 
conselho autárquico local, 
Paulo Vahanle.

Paulo Vahanle inaugurando a rua Mártires de Mueda

Mais de um milhão de famílias vulneráveis 
beneficiam de assistência 

O governo moçambicano através 
Ministério do Género, Criança 
e Acção Social (MGCAS) 

continua empenhado na melhoria 
dos indicadores de desenvolvimento 
económico e social do país, na adopção de 
instrumentos normativos e programáticos e 
do fortalecimento das acções com impacto 
nos seus grupos alvos. É nesse sentido 
que no presente quinquênio, o executivo 
moçambicano atingiu 1.747.079 agregados 
familiares que se beneficiam do subsídio 
social básico, do programa acção social 
produtiva e apoio social. 

Esses dados foram partilhados há 
dias pela Ministra do Género, Criança 
e Acção Social no decorrer da VII sessão 
do conselho coordenador do sector que 
dirige, havido no distrito de Gondola, 
em Manica. Nyeleti Mondlane afirmou 
que actualmente 622. 093 agregados 
familiares constituídos por mulheres, 
crianças, pessoas idosas e com deficiência 
beneficiam dos programas regulares, 
representando 84% da meta definida 
no programa quinquenal do governo e 

1.156.196 no estão no programa apoio 
social directo-pós emergência no âmbito 
da redução do impacto da COVID-19 e 
das calamidades naturais nos agregados 
familiares vulneráveis.

A VII Sessão do Conselho Coordenador 
tem como lema “Investindo na Protecção 
Social e Igualdade do Género, Contribuímos 
para o Desenvolvimento Inclusivo”.  

“O lema, remete-nos a avaliação das 
acções que realizamos na promoção da 
igualdade de género, protecção social e 
desenvolvimento da criança e reflexão sobre 
o nosso papel no empoderamento e inclusão 
social e dos grupos mais vulneráveis da 
população”, disse a Ministra. “Insta-nos 
a intensificarmos as acções de promoção 
da estabilidade da família, dos direitos da 
criança, da mulher, da rapariga, da pessoa 
idosa e com deficiência, de prevenção e 
combate às uniões prematuras, à violência 
baseada no gênero e à mendicidade”, 
acrescentou.

Na mesma senda, a titular a Ministra fez 
a radiografia das acções levadas a cabo pelo 
sector, entre a VI e a VII Sessão do Conselho 
Coordenador onde foram desenvolvidas 
várias actividades com destaque para as 

políticas de género e da acção social e 
estratégias da sua implementação e da 
estratégia nacional de segurança social 
básica 2016-2024.

“Reforçamos a divulgação da legislação 
que protege à criança, mulher, pessoa com 
deficiência e aos idosos, destacando-se as 
resoluções sobre os protocolos e a carta 
africana sobre os direitos humanos e dos 
povos relativos aos direitos da pessoa com 
deficiência e da pessoa idosa em África 
e as políticas de género, da acção social 
e estratégias de sua implementação”.

Mondlane disse ainda que o Ministério 
efectuou transferências sociais e monetárias 
no âmbito dos programas de assistência 
social, particularmente no programa de 
apoio social directo, visando a redução do 
impacto da pandemia da COVID-19, dos 
ciclones IDAI e Kenneth e da acção dos 
terroristas na província de Cabo Delgado, 
nos agregados familiares mais vulneráveis 
chefiados ou vivendo com pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, com doenças 
crônicas e degenerativas, crianças órfãs 
e chefiadas por mulheres grávidas e sem 
fonte de renda”.

BENEDITO COBRISSUA
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Uma Boa Notícia para os nossos leitores
ESTANTE DE LIVROS

«Ebooks» são hoje sinónimo de moda 
obsoleta
Há poucos anos, tanto 

autores como editores 
e livreiros pareciam 

conformados com a evidência: a 
“revolução digital” e os livros 
para ler em ecrã (os famigerados 
ebooks) matariam, a curto prazo, a 
edição tradicional em papel. Afinal, 
aconteceu exactamente o oposto. 
Depois de um curto período de 
entusiasmo pela novidade, a venda 
de ebooks começou a declinar em 
todo o mundo e o livro palpável, 
“velho” de milhares de anos nas 
suas variadas formas, está mais 
popular do que nunca.

O ebook apresentou-se com 
uma vantagem que nenhuma 
biblioteca em papel conseguirá 
bater: a excepcional capacidade 
de armazenamento em espaço 
mínimo. Mas de que valem 
milhares de títulos dentro de um 
aparelho de plástico – se não 
conseguimos tocá-los, cheirá-los, 
afagá-los com os dedos e folheá-los 
com deleite?

