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Informe da PGR

PRM é o rosto da corrupção

A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, está
desde ontem, quarta-feira, na Assembleia da República a
apresentar o seu Informe Anual. Dentre várias constatações e
poucas realizações, sobretudo sobre crimes que assolam a sociedade, com o terrorismo e raptos no topo, a PGR apontou o
dedo acusador à Polícia da República de Moçambique como
a instituição mais corrupta do país.

A

informação anual
da Procuradora-Geral da República aponta que,
no concernente
a esta matéria, em 2021 foram tramitados 1.913 processos, contra
1.882 do período homólogo de
2020, o que representa um aumento
de 31 casos, equivalentes a 4,6%.
Dos crimes mais recorrentes,
a PGR destaca a corrupção activa (616 casos); corrupção passiva
para acto ilícito (282); simulação
de competências (42); peculato
(151), abuso de cargo ou função
(112), corrupção passiva para acto
lícito (38) e branqueamento de capitais (13). Os servidores públicos
continuam a ser os significativamente mais envolvidos nos casos.
Analisados os processos tramitados, constatamos que, no ano
de 2021, o sector da Polícia da
República de Moçambique foi o
que mais registou maior número de processos (73); seguido da
Justiça (42); da Educação (39);
da Saúde (24), Serviço Nacional
de Migração (17) e Autoridade
Tributária de Moçambique (14).

Terrorismo
Dados da PGR indicam que
em 2021 foram registados 354
processos-crime, sendo 23, com
57 arguidos em prisão preventiva
e 4, com 4 arguidos em liberdade,
fruto da articulação com as instituições congéneres das repúblicas da Tanzânia e África do Sul.
Segundo a PGR, os restantes
327 processos correm contra desconhecidos. Comparativamente ao
igual período de 2020 foram registados 13 processos, com 58 arguidos,
em prisão preventiva, o que corresponde a um aumento de 341 casos.
Em conexão com os actos de
terrorismo foram detidos 57 indivíduos, dos quais 46 homens e 11
mulheres, sendo 54 moçambicanos, 1 burundês, 1 etíope e 1 tanzaniano. Em 4 processos, foram
julgados e condenados 48 arguidos,
sendo 12 de nacionalidade iraniana
e 36 moçambicanos, a penas que
variam de 10 a 24 anos de prisão.

Aumento dos raptos
Sem dúvidas, os raptos aumentaram, com maior incidência para
as províncias de Sofala e cidade

rítimos, lacustres e fluviais houve
registo de 133 naufrágios no período em análise, que resultaram
em 94 óbitos, contra 187 do ano
anterior, que resultaram em 160
óbitos, uma redução de 41,3%. Isto
permite afirmar que os operadores
marítimos, lacustres e fluviais estão

dade no esclarecimento dos crimes.
Ainda assim, a incorporação
de novos membros para o SERNIC deve ser, na visão da PGR,
feita de acordo com critérios autónomos da própria instituição, de
modo a garantir que os técnicos
afectos a esta instituição corres-

imigração ilegal que concorre
para o tráfico de órgãos humanos.
Por se tratar de hábitos culturais,
em algumas regiões do país, Feliz
Sílvia indicou que a instituição liderada por Beatriz Buchili tem estado
a promover palestras de modo a ensinar as comunidades sobre os prejuízos dos casamentos prematuros.
Sobre o crime de rapto, a fonte
entende que é preciso que haja cooperação entre as nações de modo
a combater este mal, cujos resultados se estão a reflectir nas detenções que ocorrem na África do Sul.

Informe insípido - Renamo

de Maputo. A PGR afirma que os
grupos de raptores integram células do sindicato do crime, oriundos
da vizinha África do Sul. Deste
modo, em 2021 foram registados
14 processos, contra 18 de igual
período anterior, uma redução
de 4, correspondente a 22,2%.

cada vez mais atentos às informações sobre o estado do tempo, a navegação, bem como a necessidade
de melhoramento das embarcações.
No trabalho, a PGR diz ter
havido 604 acidentes que mataram 22 pessoas, contra 642 do
período anterior, o que representa um aumento de 37,5%.

