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Luxo motorizado na Frelimo em 
tempo das vacas magras  

Na mesma semana em 
que médicos iriam ini-
ciar uma greve devido 

ao descontentamento por conta dos 
números da TSU, onze secretários 
provinciais foram bafejados por via-
turas das marcas Nissan e Toyota, 
modelos Patrol e Prado VX, ambos 
do último grito que custam cerca de 
100 mil dólares no mercado interna-
cional. 

Enquanto os professores recebem 
epítetos de quem gosta de “compli-
car” por parte de Filipe Nyusi, o 
Presidente da República e do parti-
do mostra aos membros do secreta-
riado do Comité Central da Frelimo 
que são os verdadeiros e melhores 
filhos da nação.  A cerimónia de en-
trega dos “popós” decorreu na Es-
cola Central do Partido Frelimo, na 
Matola, aquando do seminário de 
indução dos membros do secretaria-
do dos comités central e provincial, 
entre os dias 11 e 13 Novembro, no 
âmbito do cumprimento das deci-
sões do 12º Congresso.

Na ocasião, Filipe Nyusi disse 
que os meios circulantes resultam de 
um esforço dos membros e simpati-
zantes da Frelimo, tendo apelado ao 
bom uso dos mesmos, centrando na 
busca de crescimento quantitativos 
e qualitativos do partido, guiados na 
base de uma visão de sustentabilida-

de politica, económica e financeira.
De acordo com Nyusi, mais 

meios de transporte devem ser alo-
cados aos distritos e às organizações 
sociais do partido, o que ainda cons-
titui um meio. Dos membros do se-
cretariado do partido Frelimo, Nyu-
si espera “ideias inovadoras” para 
engrandecer a organização. Para si, 
“ninguém deve se sentir um bom 
líder se não for capaz de trazer vi-
tórias” eleitorais para o partido que 
governa Moçambique desde 1975. 
Este é o país dirigido por Nyusi, que 
torna o partido mais forte, capaz de 
proporcionar vida de luxo aos seus 
mais altos membros, deixando o 
Estado incapaz de pagar condigna-
mente os médicos, enfermeiros, pro-
fessores, acusados de querer com-
plicar e outras classes profissionais 
que dão a sua vida pelo país todos 
os dias.

A mensagem de Filipe Nyusi é 
de que quem não está com o parti-
do Frelimo, está condenado ao fra-
casso, e jamais poderá beneficiar do 
bolo que todo o nacional tem direi-
to. Naquele que é um dos sete mais 
países mais pobres do mundo, Nyu-
si dá a ideia de que quer controlar 
o Estado à todos os níveis, dando 
poderes de regente aos primeiros se-
cretários provinciais – todos eleitos 
a 100% nas últimas eleições inter-

nas.
Agora, mais do que nunca, a luta 

pelo acesso aos cargos de chefia e 
de confiança no país, será titânica, 
pois, é onde de facto existe a mama-
ta.  A fidelidade canina ao partido 
é o que mais se premeia, deixando 
para o fim todo o resto, reforçando 
mais do que nunca o slogan “quem 
não é da Frelimo é com ele”.

Nyusi reprova professores e fun-
cionários das finanças

O Presidente Filipe Nyusi ad-
mitiu que existem irregularidades 
na implementação da TSU, e ape-
lou aos funcionários públicos a não 
pautarem pela “agitação”, mas sim 
apresentarem de forma ordeira as 
suas reclamações para o devido tra-
tamento.“Ajudem-nos lá a resolver 
o problema. Não nos compliquem”, 
pediu Nyusi, falando nesta sexta-fei-
ra no enceramento do ano académi-
co no Instituto Superior de Estudos 
de Defesa Tenente General Arman-
do Emílio Guebuza. “Quem disse 
que não queremos resolver o pro-
blema do professor. Havia algumas 
questões que falhamos e algumas 
pessoas estão a receber o que não 
deviam. Vamos recuar para esses ca-
sos, por causa da justiça”, ameaçou.

Nyusi reprovou os funcionários 

MANGAVA DOS SANTOS

SOCIEDADE

O partido Frelimo 
decidiu mimosear aos 
seus membros do topo ao 
nível do secretariado das 
provinciais e cidade de 
Maputo, com 17 viaturas 
luxuosas avaliadas em 
cerca de 160 milhões de 
meticais, numa altura 
em que os médicos, 
enfermeiros, professores e 
outras classes profissionais 
tentam a todo custo ter um 
quinhão de dignidade na 
nova Tabela Salarial Única 
(TSU) e são chamados 
por “complicados” pelo 
Presidente da República.

do Ministério da Economia e Finan-
ças que saíram a rua para reclamar 
recentemente, por conta da insatis-
fação na TSU. Os professores tam-
bém não ficaram atrás nos recados 
presidenciais. NGANI transcreve 
na íntegra os dizeres de Nyusi em 
relação a TSU. “Vocês ao invés de 
estarem a chorar, façam lá tabela, 
bem. Porque quem está a trabalhar 
para fazer a tabela são vocês, agora, 
falham, e saem na rua ‘eu, eu’. Vá 
lá fazer a tabela porque o funcioná-
rio está à espera de você corrigir o 
que está mal. Não é para gritar. En-
tão eu devo gritar, porque as coisas 
estão mal, devo começar a gritar. O 
ministro deve gritar. Porque nessa 
tabela há coisas que estão erradas. 
Eu sei. Há muita gente que está com 
salário acima dos meus ministros. E 
esquecem que eu tive um governo 
de pessoas que estavam bem na vida 
privada e os convidei para ajudar o 
país. E estão a ajudar”, disse Nyusi. 
“Essa é uma minoria que não posso 
usar como referencia dos problemas 
da maioria do povo. É compreen-
sível. Não façam esforço de com-
plicar. ‘Ah, nós não vamos corrigir 
exames’. Você não vai corrigir exa-
mes, porque o Governo fez uma ta-
bela onde você sai de 15 mil para 
40. Agora quer 60 mil. É quando vai 
corrigir exames”, acrescentou

Enquanto o Presidente se dirige de forma áspera aos professores, por um lado, por outro mostra que a arrogância não tem limites
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No entender desta agremia-
ção, a juíza Cristina Salia, 
da 6ª secção criminal do 

tribunal judicial da cidade de Nam-
pula, foi infeliz, ao ter anunciado a 
sentença para dois réus, sem trazer à 
tona os respectivos mandantes do as-
sassinato.

Segundo a associação, que defen-
dia os ideais de Mahamudo Amura-
ne, as reais causas do assassinato de 
Amurane continua no segredo dos 
deuses, facto que, cria suspeita de se 
tratar de um caso politizado, pese em-
bora os dois réus terem sido conside-
rados o braço direito do malogrado 
assassinado a 4 de outubro de 2017, 
na sua residência particular, na zona 
de Cotocuane, posto administrativo 
de Muhala, arredores da cidade de 
Nampula.

Gamito dos Santos, um dos respon-
sáveis da referida associação, diz que, 
a data dos factos, os dois réus encon-
travam-se na residência do malogra-
do para fins pessoais, nomeadamente, 
a discussão sobre o plano de reabili-
tação da casa do antigo presidente 
do conselho municipal de Nampula, 
o que cria dúvidas de que os réus te-
nham sido os atiradores.

