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“A resposta é essa. Os macuas não têm direcção: Não tenho como… não
posso esconder isso, quando eu digo que tenho vergonha é porque sou do
grupo macua” – Eduardo Nihia

Macuas negam ser falsos

General Nihia dá tiros nos pés

alupmaN euq rop ovitom o e aihiN odraudE

No melhor pano caiu a nódoa e consigo sujou tudo à volta da credibilidade da figura pública que é o general Nihia, membro sénior do partido Frelimo e deputado da AR (Assembleia da República), ao usar termos e preconceitos tribais à volta dos macuas, a quem os
chama de falsos e sem direcção, pelo facto de terem votado a favor da Renamo em Nampula e outras zonas da sua influência, no Norte de Moçambique.
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sabe o que quer, e como quer.
“Os discursos desse senhor fazem pensar em algumas situações de transtornos
bipolares, como esquizofrenia acompanhada de analfabetismo que ocorrem em
resultado de tanto lamber
botas”, acusa Milda Quaria.

convencer e não pensar que
não temos direcção. Cada um
tem o livre arbítrio de escolher, não nos obrigue a falar
coisas que estavam ocultas,
nascemos em Mutuali onde
ele também diz ter nascido e
não vejo nada que ele fez”.
“Continue a comer e fique calado e não insulte esta
raça humilde que cansou de
ser manipulado, aliás, estamos num país democrático.
Se perdeu nas eleições passadas esforça-te para vencer
nas próximas, claro sem manipular os votos do eleitorado”, exorta Milda Quaria.
A Associação Mentes Resilientes também não gostou do
que ouviu. Através do presidente daquela agremiação nacional com génese na cultura
macua, Gerson da Silva, “fica-

aihiN odraudE

Nihia prometeu sapatos
ao povo de Mutuali que
nunca chegaram
Conforme recorda a activista, num certo ano eleitoral, Eduardo Nihia prometeu
em Mutuali, província de
Nampula, sapatos para quem
votasse na Frelimo, entretanto, segundo disse, “até ontem não vi nem um txampali
(chinelos de casa de banho).
Ao invés de abusar o povo
devia procurar estratégias de
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mos a saber que as declarações
revelam falta de carácter”.
Segundo Gerson da Silva,
em condições normais não fazem sentido tais declarações
públicas do general Eduardo Nihia, sobretudo quando
se apregoa aos quatro ventos
do país que estamos a lutar
para criar um país indivisível.
“Não pode haver separação entre as tribos nacionais.
De um idoso daquela idade
devíamos colher experiência de união, mas ele procura criar divisões. Não acho
que o povo macua seja falso,
se calhar tenham aberto os
olhos com antecedência, sobretudo, olhando para a actual governação do partido
no poder”, disse Da Silva.
Antevendo o cenário das
próximas eleições, a nossa
fonte explica que o partido
Frelimo a cada dia que passa vai “cavando a sua própria sepultura”, justificando
que vezes sem conta “vemos
esses pronunciamentos de
membros do partido Frelimo, e isto um dia vai acabando resvalando em bolsas de revolta nas pessoas”.
“Acredito que o voto será
a melhor alternativa para poder manifestar a sua vontade,
salientar que o partido Frelimo já não é muito bem visto na zona Norte do país, e
num contexto que há guerra
contra insurgência não seria
ético que uma pessoa naquela idade venha tentar desunir mais as pessoas”, conclui
Gerson da Silva. (Redacção)
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CFM acusadas de extorquir utentes do Porto da Matola

Motoristas paralisam actividades
Camionistas sul-africanos e utentes do Porto da Matola, na província de Maputo, contestam a entrada em vigor da nova tabela de cobrança para o acesso àquele recinto.

Dávio David

E

stá instalado um
ambiente de discórdia no Porto
da Matola, devido a entrada
em vigor da nova tabela de
cobrança, considerada pelos utentes de exorbitante.
Dados colhidos no terreno
indicam que a polémica tabela entrou em vigor no passado
dia 01 de Agosto, do corrente
ano, entretanto, as reclamações começaram a “pipocar”
durante a última semana.
Greve de sul-africanos
De acordo com uma fonte
que solicitou a condição de
anonimato, nesta segunda-feira, camionistas sul-africanos que operam no Porto
da Matola paralisaram as
suas actividades e decidiram
manifestar-se, colocando barricadas junto da nova cancela que regula o acesso aquela infra-estrutura portuária.
“Há uma greve que os
motoristas sul-africanos estão a fazer, por causa daquela portagem, a manifestação
está a ocorrer neste preciso
momento que te falo, os motoristas bloquearam a cancela
da portagem e estão a fazer

confusão”, denunciou a fonte.
O pomo da discórdia,
segundo a nossa fonte, é
que “os camiões devem pagar 1.850 meticais, viaturas turismo 450 meticais”.
Aliás, para a fonte que temos vindo a citar, a situação
torna-se mais penosa para os
munícipes que eventualmente queiram aceder ao Porto
da Matola para, por exemplo,
proceder a uma entrevista
de emprego, considerando

que “as pessoas estão proibidas de entrar no Porto da
Matola de viatura pessoal.
450 meticais é um absurdo”.
A nossa equipa de reportagem esteve no local, nesta
terça-feira, tendo observado
que as actividades estavam a
decorrer com normalidade, tirando o congestionamento de
camiões e uma presença reforçada de agentes da Polícia da
República de Moçambique.
Em contacto telefónico

com Soraya Abdula, do Porto de Maputo (MPDC), esta
sacudiu o capote e disse que
o Porto da Matola está sob
administração dos Caminhos
de Ferro de Moçambique
(CFM), tendo-nos reemitido
a seu colega, de Comunicação
e Imagem, Adélio Dias, que
reiteradamente se declinava a
atender as nossas chamadas.
Tabela de discórdia
Entretanto, o PpP sabe

que os CFM, através de uma
nota assinada pelo director
executivo dos CFM-Sul, Augusto Abudo, informou ao
público no geral que a medida visa salvaguardar o controlo no Porto da Matola.
“A Empresa Portos e Caminho de Ferro de Moçambique, EP, leva ao conhecimento dos utentes e ao público
em geral que no âmbito da
implementação do sistema de
controlo e acesso ao Porto da
Matola, por forma a garantir a protecção e segurança
do mesmo, a entidade acima
mencionada comunica que
a partir do dia 01 de Agosto
de 2022 o acesso passará a
ser cobrado conforme a tabela abaixo”, lê-se no aviso.
Na nova tabela, de acordo
com o documento, os CFM
passam a cobrar por viatura
de passageiros até nove lugares 450 meticais; viaturas de
passageiros acima de nove lugares 600 meticais; veículo de
carga e misto até 3.5 toneladas
750 meticais; enquanto para
veículos de carga e misto até
20 toneladas passam a pagar
1.200 meticais, e para veículos de carga e misto acima de
20 toneladas passam a pagar
1850 meticais, e por seu turno, motorizadas passam a pagar 120 meticais. (Redacção)
PUB
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Eleições autárquicas e gerais

Liga Juvenil da Renamo já prepara
próximos pleitos eleitorais
A Liga Juvenil da Renamo está em período de reestruturação da organização à escala
nacional com vista às próximas eleições autárquicas e gerais que vão decorrer em 2023
e 2024.

Dionildo Tamele

T

rata-se de uma
conferência
que decorreu
este
pretérito
sábado na cidade de Maputo, que elegeu António Tembe para
o cargo de presidente da
Liga Provincial da Juventude da Renamo, cidade
de Maputo. Os candidatos
que estiveram no processo
eram três, nomeadamente
António Tembe, que obteve
54 votos válidos, Irene Armindo Livro, com 16 votos
válidos, e Valério Francisco
com apenas 5 votos válidos.
Desta feita, em termos
percentuais o candidato
vitorioso obteve 70,12%
dos votos válidos na urna.
O Presidente a Liga Juvenil da Renamo, Ivan Mazanga, que dirigiu o acto,
mostrou-se
preocupado
pelo facto de muitos jovens moçambicanos com
formação não terem emprego, pois isso, conforme
seus argumentos, faz com
que sejam marginalizados.
Mazanga exige soluções
para se reverter este cenário.
Segundo Mazanga, a
falta de emprego é uma
preocupação que soa de
todos os lados e a Liga
Nacional da Juventude da
Renamo considera que a
situação faz com que os jovens sejam marginalizados.
“Este desemprego é
motivado pelo facto de a

formação que é dada nas
universidades e nas escolas
técnicas não estar directamente ligada com as oportunidades que o país detém.
Por exemplo, a maioria das
pessoas que estão no processo de exploração dos
hidrocarbonetos não são
jovens. Vêm, na sua maioria, de outros países e ocupam as melhores posições,
porque supostamente em
Moçambique não há mão-de-obra qualificada para
poder explorar esses recursos”, disse Mazanga.
No entender do Presidente da Liga Juvenil da Renamo, esta é altura de mudar a
situação e apontar soluções,
sublinhado que é preciso ligar a formação àquilo que
são as oportunidades que o
país detém. Há, por exemplo, muitos jovens licenciados que estão a vender
amendoim, outros formados
em Direito mas são caixas
de banco. Significa que as
oportunidades que há em

Moçambique não correspondem àquilo que é a formação que está a ser dada.
Num outro desenvolvimento disse, falando da
recente redução da tarifa
na Ponte Maputo–KaTembe, Mazanga diz que a
medida continua sem efeito na vida dos cidadãos.
“No mesmo dia em que
se retira da Portagem da
KaTembe foi-se colocar
dentro do Porto de Mapu-

to. Portanto, foi-se tirar
de um bolso e colocar no
outro. Portanto, são manobras dilatórias para distrair a sociedade”, referiu.
A Liga Nacional da Juventude da Renamo acrescenta que as medidas para
aceleração da economia,
recentemente anunciadas
pelo Presidente da República, devem ser revistas
porque não beneficiam
a sociedade. (Redacção)
PUB
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Governo aposta na investigação agrícola

Nyusi desperta do sono profundo

D

O Governo prevê gastar três mil milhões de meticais (cerca de 47 milhões de dólares
americanos, ao câmbio actual) em investigação agrícola nos próximos dois anos e meio.