Tráfico de pessoas, de órgãos e
migração ilegal

Acesso à justiça

A África do Sul continua sendo o “El dourado” para a maioria
dos moçambicanos, principalmente os que vivem em zonas rurais,
mas também é destino preferencial
para os traficantes. Ainda assim,
os dados da PGR destacam apenas 4 casos de tráfico de pessoas
e de órgãos humanos, contra 6 do
período anterior, o que representa
uma redução de 33,3%. As províncias de Maputo e Gaza são as
mais vulneráveis a este fenómeno.
No que concerne à migração
ilegal, a PGR destaca o crítico
caso de utilização de viaturas do
Estado para a viabilização do movimento de pessoas de forma clandestina, o que de certa forma contribuiu para o aumento de 52,1%.

O Instituto do Patrocínio e
Assistência Jurídica (IPAJ) assistiu 181.673 casos em todo o
país, contra 161.640 em relação
ao período anterior, o que representa um aumento de 12,4%.
Com base nestes dados pode-se aferir que o acesso à justiça
registou um ligeiro incremento, mesmo em momento atípico,
caracterizado pela pandemia da
Covid-19 e pela instabilidade no
país. Entretanto, à semelhança das
outras instituições integrantes do
sistema de justiça no país, o IPAJ
enfrenta ainda desafios, principalmente na componente de cobertura
e recursos humanos e materiais.

Criminalidade

Durante o ano de 2021, o Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) registou um
incremento de 4,8% do seu efectivo, ainda assim longe de cobrir
o défice em relação ao pessoal
necessário para proceder com as
investigações, instrução criminal,
criminalística, identificação e registo policial, factor que mina a celeri-

Em 2021 foram registados no
país 2.517 processos de homicídios, contra 2.490 em 2020, um
aumento de apenas 27 processos,
correspondentes a 1,1%. Os homicídios voluntários em consequência
dos acidentes de viação foram 944,
contra 855, no período em análise.
No tocante aos acidentes ma-

SERNIC cada vez mais
organizado

pondam às reais exigências da
profissão, o que vai permitir maior
profissionalismo na sua actuação.
Fora estes aspectos, a PGR não
deixou impunes os agentes do SERNIC que eventualmente tenham
pautado por condutas desviantes,
e neste aspecto foram instaurados
processos disciplinares contra 96
membros; aplicadas 21 multas; e 5
repreensões públicas. Os processos
criminais foram 48 contra 53 membros do SERNIC, tendo apenas
deduzido os despachos de acusação em 5 e remetidos aos tribunais.

Informe detalhado - bancada
da Frelimo
O partido Frelimo apreciou de
forma positiva o Informe do Ministério Público, tendo em conta
que esta instituição tem estado a
se representar a passos galopantes nos distritos, o que de algum
modo a aproxima ao cidadão.
Segundo o porta-voz da bancada da Frelimo na Assembleia
da República, Feliz Sílvia, de forma detalhada, a Procuradora fez
uma abordagem clara no que toca
à corrupção, onde destacou a recuperação de activos na ordem de
700 milhões, quer nas províncias
assim como a nível da cidade de
Maputo, mercê da criação do Gabinete de Recuperação de Activos.
Para a bancada da Frelimo,
houve um recrudescimento do
crime de rapto nas cidades de
Maputo e Beira. Contudo, a instituição tem-se desdobrado na
formação de magistrados sobre
este tipo de crime, incluindo de

A percepção do partido Renamo em relação ao Informe da
Procuradora-Geral da República é
negativa, porque apenas cumpriu
com os formalismos legais que
são lhe imposto pela Assembleia
da República. O deputado José
Manteigas refere que o povo moçambicano não teve as informações
relevantes sobre os crimes de rapto, cujos actores, na sua maioria,
são apontados como indivíduos
ligados ao Serviço Nacional de
Investigação Criminal (SERNIC),
PRM, e agora com o envolvimento de alguns procuradores.
Para o mandatário do povo na
Assembleia da República, a procuradora não detalhou sobre quem são
os tais agentes, onde estão e quais
são os processos instaurados contra
eles, sendo que, no entender da “Perdiz”, a procuradora replicou aquilo
que todo o pacato cidadão já sabe.
Outro aspecto levantado pela
Renamo tem que ver com o facto de
a procuradora, no seu informe, não
ter explicado com todos os detalhes
sobre a verdadeira dívida, cuja cifra
ronda nos dois milhões de dólares.
“O julgamento em curso está a
discutir o tema dos subornos e não
a verdadeira “dívida oculta”. Era
preciso a procuradora explicar aos
moçambicanos quem são os lesa-pátria, e não os subornos”, disse,
acrescentando que a PGR não trouxe à superfície quem são os responsáveis pelas “dívidas ocultas”. Mas
está preocupada sobre quantos imóveis o Ndambi, Gregório e companhia limitada têm, e ancorado a Manuel Chang, enquanto outras figuras
como o Presidente da República,
Filipe Nyusi, passeiam a sua classe.
O Presidente do República é
citado várias vezes que recebeu
um milhão de dólares e uma viatura Land Cruiser, e a Frelimo
recebeu 10 milhões de dólares,
isso revela que estamos capturados por gangsters”, salientou,
acrescentando que a PGR não
está comprometida com a justiça,
mas cumprir com o formalismo.
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Novo “Salomão” conquista corações
A olhos vistos, o líder da Nova Democracia (ND), Salomão
Muchanga, está a conquistar o Norte e Centro do país. Recentemente, visitou, de 16 a 24 de Abril corrente, as cidades
de Nampula e o distrito de Ribáuè, no Norte; Quelimane e
Mocuba, no Centro do país.