Naquela acção barbara, segundo a 
fonte, os réus permaneceram no local, 
numa tentativa de socorrer a vítima 
para os cuidados intensivos no hos-
pital central de Nampula, sem êxitos, 
depois de os atiradores terem abando-

nado o local sem deixar rastos. NGA-
NI sabe ainda que, Saíde Ali pretendia 
tirar do seu bolso, o valor para custear 
as obras de reabilitação da casa par-
ticular de Mahamudo Amurane, na 
condição de empréstimo, por se tratar 
de um individuo com capital financei-
ro aceitável.

Outro aspecto que preocupa a 
agremiação tem a ver com a demora 
na tramitação do expediente por par-
te da justiça e só foi possível mediante 
a pressão dos cidadãos. Neste contex-
to, segundo dos Santos, a justiça mo-
çambicana contínua deficitária e está 
longe de conceder serviços condignos 
a cidadãos indefesos contra os trans-
gressores da lei.

Contudo, o nosso interlocutor re-
feriu que, a agremiação continuará a 
exigir a reposição da justiça que pas-
sa necessariamente pela neutraliza-

ção dos verdadeiros atiradores e seus 
mandantes que continuam a passear a 
classe e impunes.

Sociedade nampulense inconforma-
da 

Numa marcha alusiva a comemo-
ração dos 135 anos da cidade de Ma-
puto a categoria de cidade, o partido 
Movimento Democrático de Moçam-
bique, a formação política pela qual 
Amurane ganhara as eleições autár-
quica de 2013, mostrou-se igualmen-
te insatisfeita com o desfecho do caso 
e acrescentou que, o bom funciona-
mento dos órgãos de justiça continua 
a ser uma miragem no país.

Na óptica do partido, a juíza da 
6ª secção do tribunal judicial da ci-
dade de Nampula, faltou respeito aos 
nampulenses em particular e ao país 
em geral, por esta, ter admitido que o 

julgamento fosse político, ferindo os 
princípios de Estado Democrático.  

Abordados por NGANI os muní-
cipes desta circunscrição geográfica, 
dizem que, apesar dos prováveis en-
volvidos terem sido condenados e que 
neste momento estão a ver o sol aos 
quadradinhos, o tribunal pecou por 
não trazer os mandantes da açcão 
macabra. 

“A nossa justiça agiu contra os prin-
cípios da lei, por não ter divulgado as 
razões claras da morte de Mahamudo 
Amurane. Como a culpa não deve e 
nem pode morrer solteira, foram con-
denados esses dois réus, por sinal ami-
gos do finado. E isto é grave”, lamen-
tou um munícipe que decidiu falar em 
anonimato por temer represálias.

Enquanto isso, Álvaro João, ou-
tro cidadão, diz que, a avaliar pela di-
mensão da situação, os munícipes de 
Nampula, continuarão a não confiar 
nos órgãos de justiça. “Acredito que o 
desfecho desse julgamento não agra-
dou a ninguém, porque há muita ver-
dade escondida. Isto terminou fora 
do nosso desejo e vai aumentando a 
nossa desconfiança perante órgãos de 
justiça”, atirou.

Inconformado com a decisão, o 
advogado dos réus, Carlos Coelho, 
disse que o tribunal violou o princípio 
de presunção de inocência ao ter re-
colhido os seus constituintes às celas 
e promete recorrer da decisão. “Não 
estou de acordo com a decisão do tri-
bunal porque transgrediu alguns prin-
cípios, visto que, após a leitura da sen-
tença nada mais se viu senão recolher 
os réus à cadeia. Por esta razão vamos 
recorrer da decisão”, prometeu.

Associação Pro-Amurane insurge-se 
contra a justiça em Nampula
Depois de ser conhecida a 
sentença sobre o assassínio 
do antigo edil de Nampula, 
Mahamudo Amurane, na 
semana antepassada, onde 
foram condenados dois réus 
nomeadamente Saíde Ali, 
antigo vereador de Gestão 
Económica, Mercados 
e Feiras e Zainal Satar, 
empresário do ramo de 
construção civil, a penas 
de 20 e 23 anos de prisão, 
respectivamente, associação 
Pro-Amurane considera que o 
julgamento do caso em alusão 
que culminou com a detenção 
e consequente condenação 
dos réus, não passou de 
uma ilusão da justiça para 
ludibriar a opinião pública.

Falecido Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula, Mahamudo Amurane

AGOSTINHO MIGUEL

Local onde repousa Mahamudo Amurane em Nampula
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Situação sombria no Infantário 
Provincial de Nampula

Dentre as várias causas que 
alimentam o mau ambiente 
no local, aponta-se o desvio 

recorrente de produtos alimentares que 
são levados para fora do infantário atra-
vés de pequenos baldes transportados 
pelas crianças, como forma de distrair 
eventuais curiosos. A directora do insti-
tuto identificada por Adelina Pascoal, é 
a principal suspeita dos roubos. 

Além da comida, consta que alguns 
produtos e fundos doados por entida-
des de boa-fé quer de forma colectiva 
ou singular, têm sido surripiados tam-
bém. Confrontada por NGANI, Adeli-
na Pascoal confirmou a situação som-
bria em que se vive na instituição que 
dirige, tendo revelado tratar-se de per-
seguições pessoais, supostamente por 

JÚLIO PAULINO

O infantário provincial de 
Nampula localizado no bairro 
periférico de Muatala, cujo 
mandato é acolher crianças 
órfãs e vulneráveis nesta 
circunscrição geográfica, 
está a atravessar momentos 
conturbados decorrentes 
de rixas entre a direcção 
e os funcionários daquela 
instituição pública, situação 
que já está a afectar o bem-
estar das próprias crianças.

alguns colegas, que terminaram os seus 
níveis académicos de licenciatura e an-
seiam a todo custo substitui-la do car-
go, pese embora esta tenha igualmente 
manifestado interesse em colocar o seu 
cargo a disposição. 

“Temos colegas bem identificadas 
que estão a fazer de tudo para deitar 
abaixo todo o bom trabalho que temos 
vindo a fazer, que é assegurar o trata-
mento condigno dos menores aqui aco-
lhidos, trocando isto por intrigas, e até, 
criaram alas dentro da instituição”, dis-
se a directora. “Muitos destes vivem 
numa insubordinação total, não cum-
prem com os horários estabelecidos, 
sabotam o trabalho não cumprindo 
com as suas obrigações profissionais, 
chegam e ficam todo tempo nas redes 
sociais. Depois do almoço abandonam 
o posto de trabalho regressam à casa”, 
acrescentou.

Quanto aos roubos dos produtos, a 
directora refutou a acusação, justifican-
do que acusação não tem nexo a ava-
liar pelas quantidades irrisória de abas-
tecimento a que o infantário tem tido. 
NGANI visitou os armazéns do insti-
tuto e verificou a falta de comida. No 
local, ficamos a saber que a logística do 
infantário é feita exclusivamente pela 
delegação do Instituto Nacional de Ac-
ção Social de Nampula (INAS), caben-
do a direção daquela instituição apenas 
a sua gestão. O abastecimento em pro-
dutos alimentares é mensal, compor-
tando quatro sacos de 25 quilogramas 
de arroz, igual quantidade de farinha 

de milho, dez quilogramas de açúcar, 
uma garrafa de azeite, vinte pacotes de 
sumo, sal, caldo, uma caixa de frango e 
igual quantidade de carapau, uma cai-
xa de leite, entre outros. 

