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Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Manuel de Araújo na corda bamba

O

maior
partido
da oposição em
Moçambique, a
Renamo, está de costas voltadas com o seu
quadro sénior e edil de
Quelimane, Manuel de
Araújo, por o considerar mentiroso e estar a
manchar, publicamente,
a imagem daquele partido. Este quadro, considerando polémico mas
querido, pelo menos,
em Quelimane, cujo Município dirige por três
mandatos, nas eleições
nado na Renamo e seria vergonhoso pretender regressar ao MDM. No entanto, rumores o aproximam ao
que se avizinham, cujo
novel partido Nova Democracia, fundado e dirigido por Salomão Muchanga, o antigo e carismático líder do
ciclo inicia próximo ano,
Parlamento Juvenil, com quem Araújo partilhou várias agendas e frentes pelas causas da juventude deste país.
poderá não ser equacio-
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Manuel de Araújo na corda bamba

O

maior

partido

da oposição em
Moçambique,

a

Renamo, está de cos-

tas voltadas com o seu
quadro sénior e edil de
Quelimane,

Manuel

de

Araújo, por o considerar mentiroso e estar a
manchar,

publicamente,

a imagem daquele partido. Este quadro, considerando polémico mas
querido,

pelo

menos,

em Quelimane, cujo Município dirige por três
mandatos, nas eleições
que se avizinham, cujo
ciclo inicia próximo ano,
poderá não ser equacionado na Renamo e seria
vergonhoso pretender regressar ao MDM. No entanto, rumores o aproximam ao novel partido
Nova Democracia, fundado e dirigido por Salomão Muchanga, o antigo e carismático líder do
Parlamento Juvenil, com
quem Araújo

partilhou

várias agendas e frentes
pelas causas da juventude deste país.
Manuel de Araújo, politicamente caracteriza-se
por ser uma “outsider”,
com ideias e posições
muitas próprias, muita das
vezes, polémicas, considerando as disciplinas partidárias. Para o caso mais
recente, está em causa
uma entrevista que o edil
de Quelimane deu à TVM,
na qual alegou haver limitações ao exercício da
democracia na RENAMO.
A dado passo na sua
entrevista, Araújo, referiu
que “cada vez que nós
damos uma opinião aparece alguém a puxar-nos
a orelha ou aparece um
membro

da

Comissão

Política do partido a dizer

que o Araújo não está a

nunca exigiu que os presi-

liderado por Daviz Siman-

Numa altura em que

tirar fundos do município

dentes de municípios pro-

go, agora sucedido pelo

corem rumores de estar

para reedificar os edifícios

venientes

RENAMO

seu irmão Lutero Siman-

a aproximar-se no novel

do partido. Num Estado

desviassem fundos a fa-

go. Foi o candidato pelo

partido, Nova Democra-

de

democrático,

vor daquela força política,

MDM para o Município de

cia, liderado por Salomão

não é possível um mem-

mas pediu aos membros

Quelimane, sua terra natal

Muchanga, antigo líder do

bro da Comissão Política

daquele partido para pa-

e venceu por duas vezes.

Parlamento Juvenil, que

dizer uma asneira dessas.

garem as suas quotas du-

Mas, depois passou a

E quando o faz, o partido

rante uma reunião.

Direito

da

estreou-se

nos

últimos

denunciar o que também

pleitos eleitorais e, que se

nosso

considerou falta de de-

diga, não muito mal con-

do distanciando-se desse

membro Manuel de Araú-

mocracia e fechamento no

siderando tratar-se de um

membro, que está a su-

jo

na

MDM e, astutamente re-

partido estreante e que

jar a imagem do partido”,

solução

problemas

gressou para a Renamo,

esteve em frente de mui-

considerou este político,

da autarquia, a ser mais

com velha máxima, o “bom

tos antigos.

que já desertou da Rena-

proativo e a fazer-se mais

filho regressa à casa”. Isto

mo para o MDM e foi re-

presente”,

nas vésperas do fim

cebido de regresso, ainda

Manteigas, acrescentando

pelo então líder da Rena-

que o autarca está a rep-

mo Afonso Dhlakama.

Em 2018, pela Renamo

não o confiará para lider-

resentar um “teatro gra-

ganha mais um mandato

ar nenhuma candidatura e

tuito e sensacionalista nos

nas eleições autárquicas,

duvidamos que tente um

órgãos de comunicação

confirmando-se como o fil-

regresso ao MDM.

social”.

ho bem querido em Queli-

deve emitir um comunica-

Em reacção pública, a
Renamo
“os

considera

que

pronunciamentos

“Exortamos
a

o

concentrar-se
dos

disse

José

do

seu segundo mandato.