e acordo com
o Presidente
Filipe Nyusi,
que fez esta
revelação
durante a sua participação
no simpósio nacional sobre pesquisa agrícola, que
teve lugar na semana passada, o dinheiro será gasto
em áreas como qualificação de laboratórios, produção de vacinas para gado e
multiplicação de sementes.
É caso para dizer: finalmente! O Presidente acordou para uma realidade que
é ter um povo, maioritariamente, rural e que acima de
80% vive de agricultura.
Nyusi defende que o
país deve produzir mais
trigo próprio, em vez de
depender de importações.
Como dois dos principais
produtores de trigo, Rússia e Ucrânia, estão actualmente em guerra, certamente vai haver escassez
mundial de trigo nos próximos tempos, fenómeno
que já está a ocorrer com o
aumento do preço do trigo.
Algum trigo já é cultivado em Moçambique, nomeadamente no planalto de
Angónia, na província ocidental de Tete. Nyusi disse
que a investigação mostra a
possibilidade de Moçambique não só aumentar dras-

ticamente a sua produção
de trigo, mas até tornar-se
auto-suficiente neste grão.
“Os resultados desta
pesquisa mostram que é
possível obter sete toneladas de trigo por hectare
na província do Niassa e
quatro toneladas por hectare em Manica”, disse.
“Mas tal aumento na produção de trigo exigiria uma
multiplicação massiva de
sementes e a formação de
extensionistas moçambicanos para lidar com o trigo”.
Entretanto
Depois de falar dos
avanços veio a parte dos
desafios, num ambiente em
que, segundo ele, a agricultura moçambicana ainda
está longe de ser capaz de
suprir as reais necessidades
do país em termos de alimentos e matérias-primas.
Por outro lado, pesa negativamente, conforme o
próprio Presidente reconheceu, o uso de tecnologias antigas e por vezes obsoletas.
“O sector não está a utilizar insumos adequados
para aumentar a produção,
embora Moçambique seja
um país rico em termos
de terras aráveis e cursos
de água para a irrigação”.
Na generalidade, a agricultura envolve o sector

familiar, muitas vezes dependente da chuva como
rega, cenário que deixa as
famílias entregues ao sabor
da natureza. O uso de pesticidas, fertilização e sementes melhoradas não tem
sido prática, com impacto
muito negativo, sobretudo em terras de sequeiro.
De acordo com Nyusi,
o sector ainda é caracterizado por baixa produtividade, o que torna a agricultura pouco competitiva
no mundo de negócios.
A não actualização das
tecnologias, presentemente
assentes no trabalho manual, acarreta custo de produção elevados que mais
tarde não são compensados
no mercado, muitas vezes

com os mesmos produtos
importados, a preços mais
competitivos. Para salvar
a temporada, o camponês
é obrigado a vender a sua
produção a preços inferiores aos custos gastos ao
longo de todo o processo,
desde a lavoura até à colheita. Como consequência, os
camponeses diminuem os
campos e passam a concentrar-se na produção direccionada para o sustento da casa,
pois comercialmente o negócio não se mostra viável.
“As pesquisas sobre o
sector têm-se limitado apenas às necessidades de cultivos de alto rendimento,
negligenciando a agricultura
familiar, praticada pela maioria da população”, disse.

Elefantes brancos
O país tem feito investimentos na criação de infra-estrutura para trabalhos de
pesquisa e investigação, entretanto, ao mesmo tempo
tem negligenciado no investimento para a efectivação
dos objectivos pelos quais
os laboratórios e outros materiais foram construídos ou
comprados. A consequência disto é que tais infra-estruturas ficam ociosas e
abandonadas à sua sorte, o
que acelera a sua degradação, acarretando com isso
prejuízos ao erário público.
Nyusi justifica-se, associando o fraco investimento na investigação
de facto, como resultando da limitação de recursos que o país enfrenta.
Em Moçambique, 67
porcento da população vive
em zonas rurais e mais de
80% pratica a agricultura. Estranhamente é onde
poucos investimentos são
feitos, um fenómeno que
em muito contribui para o
chamado exôdo rural, que
é a fuga das populações do
campo para as cidades à procura de oportunidades para
o ganha-pão que no campo não existe. (Redacção)
PUB
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Memórias da vitória

E

mbora
fosse
miúdo, alguma
coisa captei de
tudo quanto veio
acontecer depois
do 25 de Abril de 1974 até 7
de Setembro do mesmo ano.
Foram tempos confusos para
a minha idade. Num espaço
de quatro meses tanta coisa
nova aconteceu. No meu caso,
a primeira imagem que tenho
registada, foi ver um chefe de
raça negra ou uma mulher de
arma em punho. Na minha
escola, começamos a estudar
com as meninas. Por exemplo, em Lourenço Marques,
aquilo que hoje é Escola Secundária Eduardo Mondlane,
Samuel Magaia eram estabelecimentos abertos para
as meninas apenas. Caso a
escola fosse mista, as turmas
eram distintas por género.
Morava em Hulene e por
essa época os autocarros vindos da cidade terminavam no
Aeroporto e daí apanhávamos
um outro, o 25, que estava
dividido em duas carreiras,
indo uma até ao régulo Cabral e a outra até onde hoje é
Hulene Expresso e local onde
terminava o asfalto da actual
avenida Julius Nyerere, vindo
do entroncamento da Missão
Roque na zona do Benfica.
De um momento para outro, surgiram matanças na
então cidade de Lourenço
Marques, hoje Maputo. Nas
cidades acompanhava relatos
de negros mortos por colonos
até que certo dia chegou em
que nos subúrbios também
os negros retaliaram e houve a destruição de cantinas e
morte de brancos donos das
mesmas. Alguns escombros
resultantes dessas destruições ainda permanecem em
alguns bairros, para além de
que muitos desses locais passaram a ser instalações dos
Círculos de Grupos Dinamizadores, instituições que
com o tempo evoluíram para

aquilo que hoje são as sedes
dos bairros. Outro grande
testemunho dessa onda de
destruição é aquilo que resta
das instalações da Praça de
Touros, na zona do Shoprite, uma obra-prima única na
região e donde saiu o primeiro moçambicano campeão
das touradas, o Ricardo Chibanga. Onde hoje é sede do
partido Frelimo na avenida
de Angola era um restaurante, centro de prostitutas que
muito abundavam pelas cercanias. Foi também vandalizado nessa saga de vingança.
Não me lembro das datas, mas, por esses tempos,
o Aeroporto de Mavalane
começou a ficar apinhado
de contentores daqueles que
queriam abalar do país. Pela
primeira vez, começamos a
ver os guerrilheiros trajados
a pingo de chuva em missões
de patrulhamento conjunto
com elementos das Forças
Armadas Portuguesas (FAP).
Foi por essas altura, pouco
depois de Joaquim Chissano
tomar posse como Primeiro-Ministro do governo de transição, fruto dos Acordos de
Lusaka – creio ter sido a 20
de Outubro desse ano – que
um adolescente vendendo
amendoim pelos passeios da
baixa, junto a esplanada do
Scala, na então avenida da
República, hoje 25 de Setembro, foi barbaramente assassinado por um elemento
dos Comandos das FAP, tudo
porque trazia um tipo de distintivo que muito se vendeu
na altura, com emblema da
Frelimo. Surgiu agitação e
troca de tiros na baixa, situação que veio a ser acalmada
ao início da noite, com a intervenção de Joaquim Chissano, através da então Rádio
Clube, apelando a população
para se abster da violência.
“O inimigo não é o branco. O inimigo é o colonialismo”, foram algumas das

palavras daquele que 12
anos mais tarde viria ser
Presidente da República.
Ano seguinte, a 25 de
Junho, era proclamada a independência e daí abria-se
novo capítulo de intriga e luta
entre os moçambicanos, em
grande medida instigada pelo
comando da primeira Constituição da República parida
em Tofo, província de Inhambane, que fixava a Frelimo
como único representante do
povo moçambicano e força
dirigente do Estado. “Estás
connosco ou está contra nós”,
foi o lema usado para distinguir entre revolucionários
e reaccionários em ambiente onde o colectivo cantava
mais alto que o indivíduo.
O “velho” foi combatido,
num exercício em que curandeiros, religiosos, régulos,
donos de terras, prostitutas,
polígamos, dentre outras forças vivas da sociedade foram
desmanteladas. Foi uma espécie de ignição que mais tarde
resultou ou então justificou
a guerra dos 16 anos, cujos
resquícios nos dias de hoje
ainda permanecem frescos.
Hoje, o país vive um sistema multipartidário, porém,
persistem desafios que na
generalidade resumem-se na
exclusão, embora não seja
de forma oficial como era no
passado, porém, ainda não se
afigura fácil em muitos casos,
qualquer cidadão manifestar
abertamente uma forma diferente do pensamento político
da Frelimo, sobretudo nas zonas rurais com muito destaque
na região sul de Moçambique.
Ventos novos vão soprando, embora timidamente, em
defesa das liberdades dos cidadãos. Os moçambicanos
de hoje já percebem que a
política não enche barriga.
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Editorial
Caiu a máscara do Xiconhoca!

N

o melhor pano cai a nódoa! E assim foi
o que aconteceu com aquele que vinha
portando uma aparente reserva moral
nas hostes do “batuque e maçaroca”, que
por estes dias tem sido alvo de tubarões
e abutres que protagonizam todo o tipo de comportamentos desviantes que em nada abonam para um desenvolvimento sustentável da sociedade moçambicana.
Desta, coube a vez ao veterano general Nihia, o
entornar do caldo, recorrendo a velha bitola, outrora combatida, veementemente, pelo partido dos
camaradas: o tribalismo. O divisionismo. A velha táctica do colonialismo: dividir para reinar.
Daquela mesma Frelimo donde vinham as palavras
de ordem, em comícios populares, recheados de tantos
“abaixo” isto e mais aquilo, nunca faltava o “abaixo”
ao tribalismo. Aliás, contam os arautos da fundação da
Frelimo que a unidade foi definida como pedra basilar para a vitória contra o colonialismo, rumo ao desenvolvimento de Moçambique e seu povo. Sobre esta
matéria tem sido costume os arautos nos remeterem
a unificação dos três movimentos que deram corpo a
Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).
Viva a unidade do povo moçambicano do Rovuma ao Maputo! Este era o slogan que sempre acabava sendo acompanhado, como se de fecho se tratasse,
por um abaixo o divisionismo, ao que em uníssono
a multidão participante dos vários comícios populares sempre respondia com um estridente: Abaixo!
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O que ontem era isto, hoje, já é aquilo.
Diz o bom do Nihia que os macuas são falsos. Não
merecem confiança. Quais as razões? O velho general e
actual deputado da AR (Assembleia da República) não
vacila e vai directo ao assunto: porque votam na Renamo!
É a velha máxima do macaco que culpa o chão, dizendo que este está torto, para justificar o facto dele mesmo não saber dançar.
Será que votar na Renamo é crime? É muito preocupante este conceito do velho general, sobretudo, pela sua
figura como parlamentar. Fica claro que o velho general

está na AR em busca de pão e não para defender o mais
nobre interesse do Estado Moçambicano, que funda-se
na unidade nacional. Aliás, não é por simples acaso
que Moçambique tem no português a sua língua oficial.
Foi tudo inspirado no interesse nobre daquilo que hoje
o velho general quer deitar abaixo: a unidade nacional.
A julgar pelo andamento da própria história, os
macuas falsos já experimentaram os três maiores partidos na condução dos destinos da sua terra. Pelos vistos, os macuas falsos não são pertença de nenhum partido, tal como o deputado
Nihia gostaria de ver acontecer em Moçambique.
Os tais macuas falsos não costumam recorrer à queima de pneus para manifestarem o seu descontentamento, tal como acontece noutros quadrantes onde não se
vota a favor da Renamo. Os macuas falsos do deputado Nihia confiam no voto para manifestarem o seu
descontentamento. É nisto que o general Nihia se deve
concentrar e contribuir junto de seus correligionários,
para corrigirem aquilo que faz os macuas falsos chutarem a Frelimo na condução dos seus destinos. Pior
agora que os chamou de falsos: o general Nihia, pelo
menos na sua qualidade de deputado da AR, deve um
pedido de desculpas, publicamente, não só aos macuas mas a todo o povo moçambicano que nestes tempos difíceis faz das tripas o coração, para permanecer
unido, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.
Diz o bom do deputado Nihia que os macuas são falsos por votarem na Renamo. Acha
então que deveriam votar nos terroristas?
Claro que não! E tal como dizem os próprios falsos, em resposta ao dito de Nihia, votam naquilo
que votam porque têm programa para as suas vidas.
Têm metas e objectivos que não se compadecem
com a retórica do conformismo daqueles que recorrem à queima de pneus, para votarem, tempos depois, nos mesmos que os obrigam a lutar contra os
pneus, enquanto são perseguidos pela Polícia e fustigados com gás lacrimogénio e balas de borracha.
Bem hajam os macuas. Abaixo o Nihinismo!
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel
jmatavel@gmail.com

“Síndrome de Hulk” ou
Transtorno Explosivo Intermitente
Por mais que seja normal sentir raiva em alguns momentos, caso as explosões de raiva sejam um
comportamento recorrente é recomendado analisar as suas causas para realizar o diagnóstico correcto.