“Nunca tive acesso ao orçamento 
anual e muito menos mensal do infan-
tário, mesmo as doações que dão en-
trada reportamos a nossa delegação, 
assim como o mapa da sua gestão. 
Mesmo nas deslocações dos técnicos 
para identificação ou entrega de petizes 
junto das suas famílias, a logística é fei-
ta pelo INAS, aqui apenas cumprimos 
ordens”, frisou Adelina Pascoal. 

Segundo dados que nos forram 
apresentados, o infantário recebe sema-
nalmente oito a dez crianças em trânsi-
to e conta igualmente com 18 crianças 
fixas, com idades compreendidas entre 
um mês e 18 anos, com destaque para 
uma menor de cerca de um ano de ida-
de, que a mãe está a cumprir uma pena 
de 26 anos de prisão numa das peniten-
ciárias do país, condenada em conexão 
com o caso de terrorismo na vizinha 
província de Cabo Delgado. 

 
Desaparecimento de menores

Ainda de acordo com a directora do 
instituto, contrariamente as denuncias 
que dão conta do desaparecimento de 
quatro crianças que transportavam os 
baldes com a comida roubada, elas não 
desapareceram, mas sim foram reinte-
gradas nas suas famílias, sendo uma no 
distrito de Chiúre, outras na cidade de 
Pemba e distrito de Vilanculos e uma 

fugiu do infantário estando actualmen-
te em local incerto. 

“Em Maio do ano em curso tivemos 
que tomar providencias que culmina-
ram com a identificação de famílias e 
respectiva reintegração de um jovem de 
24 anos suspeito de abusos sexuais. En-
viamos a vitima para Chiúre e o suspeito 
foi para Pemba onde uma senhora ma-
nifestou o interesse de o adotar”, disse 
a directora. “Também tivemos uma jo-
vem de Vilanculos que foi recuperada 
num cativeiro em Mossuril, depois de 
ser abusada sexualmente até engravi-
dar. Devolvemos a menor ao convívio 
familiar e apenas um é que fugiu do in-
fantário, porque descobrimos o seu en-
volvimento em roubos que aconteciam 
na instituição”, acrescentou.

Há falta de água há mais de dez anos
Além do ambiente difícil entre a di-

recção e os funcionários da instituição, 
o infantário debate-se com a problemá-
tica do fornecimento de água potável 
há mais de dez anos.

O infantário não tem furo de água 
e muito menos um sistema de canali-
zação da empresa pública FIPAG e os 
dirigentes pouco se importam em re-
solver o problema. Como alternativa, 
o precioso líquido usado para o con-
sumo e higiene naquela instituição, é 
transportado através de tambores de 20 
litros por dois funcionários de boa von-
tade que trazem da sua casa e um reclu-
so que está a cumprir uma pena sob os 
termos de serviços sociais. 

Malária matou 56 pessoas nos últimos 
nove meses em Manica
A província de Manica registou 

nos primeiros nove meses do 
ano em curso, uma redução 

de 12 por cento de casos de paludismo 
vulgarmente conhecido como Malária, 
comparado com o igual período do ano 
transacto (2021). Apesar da diminuição 
em casos da doença, houve um aumento 
no número de óbitos, atingindo 56 con-
tra 43 mortes ocorridas no ano findo.

Os números apontam para o regis-
to de 591.670 casos neste ano, contra 
672.476 em 2021. A redução de casos 
da doença em Manica, segundo o chefe 
do Departamento de Saúde Pública nos 
Serviços Provinciais de Saúde, Nuno 
Horácio, deveu-se a forte sensibilização 
da população para o cumprimento das 
medidas de prevenção da doença, às 
quais se destacam o uso das redes mos-

quiteiras. Quanto ao aumento de óbitos, 
a fonte disse que tal deveu-se aos hábi-
tos culturais que geralmente prevalecem 
nas zonas recônditas onde o uso da rede 
mosquiteira ainda constitui uma mira-
gem. Entretanto, Horácio afirma que a 
situação pode mudar neste tempo chu-
voso porque que há maior predisposição 
para a existência de charcos de águas pa-
radas. 

Além da Malária, neste período chu-
voso são frequentes os casos das chama-
das doenças de origem hídrica, pelo que 
o sector de saúde apela para a maior pre-
venção. Em Manica, os distritos de Ma-
nica, Machaze, Macossa, Sussundenga, 
Gondola, Báruè, Vandúzi, Mossurize, 
Tambara, Guro e Macate são os maiores 
focos da doença que de resto constitui a 
principal causa de mortes e internamen-
tos nas unidades sanitárias. . O mosquito transmissor da malária sente melhor o odor das pessoas à noite

BENEDITO COBRISSUA
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OPINIÃO

O Governo anunciou a no-
va Tabela Salarial Única, 
vulgarmente conhecida por 

TSU, definida como um instrumento 
legal que contém os níveis salariais 
dos Funcionários e Agentes de Estado 
(FAE), incluindo as Forças de Defesa 
e Segurança de Moçambique aplica-
da a todos os Órgãos e Instituições 
do Estado (Administração Directa e 
Indirecta), segundo o artigo 2 da Lei 
n.º 5/2022, de 14 de Fevereiro.

A TSU está a ser alvo de uma con-
testação sem precedentes pelos diver-
sos grupos profissionais e movimentos 
sindicais da função pública. A TSU, 
de acordo com o Governo, surgiu pe-
la necessidade de harmonizar as dife-
rentes tabelas de salários vigentes na 
Administração Pública, caracterizadas 
por discrepâncias remuneratórias den-
tro das mesmas carreiras e em função 
do sector onde os FAE estão afectos. 

A primeira fase de implementação 
entrou em vigor a 14 de Junho de 2022, 
tendo sido imediatamente suspensa, 
devido às várias incongruências so-
bretudo associadas ao facto de não 
respeitar os diversos níveis de esco-
laridade, razão pela qual foi motivo 
de contestação silenciosa (porque não 
apresentaram as suas reivindicações 
de forma formal) dos movimentos la-
borais, a destacar os médicos e profes-
sores, que durante a primeira fase de 
implementação da TSU, aderiram a 
uma espécie de greve silenciosa – pre-
judicando os pacientes nas unidades 
sanitárias e os alunos nos estabeleci-
mentos de ensino.

Diante de sucessivos protestos, o 
Governo escolheu recuar, optando pe-
la suspensão imediata da nova TSU, 
apenas prosseguindo com o pagamento 
dos salários relativos ao mês de julho 
de todos os funcionários e agentes do 
Estado que têm a sua situação salarial 
em conformidade, tomando como prio-
ridade os funcionários enquadrados 
no nível salarial 1, que têm sobretudo 
o salário mínimo, que no quadro da 
implementação da TSU foi duplicado 
passando de 4,756 meticais para 8,756 
meticais.