Num primeiro momento, a 
sofreguidão de ter uma biblioteca 

inteira num ‘kindle’ conquistou 
muitos leitores compulsivos, 
levados pelos truques gráficos 
feitos à custa de ‘photoshop’. Mas 
a desilusão sensorial era inegável. 
E assim, após terem alcançado 
um pico de vendas em 2014, os 
ebooks viram empalidecer a sua 

popularidade. Segundo Alex 
Preston revelou recentemente no 
jornal britânico The Guardian, em 
2016 as vendas de ebooks caíram 
17% no Reino Unido, enquanto as 
vendas de livros em papel subiram 
8%.

Várias explicações são apontadas 

para a “ressurreição” do livro 
clássico. A mais consensual: o 
prazer inerente ao manuseio físico 
do livro-objecto. Mas outras razões 
devem igualmente ser ponderadas: 
receio de afogamento da cultura 
pela ditadura tecnológica, gosto 
pelo coleccionismo bibliográfico 
e — ‘last but not the least’ — 
um esmero redobrado das casas 
editoras no apuramento gráfico.

Autores, Distribuidoras, 
Livreiros e Leitores ouvidos 
por Alex Preston salientaram 
unânimemente que os livros em 
papel estão cada vez mais belos, 
atraentes e apetecíveis: no desenho 
das capas, nos papéis usados, 
nas texturas, nas lombadas, nos 
tipos de letra. Tão irresistíveis 
que os hediondos ebooks são hoje 
sinónimo de moda obsoleta. 

Quem diria, aqui há uns 
anos? Por conseguinte, Leitores 
Moçambicanos, deixamos aqui a 
boa nova. Quem diria, aqui há uns 
anos, que chegassemos a esta boa 
nova? 

Nada melhor do que o livro em papel

TEXTO: AFONSO ALMEIDA BRANDÃO      FOTO: ALBINO MAHUMANA

Lançada plataforma de cultura e turismo 
‘Moçambique às 4 Rodas’

Foi lançada na quarta-
feira (27), no recinto do 
Automóvel Touring Clube 

de Moçambique, em Maputo, o 
projecto ‘Moçambique às 4 Rodas’, 
uma plataforma integrada de serviços 
de promoção e desenvolvimento 
de negócios, através da divulgação 
de produtos e serviços de turismo 
Moçambicano a nível nacional, 
regional e internacional. O projecto 
congrega os mais apropriados meios 
e técnicas à disposição de todos 
intervenientes da cadeia de valores 
do Turismo, com objectivo maior 
de contribuir para a elevação da 
marca Moçambique.

Esta iniciativa público-privada 
integra diversas instituições como 

o Ministério da Cultura e Turismo, 
através do Instituto Nacional do 
Turismo (INATUR), a Federação 
Moçambicana de Turismo e 
Hotelaria (FEMOTUR), a Agência 
de Comunicação Estratégica e 
Eventos Corporativos (CRIATTUS 
MOZAMBIQUE), e conta com o 
patrocínio do Banco Comercial e 
de Investimentos (BCI).

Segundo referiu o Presidente 
da Comissão Executiva do BCI, 
Francisco Costa, o Banco reconhece 
o efeito catalisador do sector do 
turismo na economia do país, “pela 
sua capacidade de gerar receitas e criar 
emprego. Mas temos consciência de 
que o desenvolvimento deste sector 
passa por um importante espaço de 
investimento, o que exige a conjugação 

de esforços e partilha de recursos 
e competências”. E acrescentou: 
“Nesta perspectiva, entendemos que 
a experiência de trabalho do BCI 
com os demais parceiros do sector 
atribui-nos vantagens competitivas 
que devem ser exploradas para apoiar 
o fortalecimento do sector de Turismo 
que na sua transversalidade, e também 
gera sinergias com outros sectores 
económicos”.

Por seu turno, o vice-Ministro 
da Cultura e Turismo, Frekson 
Bacar, sublinhou a importância e 
o significado do programa para o 
país: “o sucesso desta iniciativa 
assenta sobretudo na capacidade de 
reunir as vantagens comparativas do 
país, permitindo que os visitantes 
nacionais e os provenientes do 

estrangeiro tenham uma experiência 
única das suas vidas, explorando as 
belíssimas praias, a nossa cultura, a 
gastronomia e a rica biodiversidade” 
– disse, indicando que “o desafio 
para todos nós é estimular e engajar 
o sector privado, o sector público e 
as comunidades rurais a entrarem 
em parceria ou joint-ventures, afim 
de explorar as oportunidades de 
turismo na nossa região, como 
destino para benefício de todos 
nós”.