A

“Síndrome de Hulk” ou Transtorno
Explosivo Intermitente possui como
característica a explosão momentânea sem
que exista um motivo real para isso. A pessoa
sente raiva de maneira desproporcional e
perde o controlo dos seus impulsos, se tornando muito
agressiva de forma verbal ou até mesmo física.
Isso não significa que todo mundo que tem ataques de
fúria sofre com Transtorno Explosivo Intermitente. O
diagnóstico é realizado por um médico psiquiatra, que irá
analisar o histórico pessoal do indivíduo, além de relatos
de amigos e familiares. Normalmente, o transtorno é
confirmado quando há a repetição do comportamento
agressivo.
Trata-se de uma situação recorrente, ou seja, explosões de
raiva pontuais não são consideradas “Síndrome de Hulk”.
Principais sintomas da Síndrome de Hulk
É sempre fundamental ter em mente que a raiva é uma
emoção completamente normal, contanto que a pessoa
tenha consciência e controlo sobre ela. O problema é
quando o ataque de fúria é desproporcional e coloca em
risco o bem-estar próprio e de outras pessoas.
Principais sintomas da “Síndrome de Hulk”:
• ausência de controlo sobre a agressividade;
• suor;
• formigamento;
• batimentos cardíacos acelerados;
• tremores musculares;
• ameaças verbais;
• agressividade física a outra pessoa ou objectos;
• sentimentos de culpa e vergonha após as
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explosões de raiva.
As pessoas diagnosticadas com TEI possuem menor
controlo sobre a raiva e a fúria, pois perdem muito rápido
as noções dos limites. Portanto, é necessário reforçar que
quem sofre com o transtorno não planeia os seus ataques
explosivos, pois acontecem de repente.
Além disso, coisas banais do dia-a-dia podem desencadear
o ataque de fúria, por exemplo: uma pessoa com TEI que
precisa muito usar um computador e não consegue porque
avariou pode atirá-lo no chão e começar a ter uma crise
de raiva muito grande sem nem pensar nas consequências
do que está fazendo ao partir o aparelho.
Antes de oficializar o diagnóstico é muito importante
ter certeza de que os sintomas não são consequência
de outras condições psiquiátricas, como transtornos de
personalidade e bipolaridade.
Dois critérios costumam ser analisados: frequência e
intensidade. As crises “leves” são caracterizadas por
ameaças e agressões físicas sem lesão corporal. A
frequência tende a ser de duas a três vezes por semana
por, pelo menos, três meses.
Já nos casos mais “severos”, as explosões costumam
englobar agressões físicas com lesão corporal e até
mesmo crimes contra o património. Nesse caso, para
diagnosticar como TEI devem ocorrer pelo menos três
episódios em um ano.
Causas da “Síndrome de Hulk”
Apesar dos estudos não se sabe qual é a causa exacta
da “Síndrome de Hulk”, podendo ser um conjunto de
diversos factores, entre eles:
• pessoas com familiares com comportamento

impulsivo e agressivo;
histórico de abuso sexual e/ou físico durante a
infância;
• exposição a situações que geraram traumas,
como acidentes;
• predisposição genética;
• baixa produção de serotonina, o neurotransmissor
ligado à sensação de bem-estar, o que torna a
pessoa mais irritadiça.
Não existe um exame específico para identificar o TEI e o
diagnóstico é clínico. O transtorno pode ser identificado a
partir dos 6 anos de idade e a tendência é que os sintomas
fiquem mais fortes por volta dos 18.
Consequências da “Síndrome de Hulk”
Como todo transtorno mental, se não for diagnosticado
correctamente e tratado, pode gerar consequências
negativas na vida da pessoa.
Os impactos podem ocorrer tanto na esfera pessoal
como profissional, ocasionando, em casos mais graves,
a perda de emprego, divórcio, acidentes, ferimentos e a
dificuldade constante para fortalecer os relacionamentos.
Além disso, quando há o consumo de álcool é comum
que a explosão de fúria seja mais grave, o que não anula o
comportamento quando não há a ingestão de tais bebidas.
Não há cura, mas é possível tratar
Até então não se fala sobre uma cura para o Transtorno
Explosivo Intermitente, mas é possível tratá-lo para ter
mais qualidade de vida e não sofrer os prejuízos. Por
isso, caso identifique os sintomas em si ou em alguém
próximo não deixe de procurar ajuda de um profissional
de saúde mental.

•
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M.P Bonde

A

Joana (conclusão)

pressada, seguiu em direcção
à janela e presenciou a
inquietação levantada. Dali
dava para apreciar a paisagem
adiante. A Catembe do outro
lado da margem surgia imponente, esbelta,
com as gaivotas roçando as águas quentes do
Índico. Lá em baixo os carros iam passando
à velocidade e em cada andar havia marcas
da queda.
- Este pano deve ser da camisa do morto
do outro dia!- exclamou.
- Como sabes?
- Antes de cobrirem-no tive a oportunidade
de ver a camisa do finado, apresentava as
cores que estão presas à janela- argumentou.
- O que faria aquele jovem aqui no meu
escritório?

- Isso não sei dizer, doutora, mas a
Polícia deve vir tirar estas amostras para
investigar.
- Coitado do colega do 3º andar. Dormiu
na cela em condições miseráveis por causa
de algo que nem ele sabe ao certo como
aconteceu para termos um morto no asfalto
em frente ao prédio.
- Verdade. Concordou o servente,
abanando a cabeça. Dirigiu-se ao telefone
e fez uma chamada à Polícia.
-Parece que a linha verde não funciona.
Vou tentar mais uma vez e se não tiver uma
resposta positiva vou ligar ao agente que
esteve a interrogar os funcionários. Nada,
continua sem terminar a chamada. Agora
só escuto: tuumm… tumm...
Continuou mais uma vez, e nada.
Zangado lançou um desabafo. Como é
que o ladrão não pode ficar impune se os
cidadãos não têm como ligar para a Polícia.
Esta avaria deve ser um problema grave.
- Tenho o número do agente que esteve
aqui no prédio. Deixa-me ligar para ele.
Quem sabe, assim falando directamente
com eles possam chegar mais rápido.
- Tente, doutora.

Levou o telefone, discou o número e
colocou em voz alta para que o servente
acompanhasse a conversa.
– O telefone não chama, disse.
- Tente mais uma vez, pode ser um
problema da operadora. Às vezes quando
ligo a primeira vez acontece isso comigo.
Disca o número, leva o telefone ao
ouvido, suas sobrancelhas dançam na
espera de alguma correspondência; arranja
os lábios regados de batom vermelho e
aguarda a resposta. Uma voz surge do outro
lado: “não é possível efectuar a chamada
que deseja. Por favor, ligue mais tarde”.
-Esta nossa polícia é uma lástima- grita
desesperada.
- Calma doutora. Pode ser que o agente
não tenha carga no telefone. Pode mandar
uma mensagem. Logo que ele aceder
ao telefone a mensagem estará lá para
lhe convidar a chegar a nós: “Bom dia
senhor agente, espero que esteja a gozar
de boa saúde. Vim por este meio avisar
que encontramos indícios do finado na
janela do 10o andar do prédio. Queira por
favor fazer-se presente para recolher as
amostras?
Sem mais de momento, aguardamos
pela vossa chegada.
Assinado: Joana”.
- O que achas do que escrevi- perguntou
Joana. Tinha as mãos a tremer, sentou-se
por instantes e inspirou para acalmar.
- A mensagem não tem nada de errado.
Não podemos ocultar a verdade- respondeu
Joana.
- Dizes isso porque não é o teu número
de telefone que chegará ao agente. Sabe-se
lá o que o homem poderá pensar quando
receber? -Mostrou-se preocupada.
- Tenha calma doutora. Temos de
defender a verdade e sempre a verdade. No
outro dia falamos de Einstein. Ele disse o
seguinte:

“Os problemas significativos com
os quais nos deparamos não podem
ser resolvidos no mesmo nível de
pensamento em que estávamos
quando eles foram criados”.
Na sua explicação, o meu professor disse
a nós que precisamos de um novo estágio
do pensamento, um nível mais profundo,
um paradigma baseado nos princípios
que descrevem exactamente o território
efectivo da existência e das interacções
humanas. Assim, poderemos resolver as
preocupações mais sérias.
- Doutora, a nossa preocupação é fazer
com que a Polícia com a sua perícia
encontre formas de resolver a morte que
bateu à porta deste prédio. Não podemos
ficar com esta informação para nósinformou.
- Tens razão, filho. Não podemos
deixar a situação piorar. Todos aqui
pensam que o colega do 3º andar tem
algo a ver com a morte. Neste momento,
a nossa preocupação passa por esclarecer
os factos.
- Muito bem doutora. Agora vou retirarme. Espero que não desista de enviar a
mensagem ao agente.
- Não te preocupes. Farei agora
mesmo. Entra uma mensagem via fax ao
escritório. Deixe-me trabalhar, meu filho.
Falamos mais tarde sobre este caso. Tenha
um bom dia.
Na minha sala, os dias são ainda
confusos, as conversas não mudam de
tema. O morto no asfalto, a minha presença
nas celas da esquadra. Os olhares fitam
para mim como se tivessem certeza de
que cometera um crime hediondo.
Na minha secretária, o computador
parecia estar com problemas. Não há vida
nele. Desligo na tomada e volto a ligar e
nada.
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Centenas de burlas são feitas diariamente pelas redes de telefonia móvel

O golpe está em linha, mas Plataforma
de denúncias pretende travar
Odete Abel tem 41 anos. Comerciante e residente em Maputo, pensava-se talhada para os
esquemas de burlas. Até que recebeu uma chamada de um indivíduo a solicitar um valor
que a “havia enviado por falha”. Num esquema estranho, no acto de consulta, ainda com o
burlador em linha, descobriu que tinha a conta zerada. A operada prestadora dos serviços não se responsabilizou, indicando-lhe o caminho da Polícia. Como ela, várias outras
pessoas foram vítimas de burlas, que a plataforma fornecida pelo INCM agora pretende
evitar.