O recuo na implementação da TSU, 
abriu um espaço para que os diversos 
grupos laborais, como a Ordem dos 
Médicos de Moçambique, a Organiza-
ção Nacional dos Professores (ONP), 
os Técnicos de Saúde, entre outros, 
possam entrar em conversações com 
o Governo, representado pelo Minis-
tério da Administração Estatal e Fun-
ção Pública e pelo Ministério da Eco-
nomia e Finanças, em uma espécie de 
auscultação aos movimentos sindicais, 
de forma a se colher as diferentes sen-
sibilidades dos movimentos sindicais, 
para que fossem enquadrados na Lei 
a ser submetida ao governo.

Após as discussões, uma proposta 
de Lei foi submetida à Assembleia da 
República, para a revisão pontual da 
Lei n.º 5/2022, de 14 de Fevereiro pela 
Lei nº 14/2022, de 10 de Outubro, do 
ano em curso, que visa a harmonizar 
os salários na função pública, tendo 
sido aprovada por unanimidade pelas 
três bancadas parlamentares, nomea-
damente a Frelimo, Renamo e o Mo-

vimento Democrático de Moçambique 
(MDM).

Aprovada a lei da TSU, que de acor-
do com o Primeiro-Ministro, Adria-
no Maleiane, em sede do parlamen-
to, para além de ter como objectivos 
uniformizar a tabela salarial do Es-
tado e o sistema de remunerações, a 
TSU pretende atrair, reter e valorizar o 
funcionário e agente do Estado. Con-
tudo, diferentemente do discurso dos 
governantes, a realidade não engana. 
A implementação da TSU, suscitou 
um sentimento contrário dos vários 
movimentos sindicais e grupos labo-
rais na função pública. 

A iniciar, tivemos a ordem dos mé-
dicos de Moçambique, que olha para 
a TSU como um mecanismo que veio 
a desvalorizar a nobre função destes 
profissionais, na medida em que ser-
viu como um mecanismo para acabar 
com os subsídios já existentes, sendo 
este um mecanismo para retirar os di-
reitos adquiridos. 

O grupo dos professores universi-
tários não esteve à margem. Este seg-
mento contesta o facto de para além 
de se negligenciar o devido enquadra-
mento, sobretudo na carreira de espe-
cialistas – o Governo reduziu o subsí-
dio de investigação de 15% para 5%, o 
que sinaliza que o interesse em promo-
ver a pesquisa no executivo, é deveras 
reduzido, por um lado. Por outro, o 
subsídio de investigação é contestado, 
visto que, muitos são os professores 
universitários que o seu envolvimen-
to em actividades de pesquisa acha-se 
por demais reduzido.

A classe dos técnicos de saúde, repre-
sentados pela Ordem dos Enfermeiros 
de Moçambique e Associação Nacio-
nal dos Enfermeiros de Moçambique, 
partem do pressuposto de que a TSU 
criou expectativas no seio dos Fun-
cionários e Agentes de Estado (FAE), 
na melhoria de vida dos funcionários, 
contudo, desde Julho até ao presente 
momento virou uma endemia no país. 

Os professores representados pela 
ONP, também apresentaram as suas 
reivindicações que se prendem pelo 
facto de a TSU apresentar grandes dis-
paridades entre os grupos que dispõem 
do mesmo nível académico. 

Diferentemente dos movimentos 
laborais, os juízes foram muito mais 
além dizendo que a TSU era incons-
titucional e poderia ser travada. Em 
suma, a nova TSU está a servir co-
mo um instrumento para revitalizar o 
sindicalismo em Moçambique, sempre 
que os direitos de os funcionários se 
acharem violados. 

Por outro lado, o facto do Governo 
não ter acolhido as diferentes reclama-
ções dos movimentos laborais, demons-
tra a ideia de que sempre prevalece o 
draft 1, ou seja, foi implementada a 
tabela que se achou mais convenien-
te para os interesses do executivo. E 
é justamente por essa razão, que se 
levanta a hipótese de que a TSU veio 
para valorizar a classe política e os 
cargos de chefia, em detrimento dos 
técnicos, que são os verdadeiros policy 
makers e que fazem a administração 
pública funcionar.
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      Jaime Newton Z. Gode

O impacto da TSU na revitalização 
do sindicalismo em Moçambique

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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As religiões foram criadas 
para condicionar positiva-
mente os comportamen-

tos sociais, mas com o decurso dos 
tempos, nem toda a população se-
guiu os conselhos que lhe foram di-
rigidos. Por exemplo, ouvindo-se na 
INTERNET rezar o Terço, em que 
os crentes repetem as Orações mais 
correntes, houve quem desabafasse 
dizendo que estavam “a papaguear” 
as orações sem fazer ideia do signifi-
cado das palavras que estavam dizen-
do e houve quem aproveitasse para 
lhe perguntar o que pretendia dizer.

E ele prestou-se a explicar, per-
guntando-lhe se sabe os três ou qua-
tro conselhos que devemos colher da 
segunda parte do “Pai Nosso”. Não 
deu resposta e o amigo explicou que 
o texto está elaborado como pedidos 
ao “Pai”, mas, interpretando estes, 
extrai-se o que é últil para a ética so-
cial cumprir os tais conselhos. En-
tretanto, apareceu um Sacerdote a 
quem foi feita a mesma pergunta e 
não obteve resposta.

Então continuou a sua explicação. 
O primeiro conselho é não ser ambi-
cioso, nem ganancioso e concentrar-
-se com o necessário para viver cada 
dia que passa, ter “o pão nosso de 

cada dia”.  O segundo conselho é que 
não devemos ser quezilentos, deve-
mos ser respeitadores dos outros, das 
suas ideias e opiniões e desculpá-los, 
tal como queremos ser desculpados 
para vivermos em paz e harmonia. 
O terceiro conselho é não sermos 
ambiciosos, não nos deixarmos “cair 
em tentação” o que pode significar 
evitar o alcoolismo, os sedativos, a 
corrupção, etc., etc.. 

O quarto conselho, que resulta 
dos três anteriores, é que devemos 
evitar o Mal, qualquer tipo de mal, 
qualquer situação de perigo.

É curioso que todos estes conselhos 
estão concentrados em parte de uma 
Oração tão conhecida e os Crentes 
e os próprios Sacerdotes não estão 
fimiliarizados com eles. Penso que 
seria bom que a divulgação fosse rea-
lizada para melhorar a ética social 
que, segundo muitas pessoas cultas 
dizem, «está em perigosa decadên-
cia», a ponto de o coeficiente de in-
teligência na média das populações 
ter descido muito nos últimos vinte 
anos.

Há dias, a propósito dos cuidados 
com a Saúde, li que temos o direito 
que respeitem a nossa saúde, mas 
nós temos o dever de cuidar dela. E 

o cuidado com o que comemos e be-
bemos é o principal factor da Saúde.

Aquilo que atrás ficou escrito, bem 
como os Mandamentos e muitos ou-
tros Ensinamentos que constam dos 
escritos religiosos, deviam ser defen-
didos e explicados aos Crentes para 
se aperfeiçoar o seu Comportamento 
Social. Este efeito será mais útil do 
que o conhecimento incompleto de 
escritos muito antigos, que nada de 
útil e prático ensinam para melhorar 
o nível dos comportamentos.