Refira-se que entre outras 
personalidades, destacou-se a 
presença do Presidente do Conselho 
Municipal de Maputo, Eneas 
Comiche, no acto de lançamento 
da plataforma. 

REDACÇÃO
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Treinadores acusam árbitros de Cabo Delgado 
de matarem o futebo na província

O Campeonato Nacional 
da Segunda Divisão de 
futebol fase Provincial 

de Cabo Delgado edição 2022, 
está a duas jornadas para o fim da 
primeira volta e alguns técnicos 
que orientam as equipas que dis-
putam o torneio estão saturados 
com a actuação dos árbitros e os 
acusam de estragar a qualidade 
do futebol praticado pelos clubes 
na província.

Na útima quinta-feira em pleno 
Estádio Municipal de Pemba, o 
Atlético Clube de Montepuez per-
deu por duas bolas a uma frente 
ao Ferroviário local. Esta foi a 
segunda derrota consecutiva da 
equipa de Alberto Robosho em 
menos de uma semana. Os dois 
desaires não deixaram satisfeito 
ao treinador do conjunto de Mon-
tepuez. Com os nervos à flor da 
pele Robosho apontou os árbitros 
como os culpados pela derrota. 

Falando ao NGANI, Robosho 
disse que os árbitros de Cabo Del-
gado estão a matar o futebol na 
província. “Neste campeonato, 

o Atlético Clube de Montepuez 
é a única equipa que joga sem 
influência dos árbitros”, disse o 
treinador, tendo acrescentado que 
é por isso que muitos dos árbitros 
da província não são convidados 
para apitar o campeonato nacional 
de futebol, vulgo Moçambola.  

“É por essas e por outras que 
as equipas de Cabo Delgado não 
conseguem se manter no Moçam-
bola quando se qualificam para a 
prova. Estão habituadas a serem 
carregadas pelos árbitros. Como 
é possível surgir um penalty em 
que a bola bate no peito do joga-
dor e árbitro assinala o castigo 
máximo? Estes senhores não são 
sérios”, concluiu o treinador. 

Com a derrota, o Atlético saiu 
do top quatro das equipas que 
estavam adiantadas no campeo-
nato. O lugar agora é ocupado 
pelo Desportivo de Pemba que 
foi ganhar a equipa 11 Estrelas  
em Chiúre por três bolas a uma. 
Apesar da vitória do Desportivo, 
o treinador da equipa também 
anda saturado com comporta-

mento dos árbitros. A derrota 
por uma bola a zero nas meias 
finais da Taça de Moçambique 
frente ao pembinha foi a gota de 
água para a contestação de Rafael 
Eugénio dos Anjos ou simples-
mente Rafa. O treinador disse que 
se as más actuações continuarem 
até ao fim corre-se o risco de o 
campeão não estar em condições 
para disputar com as equipas de 
Nampula e Niassa.

Enquanto isso, o treinador do 
Ferroviário de Pemba, Antero 
Cambaco, defende que os clubes 
estão mais preocupados em ganhar 
o campeonato e não formar equi-
pas para o futuro. Sem tirar mérito 
aos seus adversários, Cambaco 
afirmou que com a sua experien-
cia acumulada no Moçambola, 
o seu objectivo é fazer circular a 
bola de pé para pé e formar boas 
equipas.  

O treinador orgulhou-se dos seus 
feitos, tendo dito que já formou e 
lançou vários jogadores como é 
o caso de Telinho quando passou 
pelo Ferroviário em 2013. Outro 

atleta foi Lau King, avançado da 
União Desportiva de Songo, que 
hoje são escolhas preferenciais  do 
seleccionador nacional Chiquinho 
Conde. Insatisfeito com o plan-
tel que encontrou no Ferroviário 
de Pemba, Cambaco trouxe dois 
reforços que são o Rui, oriundo 
de Maputo e Arabana, ponta de 
lança do Desportivo de Nacala, 
dois jogadores de grande qualidade 
que o treinador Cambaco sonha 
lançar no campeonato nacional. 

Contratado na presente época 
para devolver o Ferroviário ao 
Moçambola, Antero Cambaco tem 
uma vasta experiência e já treinou 
os Ferroviários de Nacala e Nam-
pula, o Desportivo de Nacala e de 
Maputo. Actualmente, o Baia de 
Pemba Futebol Clube e Associação 
Desportiva de Pemba partilham a 
liderança fo campeonato com 20 
pontos. O Ferroviário de Pemba é 
o terceiro com 18 pontos ao passo 
que o Desportivo de Pemba tem 16 
pontos e está na quarta posição.

Associação desportiva de Pemba um dos líderes  do Provincial de Futebol de Cabo Delgado

JACKSON BASILIO
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