Luís Cumbe

T

ornou-se comum.
Quem tem um telemóvel com um
cartão SIM de uma
operadora nacional sabe. Indivíduos em parte
incerta – pensa-se que muitos
deles de dentro das penitenciárias onde cumprem penas - dão
instruções que aparentam ser legais, por sms ou por chamada,
para que os usuários efectuem
transacções. É um jogo de sorte, a contar com a desatenção
do usuário do número sorteado
nesta roleta-russa. Mas também
psicológico, com o burlador a
simular um nervosismo que o
torna digno da razão, e torna o
outro, o burlado, uma marionete
das suas ordens. Quando depois,
com a calma instalada, é descoberta a burla, é sempre tarde
demais. As operadoras não se
responsabilizam e a polícia parece não estar preparada para lidar com os crimes electrónicos.
Foi assim com Odete, que
viu a sua conta com um saldo de
2. 200 meticais tornar-se zerada.
O burlador, enquanto aplicava o
golpe, esteve todo tempo com
Odete em linha. Golpe consumado, disse que ainda podia devolver o dinheiro, mas não seria
possível fazê-lo para uma conta
com saldo negativo. Estava em
vista mais um golpe. “Ele disse
que eu devia procurar fazer uma
transferência via conta bancária ou depósito de pelo menos
500 meticias para a sua conta”.
Odete, habituada aos serviços de transferências móveis,
começou a ficar desconfiada.
“Percebi que se tratava de burla,
porque o M-Pesa não costuma
rejeitar transferências para uma

Dodó Maria Robath, vítima de mensagens de burla
conta com saldo negativo”, disse.
Não podendo fazer com que
o burlador devolvesse o dinheiro, reportou o caso a Vodacom.
“A empresa disse que não era
possível efectuar a devolução do
valor e que devia ir à Polícia”.
Odete foi, mas nunca mais viu
a cor do dinheiro enviado para a

sua conta. Agora, segue as transações e o reenvio de valores
que nunca chegaram a sua conta.
Bloquear contacto não resolve o problema
Gabriel Munguambe é outro cidadão vítima de chamada
telefónica com teor “enviei um

dinheiro por engano”. Entretanto, para Gabriel, residente no bairro Trevo, município da Matola, foi diferente.
Conta que deixou a sua
banca que inclui serviços do
M-pesa sob responsabilidade
do seu primo de 18 anos, enquanto resolvia “assuntos particulares”. O encarregado pela
banca é quem recebe uma chamada de um indivíduo estranho
a informar que o serviço do M-pesa pretendia transferir valor
mensal da comissão para a sua
conta. Entretanto, havia um
sol de instruções para o efeito.
Longe do jovem imaginar
que se tratasse de burla, sobretudo porque ouviu a menção de
comissão e que se tratava de serviços do M-pesa, prossegiu com
instruções que resultaram na
subtração de mais de quatro mil
meticais na sua conta de agente
M-pesa. Logo após a operação,
o indivíduo desligou o celular.
Quando lhe foi informado, Munguambe insistiu com ligações
para o mesmo número durante
três dias. Só depois é que entrou
em contacto com o M-pesa a reportar às ocorrências, tendo sido
lhe recomentado que o assunto
seria reencaminhado as autoridades policiais. “Mesmo assim,
liguei para Vodacom para repor-

tar o caso, o que senti é que a
empresa se limita a bloquear os
contactos dos burladores. Isso
não resolve o problema. É preciso solução que os impeça de
conseguir ter acesso aos nossos
dados”, lamentou Munguambe.
Dodó Maria Robath, residente em Maxaquene contou
ao PpP, que por estar familiarizado a situações de burla diz
estar atento a mensagens que,
de forma recorrente entram no
seu cleluar orientando a que envie dinheiro numa outra conta.
“Mas em algum momento
quase que caía nestas armadilhas de burladores, que de
forma consistente mandam
mensagens”, contou Robath
Atacar a raiz do problema
Fotso Chipanga, engenheiro informático que tem estado
atento aos crimes electrónicos,
falando ao PpP, considera existirem duas formas de ataque
que podem estar a ser usadas
pelos “hackers”. Estes podem
fazê-lo atacando a base de dados da empresa que fornece os
serviços ou mesmo por via do
utilizador. “O caso da Odete
leva-me a pensar que foi por
via do utilizador. O facto de
ela ter consultado o saldo com
chamada em linha permitiu
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que o “hacker” conseguisse
invadir a sua conta”, explicou.
Anotou ainda existirem
casos de invasão por via do
utilizador em que não se pode
responsabilizar a operadora.
No entanto, é preciso uma investigação mais aprofundada
para saber como o “hacker”
conseguiu ter acesso aos dados
da cliente, porque se pode dar
o caso de aparentemente ter
entrado a partir do software do
utilizador enquanto teve acesso
a partir do sistema da empresa.
Para além da investigação
como alternativa para descobrir a origem do problema, o
engenheiro traz como solução o exemplo de países com
um centro de investigação
permanente para detectar erros ou tentativa de invasão. O
que pressupõe que este centro
entre em acção logo que se
identifica alguma tentativa de
burla antes que esta proceda.
120 denúncias por dia
Segundo a operadora Vodacom, apenas se regista um
tipo de burla no serviço de
carteira móvel M-Pesa, denominado Técnica de Engenharia
Social, em que têm sido vítimas tanto clientes individuais
como agentes. Esta rede constata que os burladores usam
sms’s, chamadas e/ou mensagens nas redes sociais para
obterem informações pessoais
das vítimas. Na posse dessas,
induzem ao cliente ou agente a realizar transferências
de valores de forma indirecta
através de falsas alegações.
Em relação a casos de denúnicas pelos clientes, a operadora indicou que em 2021 houve
registo de aproximadamente
2500 burlas/mês, feitas entre a
Vodacom e outras operadoras,
cujos números foram proactivamente bloqueados. “A nível
da nossa linha do Cliente, podemos ter uma média de 120
registos de denúncias por dia
e, via entidades legais, aproximadamente 2 por mês”.
No entanto, acrescenta que
actualmente menos de 5%
(associado a chamadas) é recebido/escalado à Polícia, por
parte dos clientes lesados. A
operadora esclare que tem investigado os números envolvidos e características típicas
de burla e fraude. De forma
regular faz o barramento de
contactos envolvidos, promove educação massiva dos
clientes e criação de plataformas de deteção de burladores.
Por seu turno, Louren-

ço Chaquisse, director-geral
da carteira móvel M-Kesh da
Tmcel, contactada pelo PpP,
conta que não tem recebido
denúncias de casos de burla
ou tentativa nesse serviço. “A
actividade ou a quantidade de
transações que tem estado a
níveis mínimos, talvez justifique esta alta taxa de sucesso”, considera a primeira rede
móvel do país, acrescentando
que existem na Tmcel diversas formas de segurança para
os clientes do M-Kesh, a destacar a troca presencial das
segundas vias do cartão SIM,
câmara de segurança nas lojas
e gravação da comunicação entre os clientes e a linha destes,
que garantem identificação do
colaborador que provavelmente poderá ajudar na fraude.
Embora a operadora de telefonia móvel Movitel reconheça que tem recebido algumas denúncias de tentativa de
burlas através de mensagens
enviadas por desconhecidos
aos clientes do e-Mola, no entanto, avança que ainda não registou casos graves como a invasão de dados dos utilizadores
e saque de valores monetários.
Por outro lado, a operadora está a apostar em acções
de segurança como alternativa
encontrada para impedir que
os vários casos de tentativa
de invasão do sistema não tenham tido sucesso. “Temos
também aconselhado os nossos
clientes para que não adiram a
links ou mensagens estranhas
porque esses canais são usados pelos “hackers” para atrair
o utilizador e colher os seus
dados de segurança”, detalha
a terceira rede móvel no país.
Plataforma de denúncias
trava burlas nas redes de
telecomunicações - INCM
Os usuários das redes de
telefonia móvel entendem que
algumas acções levadas a cabo
pelas telefonias com vista a
reduzir as burlas não trazem
impacto desejado, quando se
recorre a um simples bloqueio
do contacto do “hackerˮ, o que
só abre espaço para que o burlador dê continuidade as suas
acções usando outros números.
É neste contexto que o
Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique
(INCM) lançou em 24 de
Fevereiro passado uma Plataforma de Denúncias de Fraudes com Recurso a Redes de
Telecomunicações ou Meios
de Pagamento Electrónico.
Trata-se de um instrumento

desenvolvido pela Autoridade
Reguladora das Comunicações – INCM, em coordenação
com a Procuradoria-Geral da
República (PGR), Banco de
Moçambique, Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC), Associação Moçambicana de Bancos (AMB),
operadoras de telefonia móvel, associações de créditos e sociedades financeiras.
O instrumento permite, entre outras facilidades, que o
denunciante, sem se deslocar
a uma agência bancária, esquadra, operadora de telefonia
móvel, possa fazer a sua denúncia, um modelo de combate
a burlas inclusivo, por facilitar ao cidadão que se encontra
nas zonas recônditas do país.
Disponível na versão web,
(pelo endereço https://fraude-denuncias.pgr.gov.mz), a plataforma se destaca ainda pelo

facto de poder permitir que
as denúncias de cidadãos sejam feitas em tempo útil, o
que pode igualmente levar à
responsabilização de seus autores e o ressarcimento dos
valores e bens de cidadãos
adquiridos
criminalmente.
Aliás, dados apresentados
pelo Presidente do Conselho de
Administração (PCA) do INCM,
Tuaha Mote, no contexto do lançamento da plataforma, nos primeiros quatro meses do corrente
ano houve registo de situações
de fraudes em mais de 50.000,
sendo 40% do tipo burlas.
Durante o workshop sobre segurança e resiliências
nas comunicações realizado
em Nampula, em Agosto passado, dados apontavam para
mais de 70 000 fraudes de diferentes tipologias, registados
no primeiro trimestre do ano
em curso, em que a cidade de

Nampula lidera a terceira posição, depois de Maputo e Beira.
No entanto, ainda em
Abril, a Unidade de Controlo
e Tráfego de telecomunicações
(UCTT), num dos seminários
e palestras que promovem o
debate de assuntos de fraude e
pirataria já havia adesao a Plataforma, em que através dela
pelo menos 1200 denúncias
teriam sido registadas, detectadas mais de 10 mil fraudes,
o que revela alguma procura
pela utilização da plataforma.
Consta entre várias outras
formas de burlas identificadas,
o uso de Sim box (uso de tecnologias para efectivação de chamadas e mensagens sem registo
dos operadores e sem pagar),
burlas, Sim Swap (forma de
recuperação fraudulenta de cartões com recurso a dados ou documentos falsos ou roubados).
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No distrito de Mocuba

Munícipes reclamam benefícios
pelos recursos naturais
O distrito de Mocuba, província da Zambézia, considerado economicamente forte por
possuir vasta gama de recursos naturais e muita produção agrícola, contribuindo grandemente para a economia nacional, mesmo assim alguns munícipes queixam-se, alegando que destes recursos não se beneficiam.