Agora está em marcha o desenvol-
vimento da Harmonia entre Religiões 
e seria bom que se gerasse um bom 
entendimento com atitudes mútuas 
de respeito e tolerância pelas dife-
renças de Cultos e aspectos festivos.

Amemo-nos como IRMÃOS e 
aceitemos as diferenças, para poder-
mos conviver harmoniosamente neste 
nosso Planeta à beira do colapso final 
e que a cada dia que passa continua 
a ser maltratado pela Humanidade 
— isto para não falar das Guerras 
que assolam um pouco por todo o 
Mundo (incluíndo em Moçambique, 
no Norte do País, em Cabo Delgado). 

Não há duvidas de que a Vida 
em Paz e Harmonia com as outras 
pessoas constitui um dever de todo 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

o Cidadão, contando sempre com 
a colaboração, a ajuda e o socorro 
em caso de necessidade de apoio de 
outras pessoas. Isso deve ser uma 
posição colectiva e permanente. Fe-
lizmente, essa filosofia já foi publica-
mente defendida por alguns Países, 
onde até foram iniciados movimen-
tos a defender a Abolição de Armas 
e outros instrumentos que possam 
ser utilizados para agressões, quer 
na Violência Doméstica — à qual 
nos referimos numa das últimas Edi-
ções —, quer no relacionamento com 
pessoas estranhas.

Será bom que haja pessoas na Igre-
ja, nas escolas e na Segurança So-
cial que divulguem comportamentos 
geradores de PAZ e HARMONIA, 
que as Forças de Segurança da PRM 
actuem em conformidade e a Justi-
ça seja rápida e rigorosa da Punição 
de Infractores — sejam eles quem 
forem, na BO ou em qualquer outro 
Tribunal —, “sem meiguices” de 
Tolerância e de pouca acção, para 
que a Verdade seja encontrada e 
os verdadeiros culpados colocados 
na Prisão. O respeito pelos outros 
é imperioso, mas é importante que 
TODOS sigam a mesma norma, in-
condicionalmente. 
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A religião e o comportamento 
social 

       Carta do Leitor

Hassnein Raza Mamadataki, quem é este 
senhor com cara de imberme?
Participou na luta pela In-

dependência de Moçambi-
que? Tem um património 

considerável, mas não se conhecem 
nenhuns investimentos significativos 
que lhe permitam justificar esse pa-
trimónio, pouco mais faz que com-
prar e vender como a maioria das fa-
mílias indianas em Moçambique.

Quem vende cabritos e não tem 
cabras de algum lado lhe hão-de vir!!! 
Pouco mais se sabe dessa personagem 
do que, ser casado com uma filha do 
Sr. Moti e que será um intocável por-
que é amigo da Sra. Claudia Nyusi, 
a primeira-dama da República. Será 

que ser amigo da Sra. Claudia Nyu-
si é alguma coisa de importante? 
Aquilo que todos já sabíamos é que 
a empresa desse senhor Mamada-
taki e outras em Nacala para além 
de exportarem Feijão Boer e Caju 
para a India se aproveitavam da 
corrupção de Moçambique e com-
pravam Soja, geneticamente modi-
ficada, mudavam a proveniência e 
revendiam essa mesma soja para a 
India como sendo produto de Mo-
çambique. 

Todos sabemos que Moçambi-
que apesar de ter excelentes condi-
ções para a produção de soja não a 

produz e importa grandes quantida-
des de soja geneticamente modifica-
da que utiliza sobretudo na produção 
de frangos. 128 280 toneladas de soja 
exportada o ano passado é completa-
mente irreal e fantasioso, Moçambi-
que não produz essa quantidade de 
soja.

A India decidiu reter um navio 
do Senhor Mamadataki por ter soja 
geneticamente modificada e esse se-
nhor por pura vingança decidiu man-
dar arrestar em Moçambique, com a 
ajuda de um juiz incompetente de 
Nampula, todos os bens das diferen-
tes companhias concorrentes da em-

presa deste senhor, paralisar o porto 
de Nacala e gerar uma desconfiança 
enorme em Nampula/Nacala. Este 
senhor Mamadataki no mínimo tem 
que ser chamado à responsabilidade 
pelas autoridades moçambicanas e 
pagar por tanto mal que fez a tan-
ta gente, terá que ser banido de fazer 
comércio e a sua empresa terá que 
ser encerrada. As suspeitas são mui-
tas em Nacala, de que o arroz im-
portado do Paquistão e revendido 
por essa empresa normalmente vem 
acompanhado por carregamentos de 
Heroína. 

PEDRO MESQUITA
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O Administrador Executivo da Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa (HCB), 
Rui Rocha, frisou que o Ensino Técni-
co Profissional (ETP) tem uma pecu-
liaridade de ensinar as artes e ofícios 
importantes e o saber fazer para a rea-
lização de actividades mais especificas 
tais como a construção civil, a conta-
bilidade vocacional, a electricidade e 
a mecânica industrial, mecânica auto 
e tecnologias de suporte informático.

Segundo ele, foi com grande entu-
siasmo que a HCB recebeu o pedido 
de apoio do IICN de Lichinga, assim 
como os de Matundo, na província de 
Tete e Carapira, em Nampula, para que 
fossem criadas condições que permi-
tissem os formadores e seus forman-
dos continuar em a realizar o Processo 
de Ensino e Aprendizagem com maior 
proveito possível, por meio do uso de 
diverso material e equipamento impor-
tante para as aulas práticas, num inves-
timento avaliado em pouco mais de 5 

milhões de meticais. Rocha lançou a 
exortação para a utilização racional e 
cuidada dos materiais e equipamentos 
acabados de doar, para que o investi-
mento da HCB cumpra o seu objectivo, 
ao mesmo tempo, sirva não só aos edu-
candos do presente, mas fundamental-
mente aqueles que nos próximos anos 
lectivos quererão abraçar o Ensino Téc-
nico e Profissional.

A directora dos Serviços Provincial 
de Assuntos Sociais (SPAS), Lisete Di-
nala, congratulou-se pelo apoio da em-
presa HCB e explicou que a entrega de 
donativos é fruto da Reforma da Edu-
cação Profissional (2006-2025) visando 
dotar os formandos para um assumir de 
competências técnicas relevantes para 
o mercado de trabalho. O director do 
Instituto Industrial e Comercial Ngun-
gunhane em Lichinga, Domingos Aly, 
visivelmente satisfeito, agradeceu o gesto 
da HCB, pois mostra a sensibilidade da 
empresa ao chamamento do Presiden-

te da República, Filipe Nyusi, no assu-
mir do desafio do sector produtivo. Aly 
garantiu a valorização e aplicação dos 
materiais recebidos para os fins com os 
quais se destinam.

Porém, o director endereçou a HCB 
um pedido de construção de um labo-
ratório de engenharia civil para a quali-
ficação de construção civil introduzida 
em 2018 no IICN por iniciativa local 
para atender a demanda formativa que 
se verifica neste ramo ao nível da pro-
víncia de Niassa.