O que parece estar a ficar claro é que a Renamo

deste membro constituem

Manuel de Araújo é um

autênticas mentiras en-

dos oito presidentes de

comendadas e pretensão

Estranhamente, com a

município eleitos pela Re-

dolosa de manchar e cal-

subida de OssufoMomade

namo, face a um do MDM

qualquer

uniar o partido RENAMO

a liderança da Renamo,

e

44 FRELIMO, mas é

“união” de forças, como

e seus quadros”, consid-

Manuel de Araújo perdeu

dos mais mediáticos e po-

antigos

erou José Manteigas, por-

a consideração que tinha

lemico.

os por causas juvenis no

com o falecido Dhlakama,

pais, sendo referencias

Basta recordar que

de tal modo nem para a

incontornáveis, e Araújo

Araújo entre na política

Comissão Politica foi cog-

distanciar-se de qualquer

activa pela Renamo, de-

itado pelo actual líder.

especulação, algo pode

ta-voz da Renamo, numa
conferência de imprensa
realizada em Maputo.

mane.

José Manteigas referiu

pois abandona este parti-

que o discurso de Araú-

Mais um a vez vem o

do alegando falta de de-

jo é falacioso, na medi-

Araújo, com clivagens com

mocracia e espaço para

da em que o membro da

as lideranças da Renamo!

liberdade de expressão e

Comissão

em

Não estará a sondar o cli-

de novas ideias. Ingressa

causa (Hermínio Morais)

ma para os pleitos eleito-

para o MDM, fundado e

rais que se avizinham?

Política

Agora, apesar de tanto

Muchanga

refutar

intenção

de

correligionári-

estar a ser cogitado.
Enquanto as águas não
clareiam definitivamente,
politicamente Araújo está
na corda bamba!

POLÍTICA

Pag.3

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

“Operação vasculha” ganha visibilidade mas terroristas reivindicam destruição de base das FDS

A

s forças conjuntas de Moçambique, do Ruan-

da e da Comunidade para
o Desenvolvimento da
África Austral (SAMIm),
que fazem frente as incursões terroristas em
Cabo Delgado activaram
a “Operação Vasculha”
com

vista

a

remover

qualquer indicio residual
de grupos terroristas em
zonas tidas como “libertadas”.
Devido a relatos frequentes de circulação de
grupos terroristas nas ma-

tas de Nangade, Macomia islâmicos em apenas dois
e Palma, a missão SAMIm, redutos, nos distritos de

cam- Nangade e Macomia, enpanha militar que visa vas- tretanto, o Estado Islâmico
empreende

uma

camente mais para pilha-

Estado Islâmico reivin-

automáticas” que resultou

gem de alimentos para o

dica destruição de base

em “três soldados mortos e

seu reabastecimento.

das FDS

um quartel incendiado” em
Estado

Moçambique, que o gru-

“Continuamos a batal-

Islâmico anunciou nesta

po qualifica como provín-

har pelos últimos redutos

terça-feira, 10 de Maio, a

cia, portanto, separada da

do inimigo, que neste mo-

morte de três militares e a

província da África Central

mento se localizam fun-

destruição por fogo de um

(ISCAP).

Vicente Chicote, coman-

damentalmente no distrito

quartel das Forças de Def-

dante provincial da PRM

de Macomia, e existe um

esa e Segurança(FDS) em

Por outro lado, segundo

em Cabo Delgado, disse

pequenino

que

Quiterajo, no distrito de

a VOA, moradores con-

que

o grupo localmente

anda ao redor do distri-

Macomia, considerado um

taram que o grupo atacou

conhecido por al-shaabab,

to de Nangade”, precisou

bastião dos terroristas.

uma viatura de transporte

já

Vicente Chicote, falando

Entretanto,

culhar as matas dos referi- reivindicou a morte de três
dos

distritos,

incluindo militares num ataque ao
casas abandonadas, en- quartel das Forças de Deftulhos de aldeias destruí- esa e Segurança (FSD).
das e outros locais onde
possam estar escondidos
os grupos de insurgentes.
Em paralelo, a Polícia da
Republica de Moçambique
(PRM),

naquela

provín-

cia, afirmou nesta semana continuar a combater
o grupo de insurgentes

ao exército com armas

Nangade e Macomia, prati-

bastante

continua

fragilizado,

activo

e

círculo,

o

de passageiros numa al-

com

durante a cerimónia de

Em comunicado divul-

deia do distrito de Nan-

ataques esporádicos nas

lançamento da Semana da

gado na sua página ofi-

gade, mas sem registo de

aldeias dos distritos de

Polícia.

cial, reivindica “o ataque

vítimas.