Zaqueu Massala

D

urante uma visita que
efectuámos, recentemente, àquele distrito, alguns jovens não
esconderam a sua indignação perante a nossa reportagem.
É visível a olho nu que o distrito
possui várias riquezas naturais, visto
que à entrada da cidade nota-se movimentação de grandes máquinas envolvidas nos trabalhos de extracção
de recursos naturais (pedra e areia
de construção), com destino à capital
provincial da Zambézia (Quelimane),

das avenidas e ruas estão esburacadas, alguns edifícios residenciais
carecem de pintura e a falta de emprego é outro problema com que a
maior parte dos jovens se debate.
A nossa fonte disse que há famílias
que produzem muito milho, amendoim, feijão, entre outros produtos
alimentares, mas como as políticas
do Governo não ajudam a impulsionar o camponês as pessoas acabam
por levar a produção para o vizinho
Malawi para vender a preços baixos.
“Como vê, não temos transporte
público, a maior parte das ruas estão
esburacadas, temos muitos edifícios
residenciais que clamam por pintura.

temos lá uma grande pedreira onde se
extrai grande quantidade de pedra para
ser vendida na cidade de Quelimane
ou a pessoas interessadas, mas infelizmente nós os nativos não ganhamos
nada, ou seja, ainda continuamos a viver na miséria”, explica o nosso guia.
Na sua opinião, o Governo distrital
devia potenciar mais no desenvolvimento da população local, através de
construção de novas infra-estruturas
como salas de aulas, hospitais, vias
de acesso, com destaque para pontes e
estradas como forma de impulsionar o
desenvolvimento da comunidade local.

Explicou que “a população hoje
não está preocupada com a passagem de mais um ano de elevação à
categoria de vila, mas com o desenvolvimento do próprio distrito. Por
exemplo, a maioria das famílias que
perderam seus bens por causa das
chuvas, queixa-se de não receber o
melhor apoio nos centros de acomodação onde se encontram a viver. E a
pergunta que fica no ar é: “para onde
vai o dinheiro arrecadado na venda
dos nossos recursos? Quando é que a
população deste distrito sairá da miséria?”, questionou o jovem. (Redacção)

PUB
DOUTOR MWANA CHIPETA

AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VÁRIO PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)

tal como milho, feijão, mapira, que
por sinal são produtos de primeira
necessidade. São transportados para a
capital provincial e parte destas culturas é levada ao vizinho Malawi, onde é
comercializada a preços muito baixos.
David Jaime, um dos munícipes daquela autarquia, é estudante e taxista de
moto. Em conversa com a nossa equipa de reportagem lamentou o facto de
a cidade de Mocuba encontrar-se nas
mesmas condições, em termos de desenvolvimento, passados vários anos.
Segundo Jaime, a maior parte

A população sustenta-se através da
venda ou trocas comerciais. E para
os jovens, na sua maioria vivem na
base de trabalho de táxi de moto. E
com a destruição da ponte a situação ficou mais complicada, não só
para nós como taxistas, mas também
para aquelas famílias que têm suas
machambas no outro lado da margem. Eu estou em crer que não são
todas as famílias que têm dinheiro
para atravessar a ponte todos os dias.
“Por outro lado, também temos vários recursos minerais, logo à entrada

• Tembo – Dá força ao Homem
• Diabetes
• Hemorroides
• Sorte no Trabalho
• Tensão Alta
• Sucesso nos negócios
• Impotência sexual
• Ejaculação precoce
• Recuperar amor perdido
• Mulher ter sorte com homem
• Pessoa que faz xixi na cama
• Dá sorte a pessoas que não tem
• Resolve conflitos conjugais
• Asma
• Paralisia
• Menstruação prolongada
• Dores das pernas

• Protege o corpo e empresas
• Faz subir de cargo
• Faz acabar problemas do tribunal
• Resolve problemas de gravidez
• Resolve problemas de amor
• Tira maus espíritos
• Devolução de bens roubados
• Sucessos nos exames
• Diminuir barriga (estética)
• Borbulhas no pénis
• Comichão
• Dores das ancas e dores de
•
•
•

cabeça
Ser apertado com espíritos anoite
Sonhar a fazer sexo
Deixar de fumar

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid-19
Visite: Alto-Maé, Paragem Av. De Angola, Perto
da Nossa Farmácia
Contactos: 867507603, 822226623
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Canal de Moçambique | quarta-feira, 07 de Setembro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DA PRESIDENTE

COMUNICADO

IMPLEMENTAÇÃO DA SELAGEM OBRIGATÓRIA
DE CERVEJAS E BEBIDAS PRONTO A CONSUMIR (RTD’s)
1. Por Despacho de 6 de Maio de 2022, a Excelentíssima Presidente da Autoridade Tributária
prorrogou a fase Piloto de Selagem de Cervejas e RTDs, até 30 de Outubro de 2022 e determinou o reajustamento do calendário de implementação das fases subsequentes, nomeadamente:
ll1 de Novembro de 2022 – início de interdição de introdução ao consumo de Cervejas e
RTDs sem selo de controlo fiscal; e

ll02 de Maio de 2023 – início de interdição de circulação, no mercado nacional, de Cervejas
e RTDs sem selo de controlo fiscal.

2. Nos termos da alínea l) do Glossário do Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e
Tabaco Manufacturado, aprovado pelo D.M. nº 64/2021, de 21 de Julho, entende-se por introdução dos bens ao consumo o facto que ocorre quando: (i) o produto fabricado sai da
unidade de produção em condições normais de comercialização, segundo prática usual para
este ou para produtos idênticos; (ii) se realiza a importação segundo as normas aduaneiras;
e (iii) o produto acabado sai do armazém de regime aduaneiro.

3. Reitera-se o apelo aos operadores para a rigorosa observância do calendário anteriormente
referido, de modo a assegurar-se que o processo decorra com a harmonia desejada.

4. Para informações/esclarecimentos adicionais, os operadores devem contactar a Unidade de
Implementação da Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado (Edifício-Sede
da Autoridade Tributária, Avenida 25 de Setembro, n° 1235, 10° andar) e/ou Direcção de
Normação de Procedimentos Aduaneiros/Divisão do ICE (Edifício-Sede da Direcção Geral
das Alfândegas, Rua Timor Leste, n° 95, 3° andar) na Cidade de Maputo, bem como as Delegações Provinciais da Autoridade Tributária (Área Operativa das Alfândegas).
Maputo, aos 31 de Agosto de 2022.
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“O que fizemos foi transferir o contentor para um outro ponto, na TIAUTO,
antigo parque das Alfândegas, porque havia uma situação de poluição do
meio, num cenário em que temos uma escola e mercado nas proximidades”
– reacção da vereadora

Remoção do contentor no Município da Matola

Município penaliza residentes do
Trevo pela incompetência da vereação
Moradores do bairro Trevo estão de costas viradas para com a vereação de gestão de
resíduos sólidos na autarquia da Matola.
município, pelo que exigem a sua recolocação.

Luís Cumbe

E

m causa está
a remoção pelas autoridades do único
contentor que
servia aos residentes das
proximidades do mercado
local, em circunstâncias
em que o erro foi do próprio município, pelo que
exigem a sua recolocação.
Há anos que a autarquia da Matola abortou
a prática de recolha de
lixo por meio de camiões
que adentravam as ruas
dos bairros. E no lugar
daquela modalidade introduziu a afixação de contentores em alguns pontos.
Entretanto, devido ao
número reduzido destes
objectos a sua cobertura
deixa muito a desejar. O
que com efeito compromete a própria recolha de
lixo, incluindo nos pontos
onde foram alocados os
contentores. Contam os
moradores existirem casos
em que só depois de cinco
dias é feita a troca do contentor já demasiado cheio
até entornar pelo vazio.
Esta acção deficiente de
recolha acaba deixando alguns pontos entulhados de
lixo que durante o dia exa-

la um cheiro nauseabundo,
perigando a saúde dos citadinos, para além de afectar o próprio bem-estar dos
moradores, o que já cria
preocupação de munícipes.
É o caso do bairro Trevo, precisamente na zona
entre a EPC e o mercado
local, cujos moradores acusam a gestão daquele município de ter transformado
aquele ponto em verdadeira lixeira, pois o município já não conseguia recolher na totalidade resíduos
sólidos no mesmo local.
Várias vezes o município recorreu a pá escavadora para remoção de lixo
entulhado e, na sequência
disso, foi destruindo a estrada, incluindo passeios.

Os prejuízos derivados
do uso da escavadora não
ficaram por aqui. Houve
exemplo de cortes sistemáticos de tubos de transporte
de água do FIPAG, em que
se misturava lixo com água
de consumo, uma acção
que não raras vezes forçou
esta empresa a estar envolvida em acções constantes
de concertação. À medida que iam se rompendo
os tubos de transporte de
água crescia a preocupação nos moradores, que
iam consumindo água
misturada com lixo. Este
cenário forçou em parte a
autarquia a retirar o contentor daquele ponto, deixando os residentes sem
alternativa.
Entretanto,

não tendo onde depositar
o lixo, os moradores continuaram a depositar o lixo
no mesmo lugar. Hoje o
local está virando uma autêntica lixeira a céu aberto.
“O município é quem
destruiu estas vias, conforme se pode ver com a sua
pá escavadora, mas hoje remove o contentor e nos deixa sem alternativa”, queixaram-se os moradores.
Apenas removemos
o contentor para outro
ponto
Contactada pelo PpP, a
vereadora de Salubridade,
Ambiente, Parques e Jardins Municipais, Florência Muianga, aflorou uma
outra versão sobre a si-

tuação do bairro Trevo.
Muianga indicou que
houve necessidade de se
reorganizar o local, pois
o contentor havia sido
colocado num ponto não
estratégico, em que por
um lado tem uma escola
e, por outro, o mercado,
para além de existirem
barracas como mercearias.
A fonte esclarece ainda
que o contentor foi removido do local no âmbito
de acções de remoção de
focos de lixo que o município está a levar a cabo
a nível da autarquia. Mas
indica que o mesmo contentor, apenas foi deslocado para um outro ponto
ainda no mesmo bairro.
Entretanto, a autarquia
declinou
pronunciar-se
sobre a destruição que a
pá escavadora foi causando nos vários momentos
que vinha removendo o
lixo com o auxílio daquele material escavadora.
“O que fizemos foi
transferir o contentor para
um outro ponto, na TIAUTO, antigo parque das
Alfândegas, porque havia uma situação de poluição do meio, num cenário em que temos uma
escola e mercado nas proximidades”,
justificou-se Muianga. (Redacção)
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Líbia volta a ser epicentro de
contrabando de armas

“

Uma década depois de ter sido declarada um supermercado para traficantes de armas
ilegais, a Líbia voltou a ser uma fonte de armas ilegais que fluem para conflitos no Sahel
e nos Estados costeiros vizinhos.