Neste momento, o IICN de Lichin-
ga ministra seis cursos de qualificações 
profissionais dos ramos de administra-
ção e gestão; engenharias civil, de cons-
trução, de manutenção industrial e a de 
tecnologias de informação e comuni-
cação; cuja média de formandos, pelo 
menos nos últimos cinco anos, é de 550 
e a capacidade de admissão de novos 
ingressos é de 230 e para o presente ano 
lectivo foram matriculados cerca de 481 

formandos, sendo 85 mulheres.
Através de uma mensagem, os forman-

dos do instituto agradeceram ao gesto 
da HCB e prometeram cuidar bem do 
material. 

Por seu turno, o Secretário de Esta-
do na província de Niassa, Dinis Vilan-
culo, felicitou ao instituto e disse que 
cerimónia constitui, sem duvida, um 
marco importante na resposta a um dos 
objectivos do Plano de Promoção da 
Reforma da Educação Profissional em 
Moçambique (2006-2025), um compro-
misso do Chefe do Estado na criação e 
consolidação de políticas de estímulo às 
actividades desenvolvidas pelas institui-
ções vocacionadas à formação técnico 
profissional no País, em geral, e na nossa 
Província de Niassa, em particular.

Vilanculo deixou palavras de reco-
nhecimento do esforço que a Hidroe-
léctrica de Cahora Bassa tem levado a 
cabo em prol da reforma de Educação 
Profissional, visando ao estabelecimen-
to de um subsistema de Educação Pro-
fissional, integrado, coerente, flexível e 
orientado para demanda do mercado 
de trabalho. 

O Secretário de Estado de Niassa rei-
terou que o Governo tem-se mostrado 
preocupado com o estabelecimento de 
uma educação técnico-profissional inte-
gral, de qualidade e actualizada tecno-
logicamente, garantindo, desta forma, 
a aquisição de competências profissio-
nais, sociais e pessoais por parte dos 
formandos, que respondam satisfato-
riamente às expectativas da população 
e às necessidades do sector produtivo 
Nacional e estrangeiro.

 “Desafiamos ao Instituto Industrial 
e Comercial Ngungunhane para que, 
por meio deste donativo, se sinta esti-
mulado a realizar, continuamente, ac-
ções de investigação científica e inovação 
tecnológica, bem como a massificar as 
tecnologias promotoras do crescimento 
e desenvolvimento institucional, entre 
outras acções”, sublinhou Vilanculo.

A Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa (HCB), procedeu, 
na manhã de última sexta-
feira, a entrega de diversos 
donativos ao Instituto 
Industrial e Comercial 
Ngungunhane (IICN) de 
Lichinga, em resposta a 
uma das demandas desta 
instituição de ensino médio 
vocacionada ao Formação 
Técnico Profissional. 

PEDRO FABIÃO

Instituto Industrial e Comercial Ngungunhane

HCB dá resposta a uma das demandas 
do IICN de Lichinga

Administrador da HCB e o Director do Instituto Comercial e Industrial Ngungunhane
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FAR entrega viaturas e motorizadas 
em Niassa

A mandatária da Directora-ge-
ral do Fundo do Fomento 
Agrário e Extensão Rural 

(FAR), Ana Mariza Sitoe, referiu que 
o Governo de Moçambique, atra-
vés do Ministério de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (MADER), 
está a implementar desde Maio de 
2020 o Programa de Desenvolvimento 
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-
-alimentares (PROCAVA), co-finan-
ciado pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Segundo a fonte, o PROCAVA tem 
como objectivo aumentar a renda de 
mulheres, homens e jovens rurais a 
partir da promoção de cinco cadeias de 
valores agro-alimentares resilientes às 
mudanças climáticas, nomeadamente, 
a horticultura, mandioca, carnes ver-
melhas, leguminosas e avicultura.

Sitoe avançou que o FAR é a enti-
dade designada para a coordenação do 
programa e foi nesse âmbito, através 
do PROCAVA, que adquiriu os meios 
circulantes com a finalidade de apoiar 
o MADER, especialmente nos serviços 

de extensão na provisão da assistência 
técnica e outros aos pequenos produ-
tores do país e é neste contexto que a 
província de Niassa irá beneficiar de 
15 viaturas e 27 motorizadas.

A mandatária da DG do FAR 
acredita que estes meios contribuirão 
positivamente na assistência técnica e 
integral para promoção do aumento 
da produção, produtividade e melho-
ria das condições de vida das famílias 
rurais. Exortou a todos os beneficiá-
rios destes meios para que façam o 
bom uso de forma criteriosa e racional 

para que os mesmos tenham tempo de 
estadia considerável. Já para a gover-
nadora da província do Niassa, Elina 
Massengele, no acto de entrega das 
27 motorizadas e nove viaturas, infor-
mou que as mesmas irão responder as 
preocupações dos Serviços Distritais 
de Actividades Económicas (SDAE).

A chefe do Conselho Executivo 
Provincial (CEP) do Niassa fez saber 
que o PROCAVA integra uma estru-
tura de quatro componentes, desde 
o melhoramento da produção até a 
redução e gestão de riscos de desastres. 
Assim, com base no quarto e último 
constituinte (redução e gestão de riscos 
de desastres), o FAR adquiriu estes 
meios de forma a garantir uma res-
posta rápida em casos de ocorrência 
de desastres ou calamidades, tais como 
as secas, cheias, ciclones e pandemias 
nos distritos onde estes transportes 
forem alocados.

“Esperamos que façam o uso dos 
meios hoje recebidos para que tenham 
cada vez mais resultados positivos nas 
cadeias de valores agro-alimentares. 
Façam uma gestão clara, transparente 
e segura dos meios em vossa posse, 
observando as recorrentes necessidades 
de manutenção para que mantenhamos 
uns bons resultados que almejamos 
até 2024”, exortou a governadora do 
Niassa.

ECONOMIA

O Fundo do Fomento 
Agrário e Extensão Rural 
(FAR) procedeu, na sexta-
feira finda em Lichinga, 
província de Niassa, a 
entrega de nove viaturas e 
27 motorizadas aos distritos 
de Cuamba, Mecanhelas, 
Ngauma, Chimbunila, 
Muembe, Majune, Mecula, 
Nipepe e Sanga com a 
vista a apoiar nos serviços 
de extensão na provisão 
da assistência técnica aos 
pequenos produtores do país.

PEDRO FABIÃO Os meios doados pelo FAR

Executivo de Manica falha metas do 
PES 2022
A menos de dois meses do 

fim do ano, a execução do 
Plano Económico e Social 

ronda os 63.7 porcento, muito a quem 
das espectativas traçadas pelo Conse-
lho Executivo Provincial de Manica.

O Director do Plano e Finanças 
e porta-voz da XV sessão ordinária 
do Conselho Executivo Provincial de 
Manica, disse que o incumprimento 
das metas se deveu a não realização 
das actividades que tinham sido pro-
gramadas pelos sectores de cultura e 
turismo e juventude e desportos, que 
foram sucessivamente adiadas, por 
conta da pandemia da COVID-19.

Nurmahomed Ássamo realçou os 
sectores de agricultura, com 58 por-
cento, seguido pelos transportes e 
armazenagem com 12 porcento como 

os que mais contribuíram no peso da 
estrutura da produção global, para o 
alcance do sucesso ora registado.