Dívida bilionáriado Governo pode precipitar paralisação das gasolineiras

O

ainda

110 milhões de dólares,

para fazer face às preocu-

sos Minerais e Energia e

ta colocado em Abril pela

não

encontrou

o equivalente acerca de

pações das gasolineiras,

também o regulador, em

Associação Moçambicana

uma

solução

6.6 biliões de meticais,

que alertam para o risco de

conjunto com a indústria,

de Empresas Petrolíferas,

sustentável para garantir

que não está a ser paga

paralisação da distribuição

para estudar formas de

que pediu a revisão dos

a sobrevivência das gas-

pelo Governo, as gaso-

devido às dívidas do Esta-

mitigação”, declarou Max

preços dos combustíveis

olineiras que enfrentam a

lineiras ameaçam paral-

do e à subida do preço do

Tonela, ministro da Econo-

e alertou que as dívidas

crise da subia dos preços

isar as suasoperações,

barril.

mia e Finanças, durante

do Estado às gasolinei-

dos combustíveis, situ-

o que gerar caos no mer-

uma conferência de im-

ras podem paralisar a dis-

ação agravada pelo con-

cado nacional.

prensa em Maputo.

tribuição

Governo

flito Rússia/Ucrânia. Perante uma dívida acima de

“Sei que há um trabalho

O Governo ainda está
à

procura

de

soluções

momento

em que os preços no mer-

que está a ser realizado
pelo Ministério dos Recur-

num

Em causa está um aler-

cado internacional estão a
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disparar.

preço do barril no mercado

Para

Max

Tonela,

o

elevados”.
“Nós

criarem

assistimos,

condições

em assegurar

para

internacional em resultado

problema é “geopolítico”,

Em Março, o Governo dos impactos da invasão

destacando que os custos

quase todo mundo, a ne- dade do fornecimento de

do barril continuam “muito

cessidade

anunciou

redução russa da Ucrânia.

uma

dos

a

países combustíveis.

continuiCorremos

de taxas, custos e outros

o risco de não poder dis-

valores

ao

por de fornecedores, caso

combustíveis

não tomemos as medidas

para “mitigar o impacto da

certas ou adequadas. Há

subida de preços” a nível

um trabalho a correr”, de-

mundial, mas não tem se

clarou o governante.

preço

associados
dos

mostrado suficiente.

A última mexida nos
preços dos combustíveis

No total, segundo a Associação

no país aconteceu em Ou-

Moçambicana

tubro de 2021, quando a

de Empresas Petrolíferas,

Autoridade Reguladora de

o Governo moçambicano

Energia (ARENE) anun-

devia, até finais de Abril,

ciou subidas entre 7% a

às gasolineiras acima de

22%, refletindo a subida

110 milhões de dólares, o

do preço do barril de crude

equivalente a pouco mais

que já se verificava na

de 6.6 biliões de meticais,

altura e que, entretanto,

um valor que continuava a

disparou com a ofensiva

crescer com a subida do

militar russa na Ucrânia.

STEMA alerta sobre eventual escassez de trigo

D

evido ao facto de
o trigo no merca-

do nacional ser o

importado no ano passado e ao conflito Rússia/
Ucrânia, os importadores de trigo moçambicanos devem
nas

ser céleres

novas

aquisições

sob risco de escassez
deste

cereal

no

mer-

cado nacional e o consequente

agravamento

de preços, em cadeia.O
alerta é da empresa Silos
e Terminal Graneleiro da
Matola(STEMA), controlada pelo Estado.
Segundo o presidente
da STEMA, Arlindo Chilundo, citado esta semana
pelo diário Notícias “neste
contexto,

apelamos

às

moageiras para que utilizem os canais tradicionais e outros que conhecem
para fazer as importações
o mais rapidamente pos-

sível”, ajuntando que para

Plano e Orçamento (CPO)

evitar uma eventual escas-

da Assembleia da Repúbli-

sez de trigo e consequente

ca, durante uma visita que

“O nosso maior receio é

subida

dos

efetuaram às instalações

que o impacto da guerra

produtores

derivados, como o pão, o

daquela companhia, es-

[entre a Rússia e Ucrânia]

mundo.

país tem de ter um maior

clareceu que neste mo-

se reflita no próximo ano,

‘stock’.

mento, Moçambique ainda

visto

produção,

A STEMA gere atual-

falava

continua a receber impor-

nesses países, está prati-

mente 27 silos com ca-

num encontro com dep-

tações de trigo correspon-

camente paralisada”, de-

pacidade total de 45 mil

utados da Comissão do

dentes a encomendas feit-

clarou o presidente da

toneladas.

de

preço

Chilundoque

as no último ano.

STEMA, assinalando que
estes dois países em con-

que

a

flito estão entre os maiores
de

trigo

do
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