A alta demanda por
armas e munições
deu aos traficantes a
oportunidade de continuar o seu comércio
lucrativo”, escreveu o pesquisador Hassane Koné, numa
análise recente para o Instituto de Estudos de Segurança.
Como foi o caso durante a
primeira guerra civil da Líbia
em 2011, grupos terroristas estão
comprando armas, um contrabando que atravessa o Sahara até
o Níger e o Mali. A partir daí as
armas são distribuídas para zonas de conflito em toda a região.
As armas são um legado de
Muammar Kadhafi, que distribuiu estoques por todo o país
para armar civis em caso de
ataque. Segundo algumas estimativas, ele havia acumulado até 1 milhão de fuzis Kalashnikov quando a primeira
guerra civil começou em 2011.
Esses estoques estavam

em grande parte desprotegidos quando a luta começou.
Entre 2011 e 2016, de acordo
com pesquisas compiladas pelo
Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Líbia e seus vizinhos interditaram mais de 1.100
armas e 330 mil cartuchos de mu-

nição conhecidos ou suspeitos de
terem vindo de estoques líbios.
As armas da Líbia ajudaram
a alimentar a rebelião que eclodiu no norte do Mali em 2012,
o que levou a mais de uma década de instabilidade no país.
O tráfico para fora da Lí-

bia diminuiu em 2013, quando
a segunda guerra civil do país
começou, mas há suspeitas de
que armas líbias tenham aparecido nas mãos de combatentes
na República Centro-Africana, Chade, Nigéria e Sudão.
À medida que os líderes
da Líbia procuram unir novamente o país dividido, o declínio nos combates está fornecendo um novo suprimento
de armas para o comércio ilícito de armas, segundo Koné.
O novo fluxo de armas não é
tão substancial quanto os anteriores, mas os países vizinhos podem ser afectados, escreveu ele.
“Uma solução para a actual crise da Líbia pode aumentar o tráfico para países
vizinhos à medida que a necessidade local diminui”, acrescentou.
Em Fevereiro, as autoridades
nigerianas prenderam 10 pessoas
nas áreas de Tchin-Tabaradene
por transportar armas através da

fronteira da Líbia. Eles tinham
12 fuzis AK-47 e milhares de
cartuchos de munição de tamanhos variados. Outros suspeitos
foram presos em Kao e Kalfou.
Como principal rota de trânsito para armas ilícitas da Líbia, o Níger enfrenta pressão
internacional para interromper
o fluxo através da sua fronteira.
Falando na Conferência Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança na África em Dezembro,
o Presidente nigerino, Mohamed
Bazoum, pediu maior cooperação
dos vizinhos e aliados do Níger
na forma de compartilhamento
de inteligência, apoio aéreo e fortalecimento das forças armadas.
“O maior fracasso dos parceiros foi o seu fraco envolvimento na luta contra o contrabando de armas da Líbia,
que é o maior factor na prevalência desse terrorismo”, disse Bazoum. (in Defense Web)

Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos

General Langley visita África

O

recém-nomeado comandante
do Comando
Africano das
Forças Armadas dos EUA
(Africom), General do Corpo de Fuzileiros Navais dos
Estados Unidos, Michael
Langley, fez a sua primeira
visita ao continente desde
que assumiu o comando
em 9 de Agosto passado.
Africom disse que Langley visitou Djibuti, na
Somália, e Manda Bay,
no Quénia, entre 28 e 31
de Agosto. Durante a visita de quatro dias, Langley

visitou as lideranças daqueles países, altos funcionários do Departamento de Estado e de Defesa.
Enquanto estava na Somália, Langley reuniu-se
com líderes e tropas em
locais operacionais, em
todo o país, para testemunhar os esforços de treinamento em curso e avaliar
as medidas de segurança e protecção da força,
refere nota do Africom.
Ele também se encontrou
com o Presidente Hassan
Sheikh Mohamud e o ministro da Defesa Abdulkadir Mohamed Nur, para
discutir prioridades e opera-

ções compartilhadas, como
a luta contra o Al-Shabaab.
“Os Estados Unidos
apoiam o Governo somali e
seu povo. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para promover a nossa
prosperidade mútua para os
nossos países. Eu aprecio os
esforços da Somália na luta
contra o Al-Shabaab e espero continuar a parceria entre
nossos militares”, disse ele.
Em Djibuti, Langley
reuniu-se com líderes para
discutir a variedade de missões que saem do Acampamento Lemonnier. Ele
também encontrou-se com
o Presidente Ismaïl Omar

Guelleh e o ministro das
Relações Exteriores Mahamoud Ali Youssouf e discutiu como fortalecer a já
forte relação EUA-Djibuti.
“Os Estados Unidos são
gratos pela liderança que
o Djibuti demonstrou por
meio de suas contribuições
para a Missão de Transição
da União Africana na Somália e pela hospitalidade
graciosa que os djibutianos
mostram às nossas tropas.
Estou ansioso para continuar a promover nosso relacionamento duradouro, forte e cooperativo”, disse ele.
Finalmente, em Manda
Bay, no Quénia, Langley

encontrou-se com o embaixador dos EUA, líderes de
defesa seniores estacionados na embaixada dos EUA
e líderes da base militar para
avaliar as medidas de segurança e protecção da força.
“Cooperative
Security Location-Manda Bay é
uma importante base operacional para as forças do Comando Africano dos EUA
na região. As missões aqui
são possíveis graças ao
relacionamento excepcional que temos com nossos
parceiros quenianos e seu
compromisso com a segurança e estabilidade regional”, disse ele. (Redacção)
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ECONOMIA
Certificação de actos notariais nas esquadras

Sector privado defende que a medida
não deve ser aplicada em negócios
No passado mês de Agosto o Governo anunciou uma série de medidas para a aceleração
económica nos próximos três anos, que foram acolhidas com muito agrado pelo sector
privado.

E

ntretanto, na
semana
finda, os empresários
moçambicanos,
representados pela Confederação das Associações
Económicas (CTA), procederam à avaliação das
medidas com impacto no
sector empresarial, do qual
resultou na elaboração
de uma matriz que deverá guiar as suas acções de
advocacia junto do Executivo, com vista a plena implementação das mesmas.

Certificação nas
esquadras
Em relação à medida estabelecida para que as esquadras de Polícia possam
certificar os actos notariais
mais simples, de forma
gratuita para o cidadão, a
CTA propõe ao Governo
que os serviços a serem
autenticados nas esquadras
não possam ser extensivos
ou aplicados para os negócios, e que o Executivo
avalie as condições concretas das esquadras, tendo
em consideração que nem
todas podem estar aptas.
ʺO Governo deve ponderar a necessidade de
manter a segurança jurídica
com base nos documentos a
serem legalizadosʺ, defende a CTA, propondo, adicionalmente, o alargamento do âmbito da aplicação
desta descentralização para
os balcões que podem fazer
actos notariais para mais
instituições públicas, como

por exemplo escolas, tribunais, BAU´s, Autoridade
Tributária, dentre outras.
Segundo a CTA, estas
autenticações terão validade somente para o uso
dos serviços destas instituições, mantendo-se os
documentos tramitados no
notário de validade geral.
Redução do IVA
Quanto à medida de
redução do IVA, de 17%
para 16%, anunciada por
Filipe Nyusi, a CTA advoga que a implementação
desta medida seja aplicada
não somente à taxa ordinária do IVA (17%), mas
também às demais taxas
especiais do IVA aplicável a outros bens e serviços, como a electricidade
e água, já que têm taxas
especiais, e exorta o Governo a restituir o IVA para

todos os produtos da cesta
básica, de modo a melhorar o poder de compra das
famílias moçambicanas.
No âmbito da sua regulamentação, a CTA considera importante que se
garanta que a redução do
IVA não penalize outros
sectores, como a indústria,
através da eliminação de
algumas isenções. O sector privado propõe, ainda,
a restituição da isenção do
IVA para todos os produtos da cesta básica e assim
cumprir com o objectivo
desta medida, que é de melhorar o poder de compra
das famílias, bem como
a criação de mecanismos
de compensação de dívidas tributárias e garantir a
descentralização da análise dos reembolsos para
as delegações provinciais
da Autoridade Tributária.

No que tange à isenção do IVA na importação de factores de produção para a agricultura e
a electrificação, o sector
privado propõe que o âmbito do conceito da Agricultura seja considerado
o Sector Agrário de forma
a ser mais abrangente, e
propõe-se a inclusão da
indústria de panificação.
Sobre a redução do
IRPC de 32% para 10%,
aquela agremiação entende que a medida, ao ser
implementada desta forma, iria aumentar a atractividade de investimentos
no agro-processamento e
na pecuária, e assim garantir mercado à demanda
que se observa ao longo da
cadeia de valor agrícola.
No Sector de Transportes, a mesma pode
contribuir para a redução

do número de operadores
informais de transporte
urbano e facilitar a efectividade das políticas do
Governo neste seguimento.
Ainda sobre a medida da redução do IRPC, o
sector privado propõe que
a mesma deve abranger
os sectores do turismo,
ensino técnico-profissional e superior, visto que
os mesmos ainda se deparam com os efeitos da
pandemia da Covid-19.
No que concerne aos
incentivos fiscais para
novos investimentos em
sectores˗chave realizados
nos próximos três anos, a
CTA propõe, em primeiro lugar, a extensão destes
incentivos a investimentos já implementados em
zonas afectadas pelos ciclones e insurgentes. Estes incentivos, segundo a
CTA, podem ser na forma
de isenção dos encargos
aduaneiros na importação
dos factores de produção,
incluindo os bens da classe
K, para os sectores mencionados; isenção do IRPC
durante os 5 anos subsequentes à realização do investimento; crédito fiscal
de investimento no valor
equivalente ao dobro do
benefício previsto no Código de Benefícios Fiscais do
valor investido em infra-estruturas públicas e sociais
como energia, água, saúde,
educação, saneamento e no
empoderamento de comunidades rurais. (Redacção)
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Olhar de lince

Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

Sector mineiro aperta no controlo
O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Carlos Zacarias, reforçou
as medidas de controlo da venda e compra de minerais preciosos para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

U

m despacho
assinado
por
Carlos
Zacarias exige o
preenchimento de uma
tabela de controlo de produção e de um boletim de
compra e venda e o respetivo arquivo guardado, para apresentação às
entidades
competentes,
sempre que necessário.
Também será obrigatório o preenchimento de
uma declaração, sob juramento, informando que
os metais preciosos e ge-

mas objecto de transacção não provêm de zonas
de conflito e que foram
adquiridos
legalmente.
Após a venda autorizada de pedras ou gemas, o
comprovante da transacção deve ser apresentado
à Unidade de Gestão de
Processos de Kimberley,
mecanismo
internacional que promove a transparência nos negócios
de minerais preciosos.
O objectivo explica
que a ordem de serviço é para a identificação do comprador final.