“Tivemos um leque de actividades 
previstas que não atingiram as suas 
metas, mas têm um desempenho signi-
ficativo”, disse Ássamo, acrescentado 
que “mas avaliamos que 22 por cento 
das actividades programadas não atin-
giram as suas metas, mas o conselho 
executivo provincial de Manica terá de 
adoptar medidas curativas no sentido de 
cumprir integralmente o seu programa 
quinquenal do governo”, enfatiza.

Numa outra abordagem, Ássamo 
destacou as realizações do executivo 
relativamente aos primeiros dois anos 
de implementação do programa quin-
quenal, cujo foco vai para a constru-
ção e melhoramento de infraestruturas 

sociais, em vários pontos da província.
“Em termos de principais reali-

zações, temos a destacar a melhoria 
de 189 quilómetros de estradas não 
classificadas, ao nível dos distritos, 
temos também a construção de 159 
fontes de abastecimento de água, já 
construímos até ao momento três cen-
tros de saúde do tipo B. Refiro-me aos 
centros de saúde de Machiri, Muche-
nedze e de Maparanyanga, no distrito 
de Gondola”, disse a fonte. “Em ter-
mos de escolas secundárias, já fizemos 
uma escola na cidade de Chimoio, 
foi construída igualmente uma escola 
primária no distrito de Sussundenga, 
concretamente no posto administra-
tivo de Dombe, e neste momento está 
em curso a construção de uma escola 
no distrito de Vandúzi, que é a escola 

secundária Quinta das laranjeiras”, 
acrescentou.

Em relação aos desafios, Ássamo 
assegurou que até ao termo do quin-
quênio, acredita que vai se cumprir na 
íntegra o que ficou por se fazer. “Em 
termos de centros de saúde, prevíamos 
construir em todo o quinquênio cinco, 
mas no presente exercício económico, 
nós iremos concluir a construção de 
oito centros. Igualmente no que se 
refere às fontes de abastecimento de 
água também iremos cumprir este 
ano. Já cumprimos com o número 
de casas mãe espera que nós prevía-
mos construir ao nível dos distritos, 
então estas actividades que nós nos 
referimos estamos em condições de 
cumprir até ao final do quinquênio”, 
assegurou.

BENEDITO COBRISSUA



Segundo Vahanle, pessoas de má 
fé estão a roubar contentores 
de lixo, colocados no centro 

da urbe e bairros estratégicos, para a 
venda no mercado negro, com particu-
lar enfâse para as serralharias.

Para Vahanle, este fenómeno tende 
a ganhar proporções alarmantes nos 
últimos dias e promete desencadear uma 
ofensiva contra os ladrões de conten-
tores visando a sua responsabilização.

“Os munícipes estão a vandalizar 
e roubam os nossos contentores e já 
temos casos concretos, pois carregam 
estes materiais para o mercado negro 
com o intuito de vender para servir de 
fogões, assadeiras, portões entre outros 
bens. Mas, prometemos desencadear 
uma operação nos próximos dias contra 
os sabotadores”, avisou.

Decorrente desta açcão, Vahanle diz 
que, o seu executivo está a procura estra-
tégias juntos de parceiros de cooperação 
para aquisição de novos contentores 

e camiões para a recolha de lixo que 
actualmente passa as capacidades da 
edilidade.

Apesar de ter reconhecido a proble-
mática do lixo que engole a apelidada 
capital do Norte, o presidente do con-
selho autárquico de Nampula, o edil 
diz que, para minimizar esta situação, 
serão aplicados pouco mais de 9 milhões 
de meticais do fundo proveniente de 
parceiros de cooperação. 

“Realmente temos dificuldade e esta 
é uma das lutas para melhoria na recolha 
de lixo através da própria participação 
dos munícipes de Nampula. O fundo 
já existe e é através deste que vamos 
adquiri os materiais necessários para 

a recolha do lixo”, reconheceu.
Vahanle falava no decurso do lança-

mento do projecto MOPA, que tem em 
vista a monitoria do lixo na cidade de 
Nampula através da participação dos 
munícipes com recursos a chamadas 
telefónicas, para reportar a existência 
de lixo que carece de remoção pela edi-
lidade.

Abertura de aterro sanitário sem datas
Questionado sobre a possível abertura 

de aterro municipal um projecto em 
carteira desde a governação do então 
edil de Nampula, Mahamudo Amurane, 
Paulo Vahanle não indicou as datas do 
arranque, contudo, assegurou ter identi-

ficado um espaço na zona do Lourenço 
subúrbios da cidade, faltando fundos 
para o efeito.

Vahanle diz ser necessário mais de 
300 milhões de meticais, valor que ultra-
passa as capacidades da edilidade, que 
nos últimos tempos se debate com um 
défice orçamental. “Fizemos de tudo 
para adquirir espaço no Lourenço, o 
que nos falta agora são os fundos para 
o arranque das obras, pois já temos a 
licença para além do pagamento de uma 
parte das benfeitorias da população”, 
disse.

NGANI sabe que, para além de roubo 
de contentores, existe funcionários da 
edilidade que estão a dificultar a reco-
lha de resíduos sólidos na cidade de 
Nampula, pois, na ausência do edil, 
estes nada fazem para inverter o cenário 
senão viram meros espectadores.

Alguns munícipes entrevistados por 
NGANI dizem que, a situação de lixo 
poderá agravar-se nos próximos dias, 
tudo por conta da época chuvosa que se 
avizinha. “A situação de lixo na nossa 
cidade poderá piorar na época chuvosa, e 
isso vai resultar no surgimento de varias 
doenças, tais como, malaria, diarreias 
ou cólera”, referiu Carlitos Vasco.

Outro munícipe que não quis ser iden-
tificado, acusa a edilidade liderada por 
Paulo Vahanle de nada fazer para pôr 
termo a proliferação do lixo na urbe por-
que as suas atenções cingem-se apenas 
na reabilitação de estradas deixando o 
saneamento do meio a desejar.  
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Paulo Vahanle denuncia sabotagem na 
recolha de lixo em Nampula
O edil de Nampula, Paulo 
Vahanle entende que a 
proliferação dos resíduos 
sólidos um pouco por toda 
cidade de Nampula, não 
passa de um fenómeno 
premeditado e que visa 
sabotar os esforços do seu 
executivo na recolha do lixo.

AGOSTINHO MIGUEL

Paulo Vahanle

BCI apoia “Ora chegou” de Elvira Viegas
A cantora moçambicana Elvira 

Viegas lançou, em Maputo, 
o álbum “Ora Chegou”, 

uma obra discográfica composta por 
17 títulos, entre inéditos, recriados e 
“um tema de um grande cancionista 
moçambicano, que eu ouvia quando 
criança, nos anos 50/60”, conforme 
referiu a autora, no Auditório do BCI, 
aquando do lançamento do espectáculo.

O lançamento deste álbum, que conta 
com o apoio do BCI, surge por ocasião 
dos 48 anos de carreira da artista, para 
quem este percurso é uma aprendiza-
gem: “ao longo deste tempo todo fu 
vivendo vários momentos da vida. Nós 
temos de capitalizar algo para o nosso 
bem e para o bem do outro. Então, foi 
uma grande escola. Nunca imaginei 
que abraçando a área do canto havia de 
hoje estar aqui a completar 48 anos de 

carreira. Mas graças a Deus… A gente 
deve estar atenta quando Deus fala con-
nosco” – disse. 