“O incumprimento das
orientações implica a aplicação das sanções previstas
na legislação mineira e na
lei de prevenção e combate
ao branqueamento de capitais e demais legislação em
vigor”, disse o ministro.
A questão do financiamento do terrorismo tem
vindo a ganhar destaque
em Moçambique, com a
actividade de grupos armados que têm estado ligados
ao extremismo violento
na província nortenha de
Cabo Delgado. (Redacção)
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Desde o arranque do programa

ADE empodera cerca de 2000
jovens em agro-empreendedorismo

A

A Agência do Desenvolvimento e Empreendedorismo, (ADE-braço económico da Aro Moçambique), empoderou de 2020 a esta parte cerca de 1700 beneficiários, entre pequenos produtores e agro- empreendedores.

iniciativa insere-se no quadro do programa “Transformando o Sonho de Jovens
Rurais – O Futuro Começa
Agora!”, que permitiu implantar um total de 3 agro-incubadoras,
nos distritos de Báruè, Vanduzi, na província de Manica, e Nicoadala, na Zambézia.
A ADE viabilizou a formação de 320
jovens que passaram por um processo
intensivo de incubação nos campos de
produção. Acto contínuo, a agência está
actualmente a formar, igualmente, outros 220, com particular enfoque para a
adesão de mulheres jovens e raparigas.
Consciente da necessidade de aprofundar e aprimorar as actividades ocupacionais dos jovens, a ADE defende que uma
das condições para a exequibilidade desta
iniciativa emana do envolvimento de um
número elevado de jovens à escala nacional, a quem devem ser atribuídas oportunidades para demonstrar o que sabem fazer,
nas mais diversas frentes de acção, nomeadamente nos campos agrícolas e nas vertentes piscícolas e pecuária. (Redacção)

Introduz-se comboio expresso para RAS e eSwatini

M

O Presidente do Conselho de Administração dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), Miguel Matabele, anunciou a introdução de um comboio expresso para a
África do Sul e eSwatini para facilitar a mobilidade de pessoas e mercadorias.

atabele
fez este
anúncio no
sábado,
quando o Primeiro-ministro moçambicano, Adriano
Maleiane, visitava o stand
dos CFM na Feira Internacional de Maputo (FACIM).
Maleiane congratulou-se com a iniciativa, uma

vez que o projecto contribuirá para a resolução
dos problemas de transporte no país. Elogiou
os CFM pela sua “contribuição muito forte”.
Este passo surge depois
de os CFM assinarem a 1
de Julho um acordo com
a Transnet Freight Rail
(TFR) da África do Sul para
a eliminação da fronteira

ferroviária e com a eSwatini Railways, a 5 de Agosto,
um acordo para ligações
ferroviárias directas para o
transporte de mercadorias.
À luz do acordo, os comboios operados pelo CFM
e pela empresa sul-africana
TFR vão agora atravessar
a fronteira em Ressano
Garcia sem restrições ou
necessidade de mudança

de material circulante. Assim, o Corredor de Maputo terá, numa fase inicial,
21 comboios por semana
transportando crómio e ferro cromo para o Porto de
Maputo, contra os actuais
15 comboios por semana.
Com eSwatini, a fronteira ferroviária de Goba
é removida, permitindo
assim a livre circulação

de comboios de mercadorias entre os dois países.
Como impacto imediato do acordo, a ferrovia de
Goba dobrará o número de
comboios diários de carvão, de dois para quatro.
O volume de carvão transportado também aumentará proporcionalmente de
3.600 toneladas para 7.200
toneladas por dia. (in AIM)
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"Esta vitória significa muito trabalho em conjunto que temos
vindo a fazer" – Chiquinho Conde

Chiquinho Conde tira
selecção nacional da lama
Depois de vários anos de derrotas, a selecção nacional de futebol volta a
exibir uma imagem brilhante, depois de ter empatado com o Malawi no
último domingo, no Estádio Nacional do Zimpeto (ENZ).

Zaqueu Massala

A

qualificação
dos Mambas
não só trouxe alegria aos
adeptos moçambicanos que por vários
anos esperavam por esta vitória, mas também lava a imagem de Moçambique além
fronteira na área do futebol.
Aliás, o internacional
moçambicano Chico é o
único “sobrevivente” dos
Mambas que disputou o
CHAN de 2014, naquela
que foi a primeira e até aqui
a única presença de Moçambique nessa competição.
Na visão do seleccionador
nacional dos Mambas, Chiquinho Conde, o internacional moçambicano Chico carrega uma experiência a mais
em relação aos seus colegas.
Para o seleccionador nacional, Chico é um jogador
que marca uma geração
histórica no mundo do futebol moçambicano, ao contribuir para a qualificação
dos Mambas para até aqui
única presença no CHAN.
Apesar de não ter sido
uma opção do antigo seleccionador nacional dos Mambas, João Chissano, em 2014,
que na altura tinha como
aposta no eixo defensivo a
dupla Dário Khan e Chico
Mioche, Chico marcou presença na lista dos “sobreviventes”, juntamente com os
internacionais Isac e Telinho,
com a particularidade destes

terem participado apenas na
campanha de qualificação.
Aliás, Isac não constou da
última lista de João Chissano
para a fase final da competição, enquanto Telinho foi
bafejado pela sorte ao assinar um contrato com o Ajax
de Cape Town, justamente
à porta da prova, o mesmo
que sucedeu com Edmilson na presente campanha.
Os três jogadores marcaram assim uma nova história depois de jogo de qualificação diante do Malawi
realizado no último domingo no Estádio do Zimpeto.
Os simpatizantes dos
Mambas consideram que
Chico, Isac e Telinho são jogadores fundamentais para a
selecção nacional de futebol,
tomando em conta que maior
parte dos jogadores integrantes da selecção são novos.

É
preciso
lembrar
que a campanha para o
CHAN não foi uma tarefa fácil para os Mambas.
No jogo da segunda mão,
o combinado nacional arrancou um empate a escopro e
martelo, a uma bola. Digo
foi o herói da equipa moçambicana ao marcar o golo
que garantiu a qualificação
dos Mambas para a sua primeira presença no CHAN.
A satisfação dos jogadores da selecção nacional de
futebol aumentou quando
o Banco de Moçambique
anunciou a promessa de premiação, num valor de um milhão e duzentos mil meticais.
Para além dos incentivos, a Federação Moçambicana de Futebol fez de tudo
para que maior número de
adeptos estivesse no Estádio Nacional do Zimpe-

to para apoiar os Mambas.
Chiquinho Conde
Falando à imprensa,
o seleccionador nacional
dos Mambas, Chiquinho
Conde, referiu que a qualificação para o CHAN é
fruto de muito trabalho.
"Esta vitória significa
muito trabalho em conjunto que temos vindo a fazer".
Por seu turno, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feizal Sidat,
destacou que Moçambique
tem capacidade para jogar
no Mundial, tarde ou cedo”.
“Estamos a trabalhar com
vista a melhorar as condições dos nossos jogadores.
Acreditamos que eles têm
muito talento e tarde ou cedo
Moçambique pode jogar
no Mundial porque temos
capacidade".
(Redacção)

DESPORTO

Mambas somam e seguem
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“Não estamos a dar vida a isto. A associação vive das pessoas, do debate e
do pluralismo de ideias. Já não estamos juntos. Estamos num momento de
crise”

Luís Bernardo Honwana
apela à união da AEMO
O escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana, considera que a Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) enfrenta uma situação de crise.

Zaqueu Massala

P

or isso mesmo, o autor de
“Nós matamos
o cão- tinhoso”
entende que os
escritores devem voltar a
unir-se para que a agremiação não caia no abismo.
Honwana reuniu-se com os
seus confrades esta terça-feira, na AEMO, a propósito dos 40 anos da agremiação que hoje se celebram.
Breve historial
A primeira vez que Luís
Bernardo Honwana entrou
na actual sede da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), na
cidade de Maputo, aquele
edifício tinha a designação de Casa da Metrópole,
no período colonial. Algum tempo depois passou
a designar-se Centro de Informação e Turismo. Nessa
condição, lá organizaram-se
exposições de arte. Inclusive, o autor de Nós matamos o cão-tinhoso, então
membro do Núcleo d´Arte,
expôs alguns trabalhos.
Ora, depois da independência, no processo da criação da AEMO, Honwana
convidou Rui Nogar, que se
encontrava em Nampula, a
ir a Maputo e, subsequentemente, a assumir a responsabilidade de executar tare-

Convidado por um amifas concretas no processo da
criação da agremiação, sen- go, o escritor foi visitar um
do pago por uma verba da certo edifício e, imediataPresidência da República. mente, decidiu que serviria
de sede para os escritores,
pois a fotografia precisava
Da fotografia para casa
de um espaço de exposição
de escribas
Na verdade, a Comissão e o recinto não era o mais
Instaladora da AEMO, pre- apropriado. Reservou-se,
sidida por Luís Bernardo assim, o espaço para os
Honwana, foi formada em escritores. Portanto, “foi
1980. Alguns anos depois uma decisão perfeitamente
o escritor, então Chefe do unilateral. Estas coisas de
Gabinete do Presidente da democracia a gente aprenRepública, Samora Machel, de com o tempo”, gracejou
envolveu-se na procura da Luís Bernardo Honwana,
sede da Associação Mo- na sessão com os memçambicana de Fotografia, de bros da AEMO, havida reque também era membro. centemente em Maputo.

Mais organizados
Quando a AEMO foi
criada, a 31 de Agosto de
1982, os escritores entenderam que, se estivessem
organizados, poderiam, de
uma forma mais concertada e articulada, contribuir
no processo da construção
do país, fazendo uma chamada de atenção para certos
aspectos que, eventualmente, representantes de outros
sectores não tivessem ou a
sensibilidade ou os instrumentos necessários. “Nós
estávamos em condições
de fazer isso, mas faríamos
melhor se estivéssemos arti-

culados. Nesse sentido, penso que temos cumprido o
nosso papel. Ao longo desses muitos anos que o país
tem, o peso da Associação dos Escritores tem-se
feito sentir, bem ou mal”.
Contribuição histórica
Para Luís Bernardo
Honwana, o facto de existir
uma associação na qual os
escritores se encontravam
e discutiam talvez tenha
permitido que uma parte da
construção da nação tenha
sido questionada ou avaliada, porque os escritores
pensam e reagem às coisas
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e encontram caminhos que
ainda não foram traçados.
Ou seja, os escritores contribuíram para que os moçambicanos pudessem interrogar e encontrar caminhos
que, de outro modo, não
seriam assim tão visíveis.
“Alguns escritores tiveram um papel importante
no processo da independência nacional. Muitos dos
processos desses autores é
parte do processo da consciencialização dos moçambicanos e de luta. Os escritores eram algumas das
bandeiras que os moçambicanos empunhavam rumo à
independência. Então, era
imperativo que houvesse
uma associação dos escritores”, lembrou, antes de
se referir ao que lhe levou
ao encontro na AEMO:
a união dos escritores.
Segundo
entende
Luís Bernardo Honwana, a AEMO é uma questão ética, quer dizer, o
perfil ético do país é um
bocado da responsabilidade
dos
escritores.