Sobre o ‘Ora Chegou’, explicou que 
“é o título de um poema do escritor 
moçambicano Jorge Rebelo, que [busquei] 

e musiquei, e achei por bem dar título 
à minha compilação porque acho que 
se justifica o conteúdo do poema em si, 
para este momento que atravessamos”.

Para o director de Relações Públicas 
do BCI, Heisler Castelo David, “é uma 

grande responsabilidade, para o BCI, 
ser parceiro e anfitrião desta iniciativa, 
que envolve uma geração que marcou, 
entre outros, o período que vai desde a 
independência até aos nossos dias” – 
frisou. E completou: “este facto confere 
ao Auditório do BCI cada vez mais 
prestígio e empresta um toque especial 
com o melhor do que se faz em termos 
de arte musical em Moçambique”.

O projecto de lançamento do álbum 
contou com o envolvimento de reno-
mados artistas como Roberto Chitson-
dzo, Chico António, Ivone Viegas, para 
além de jovens como Nelson e Tânia 
Chongo.

Entre os prémios que Elvira Vie-
gas ganhou ao longo da sua carreira 
destaca-se o Prémio Descoberta RFI.

Redacção

CULTURA
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A União Desportiva 
de Songo (UDS), 
chegou e derrotou 

o Ferroviário de Lichinga, no 
seu reduto, ontem por 0 a 1, 
no seguimento da décima nona 
jornada da maior competição de 
futebol onze, vulgo Moçambola. 
Com este resultado, os visitantes 
assumem a liderança da prova, 
com 45 pontos.

Tratou-se de um jogo em que 
os dois conjuntos moveram a bola 
no sentido de convencer a sua 
direcção, os adeptos ou qualquer 
um que testemunhou a partida. Ao 
minuto inicial, o ponta de lance 
Fokem levou consigo a bola, que 
foi controlada pelo guarda-rede 
dos locomotivas da capital menos 
quente do país. A seguir os “donos 
da casa” recuperaram o jogo e quase 
que não surgiu o primeiro golo na 
baliza da UDS através de jogadas de 
contra-ataques de Djakama, Valter II 
e Rafique. Aos 30, 33 e 34 Valter II 
voltou a falhar outras oportunidades 
de golo.

Daí, as equipas aceleraram o 
ritmo, mas, diga-se de passagem, que 
as constantes interrupções também 
quebraram o ritmo do jogo, sobretudo 
quando o Ferroviário se aproximava 
à baliza contrária. A primeira parte 

terminou empatada sem golo. No 
quarto minuto da segunda parte, 
os adeptos da UDS agitaram 
parcialmente o campo com a entrada 
do famoso futebolista moçambicano 
Lau King. No décimo nono minuto, 
Vivaldo, dos locomotivas, atirou a 
bola, mas passou por cima da barra. 
Quando as duas equipas já estavam 
quase que desesperadas em busca 
de resultados, Nelson da UDS fez 
o primeiro e único tento da partida, 
por intermédio de um contra-ataque 
do Lau King.

Após o término, em conferência 
de imprensa, o treinador principal do 
Ferroviário de Lichinga, Antoninho 
Muchanga, reconheceu a derrota e 

avançou que a sua turma teve uma 
boa partida na primeira parte do 
jogo, com domínio completo, mas 
o “pecado” foi na finalização. 

Contudo, Muchanga mostrou-se 
insatisfeito com as quedas frequentes 
perpetradas “voluntariamente” pela 
equipa adversária. “Na segunda 
parte foi uma vergonha o que eu 
vi. Uma equipa grande que quer ser 
campeã faz cai-cai, matar o nosso 
jogo e o árbitro não acompanhou 
isso. Mas, prontos! Pecamos porque 
sofremos um golo. Há que dar os 
parabéns”, disse o treinador.

Para o próximo jogo, no qual o 
Ferroviário de Lichinga recebe o 
seu homónimo da Beira, o treinador 

principal do Ferroviário de Lichinga 
afirma ser difícil, mas treinará os 
seus “pupilos” para vencerem e 
assegurar a manutenção no escalão 
máximo da modalidade rainha no 
país, vulgo Moçambola. O técnico 
principal da União Desportiva de 
Songo, Serdan Zivojnon, afirmou 
tratar-se de um bom jogo e o golo 
foi marcado num momento certo. 
Quanto a nossa Reportagem, o 
resultado da partida, bem como pelo 
trabalho da equipa de arbitragem, 
composta por Maulana Buanamade, 
Teofilo Mungor, Ossufo Nipuite e 
Júlio Miguel, não sofre qualquer 
tipo de protesto.

Ferroviário de Lichinga perde em casa  
diante da União Desportiva de Songo

PEDRO FABIÃO

Antoninho Muchanga e Serdan Zivojnon, treinadores do Ferroviário e Lichinga e da USD, rrspectivamente
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Comunicado de Imprensa

Operações da Tongaat Hulett Moçambique não estão 
afectadas pelos Desenvolvimentos da Tongaat Hulett na 

África do Sul

Tongaat Hulett Moçambique, 27 de Outubro de 2022 

A Tongaat Hulett South Africa anunciou a 27 de Outubro de 2022 que o seu Conselho de Administração 
iniciou procedimentos voluntários de resgate empresarial para duas operações na África do Sul, nomeadamente 
a Tongaat Hulett Limited e Tongaat Hulett Development Proprietary Limited.

A resolução do Conselho de Administração e uma declaração juramentada, informando as razões para 
entrar no processo de resgate empresarial (Business Rescue) foi apresentada à Comissão de Empresas e 
Propriedade Intelectual (Companies and Intellectual Property Commission - CIPC), e as empresas aguardam 
a confirmação apresentada à CIPC.  As operações internacionais da Tongaat Hulett em Moçambique 
(assim como no Botswana e Zimbabwe são financiadas independentemente das operações sul-africanas e 
não entram no processo de resgate empresarial, continuando a operar normalmente.

A acção no negócio sul-africano resulta do facto de continuar incapaz de liquidar a sua dívida residual, 
a maior parte da qual (cerca de 87%) é suportada pelos fluxos de caixa das operações do negócio de açúcar 
sul-africano, imobiliário e das taxas de apoio operacional recebidas das operações de açúcar não sul-
africanas.  Esta situação ocorre apesar dos bons progressos na estratégia de recuperação e nas iniciativas 
de redução da dívida ao longo dos últimos anos.

Nota aos Editores:

O processo de resgate empresarial proporciona a uma empresa em dificuldades financeiras uma moratória 
durante a qual os direitos dos reclamantes contra a empresa são suspensos. A intenção do resgate empresarial 
é que os profissionais do resgate empresarial (business rescue practitioners-BRPs) considerem várias opções, 
em consulta com todas as partes interessadas relevantes, com vista a desenvolver um plano que poderia, 
com o tempo, ser implementado e resultar no sucesso do resgate da empresa.

Para mais informações, é favor contactar: 

Ananias Chomola por e-mail: ananias.chomola@tongaat.com ou envie todas questões para chris@
fletcheradvisory.com e daniel@fletcheradvisory.com
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