Fraca adesão
Para o autor de Nós matamos o cão-tinhoso, durante muitos anos, a maior
parte da sua existência a
AEMO foi especial. Mas
isso mudou, e, criticando a
fraca adesão num encontro
em que estiveram mais jornalistas do que os membros
da AEMO, desenvolveu:
“Estamos todos conscientes
de que esta associação vive
uma situação de crise que,
em minha opinião, ainda
não está resolvida. Nós tivemos, não faz muito tempo, um processo eleitoral
que pela maneira como foi
conduzido e pela maneira
como se concluiu fez com
que nós deixássemos de
ser aquilo que éramos: um
animal diferente que está
preocupado com questões
de ética e com a própria
postura histórica. Ficámos
um pouco parecidos com
a crise do Maxaquene ou
do Desportivo. Ninguém
ficou satisfeito com isso”.
Respondendo às perguntas dos jornalistas, Luís Ber-

nardo Honwana criticou a
ausência dos que deviam dinamizar a AEMO da seguinte maneira: “Os membros da
nossa associação não estão
aqui. Nem os actuais nem
aqueles que, durante o processo eleitoral, corporizavam uma lista alternativa.
Isto é o princípio do fim, não
tenham ilusões em relação a
isso. Quer dizer, nós ganhamos, mas também não estamos aqui. Não estamos a
dar vida a isto. A associação
vive das pessoas, do debate
e do pluralismo de ideias. Já
não estamos juntos. Estamos
num momento de crise”.
AEMO em crise aguda
Por entender que a associação que ajudou a criar
está em crise, Luís Bernardo Honwana afirmou que
o problema não se resolve
com a afirmação de que “eu
tinha razão”, mas com a
humildade de dizer: “estamos nesta situação e como
é que nós saímos disto? E
o que temos de fazer e de
que maneira é que voltamos

a ser aquilo que éramos?”.
Aproveitando a presença
de Filimone Meigos, a quem
coube moderar a sessão, na
ausência do Secretário-geral, Carlos Paradona, Honwana invocou ainda mais
o último processo eleitoral:
“Se eu tivesse estado no
processo eleitoral talvez não
teria votado na lista que está
no poder. Não me pus esta
questão, mas eu não vim propositadamente. Mas, muito
provavelmente, eu não teria
votado em vocês [referindo
a Filimone Meigos]. Mas é
necessário, neste momento,
que todos nós nos juntemos
para não deixar esta associação deslizar por esta via, por
onde está a deslizar, a caminho do abismo. E quem tem
de dirigir este processo é a
direcção que nós temos. Não
estamos a discutir eleições,
as listas. Estamos a discutir
o futuro desta associação”.
Na abertura da Conferência Constitutiva da AEMO,
no então Conselho Executivo da Cidade de Maputo, Marcelino dos Santos, a

presidir ao evento, afirmou
que a literatura é um meio
de elevar a inteligência a
níveis superiores e de exercitar o raciocínio, um modo
de libertar a capacidade de
inovar, uma forma de atingir a plenitude da satisfação
criativa e de mobilizar os
obreiros da criação literária.
Na mesma sessão, intervieram Luís Bernardo
Honwana, Orlando Mendes,
Fernando Ganhão, Sérgio
Vieira e Carlos Cardoso.
A primeira direcção da
AEMO foi constituída da
seguinte maneira: José Craveirinha (Presidente da Mesa
da Assembleia), Joshua
Mbazima e Abiatar Cossa
(Vice-Presidentes),
Leite
Vasconcelos e Rafael Maguni (Secretários), Rui Nogar
(Secretário-geral), Albino
Magaia (Secretário-geral-adjunto), Jorge Viegas, Calane da Silva, Gulamo Khan
(Vogais), Orlando Mendes
(Presidente do Conselho
Fiscal), Clotilde Silva (Secretária) e Álvaro Zumbire (Relator). (Redacção)
PUB

Abertas assinaturas para 2021

ASSINE JÁ
SEJA ASSINANTE DO JORNAL
PONTO POR PONTO E
RECEBA O SEU JORNAL EM
CASA OU NO SEU E-MAIL
Av. 25 de Setembro, nº 1676, 1º andar, porta 7,
Telefone (+258) 21 092 270
Celular: 82/874576070 ou 842698181
E-mail: jornalpontoporponto@gmail.com
Maputo Moçambique

Jogador e árbitro em simultâneo

Frelimo ensaia manobras
na indicação de DG do STAE
O arranque da próxima época eleitoral já está a abrir um precedente que coloca de costas voltadas a ala do Governo/Frelimo e da Renamo, na Comissão Nacional de Eleições (CNE) quanto ao
apuramento do novo director-geral do STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.
Dionildo Tamele

A

pós a vacatura criada pelo antigo DG,
Felisberto Naife, a
CNE abriu um concurso público para o
seu preenchimento. Na sequência, a
própria CNE constituiu um júri para
dirigir o processo de selecção. Uma
vez aberto o concurso foram apuradas
sete candidaturas e finalmente destas
houve uma que teve mais votos. Aparentemente, este que teve mais votos
não é do agrado da ala Governo/Frelimo na CNE, e, ciente da sua maioria,
pretende tornar o deslize recorrendo
a uma votação por todo o plenário.
A CNE é um órgão dominado
pelo Governo/Frelimo que à luz do
estabelecido para a sua constituição
fruto da sua maioria parlamentar goza
do direito de indicar mais membros
que a Renamo e o MDM juntos. Depois existem aquelas outras figuras
indicadas em nome do Governo. Nos
candidatos vindos da sociedade civil
o Governo/Frelimo também indica
maior número de elementos. No final
das contas, a CNE, para além de ter
características partidárias, é de facto
dominado pelo partido Frelimo, um
papel que confunde este órgão em
certos momentos da disputa eleitoral, onde se vê a jogar no papel de
árbitro e jogador ao mesmo tempo.

Reclamação da Renamo
O maior partido da oposição
Renamo considera que o seu rival, a Frelimo, tem a pretensão de
usar meios obscuros para a indicação de novo de director do Secretário Técnico de Administração
Eleitoral (STAE). O órgão está sem
director-geral há mais de cinco meses e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) lançou um concurso
público, passam três meses, para
encontrar a figura que vai substituir Felisberto Naife, que dirigiu
a instituição por mais de 15 anos.
O Secretário-geral da Renamo,
André Magibire, que falou na tarde
desta terça-feira em conferência de
imprensa, disse que o seu partido
contesta o novo rumo determinado
para seleccionar o candidato para o
cargo. É que, segundo ele, a Frelimo
já não quer aceitar que seja indicado
para o cargo a pessoa que foi mais
votada pelo júri, então constituído e
que é liderado por Salomão Moyana.
Magibire diz não entender como
é que a Frelimo exige mudança de regras, ao impor nova votação quando
já foi escolhido um nome pelo júri,
ora constituído pela mesma CNE.
Onde esteve a maioria?
Certamente que fruto da sua
maioria parlamentar e formação
de Governo, nesse tal júri a Frelimo detém maioria, não se sabendo

o que terá acontecido para ficarem
distraídos e deixarem avançar o
indesejado, a ponto de colocar o
partido num autêntico embaraço,
sempre acusado pelos rivais da oposição como sendo mestre em fraude.
Renamo exige cancelamento
“O partido Renamo exige, desde já, que se cancele esta tentativa
de eleições e que se sigam os resultados do júri. Já se pode imaginar o que pode acontecer caso
se realize a votação”, disse André
Magibire, Secretário-geral da Renamo, referindo ainda que de acordo
com os resultados da selecção Loló
Correia lidera a lista dos nomes
propostos pelo júri, podendo substituir Naife no comando do STAE.
“A sociedade moçambicana

deve estar lembrada que o director-cessante, Felisberto Naife, foi
igualmente indicado através de
um concurso público, em que a
CNE formou o júri e a decisão
que este tomou é que foi respeitada, sem necessidade de votação”.
Disse ainda que “esta pretensão
desvirtua o real valor do concurso
público, soberanamente lançado pela
CNE. Por outro lado, a pretensão da
Frelimo desvirtua ainda o resultado
da equipa do júri competente indicada pela própria CNE para o efeito”.
Ainda no mesmo diapasão, a
fonte disse que na sequência da renúncia de Felisberto Naife do cargo
de director-geral do Secretariado
Técnico de Administração (STAE),
em princípios deste ano, a CNE para
o preenchimento da vaga, por deliberação n° 2/CNE/2022, de 16 de
Março de 2022, lançou o concurso público de avaliação curricular
para o preenchimento da vacatura.
André Magibire afirma que deram entrada na Comissão Nacional de
Eleições sete candidaturas, nomeadamente Lucas José Manjaze, Loró
Correia, Mário Mubango Cossane,
Príncipe Lino Uataia, Jossias Gondachaco, José dos Santos Grachane
e Helena Marcelino João Garrine.
Para o efeito de selecção, a CNE
designou, de entre os seus membros, um júri, tendo este produzido
os seguintes resultados: Lucas José

Manjaze obteve 0 (zero) preferência,
Loró Correia obteve 3 (três) preferências, Mário Mubango Cossane
obteve 2 (duas) preferências, Príncipe Lino Uataia obteve 1 (uma)
preferência, Jossias Gondachaco
obteve 1 (uma) preferência, José
dos Santos Grachane obteve 2 (duas)
preferência, Helena Marcelino João
Garrine obteve 1(uma) preferência.
Em face do acima exposto,
segundo Magibire, para além de
qualquer dúvida razoável fica claro que o candidato Loró Correia
é quem deve ocupar o cargo de director- geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.
Refira-se que no Estatuto Orgânico do STAE, o director-geral da
instituição é recrutado e seleccionado por concurso público dirigido
pela Comissão Nacional de Eleições
e é nomeado pelo presidente da CNE.
O concurso público para selecção do novo director-geral do
STAE foi lançado no passado dia
6 de Julho, devendo os candidatos
apresentar os seguintes requisitos:
ser funcionário público de nomeação definitiva com pelo menos 10
anos de serviço, estar enquadrado na
carreira de Técnico Superior N1, ter
trabalhado nos órgãos eleitorais por
pelo menos cinco anos e ter exercido
funções de chefia e de direcção por
pelo menos cinco anos. (Redacção)
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