A

visita de Muchanga às duas
províncias
tinha
como
agenda
preparar o I Congresso do partido,
a realizar-se este ano em Nampula, com o objectivo de partilhar e colher contribuições para
o enriquecimento das teses para
que se tornem no documento reflexivo e instrumento de apoio
para as discussões do Congresso, que serão transformadas em
bússola para o manifesto eleitoral e programa de governação
do país, para a mudança inevitável nos pleitos de 2023 e 2024.
Levou a mensagem da segunda luta de libertação dos
moçambicanos (para que estes
abandonem a sala de espera),
com enfoque para os jovens e
mulheres, para que não se intimidem e recuperem o seu capital revolucionário, juntando-se
ao Novo Movimento libertador,
para conhecer e aprimorar o sentido político da inclusão e justiça
social que se pretende instalar
e instituir para Moçambique,
no lugar da governação excludente e corrupção endémica a
que estão sujeitos todos os moçambicanos e moçambicanas.
Num contacto intenso com

a nação, Muchanga visitou sectores estratégicos da cidadania,
marchou com milhares de pessoas, fez comícios, tocou corações
nos bairros e mercados, reuniu
com personalidades e entidades
influentes, e projectou o sentido
nacionalista da liderança servidora a todo o país, para que os moçambicanos percebam que este
país é nosso e de cada moçambicano, sem distinção de raça, etnia,
cultura, e que os moçambicanos
precisam de tomar de regresso
a sua identidade, independência e liberdades democráticas.
Também foi portador de
mensagem de encorajamento às
populações que vivem a exclusão há cerca de meio século, que
sofrem da fome, miséria extrema
e a fúria da guerra, cujos valores
abandonaram e necessitam de
uma palavra de apreço e que a
vitória popular está iminente, e
que juntos, mulheres e homens,
devemos construir um país onde
haja algo para todos e não tudo
para alguns, e para Moçambique virar um país de progresso
e de desenvolvimento inclusivo.
Também levou o trabalho
político militante às estruturas de
base, para que saibam e transmitam ao povo que a pobreza não
é uma situação definitiva de um

povo, mas uma situação criada
pelo novo colono, com o objectivo de dominar e especular o povo,
do qual advertiu vigilância e recusa de ser usado para este fim e
orientar sobre princípios, filosofia
e actuação da Nova Democracia,
e lançar a mobilização geral para a
educação cívica do processo eleitoral e sua fiscalização efectiva.
Também mereceram sua

atenção durante a visita temas
como a corrupção, pobreza, descentralização, mega projectos.
Nestes temas, Salomão Muchanga levou uma mensagem
ao povo, informando que a pobreza não é uma característica
permanente de um povo. É uma
situação, e no nosso caso criada
pelo novo colono, com o propósito de perpetuar a forma sofrida

de viver, com o simples objectivo de dominar e especular.
Que os processos de descentralização em curso não visam
o desenvolvimento local dos
espaços populacionais distantes do centro do poder, mas que
está a ser feita com o objectivo
de acomodar e subjugar vontades para empobrecer o povo.
Que os mega projectos não
são esse sangrar permanente
do povo, mas uma oportunidade divina e única de melhorar
a condição humana dos seus
beneficiários, que se espera que melhorem a sua qualidade de vida e construam
um país economicamente forte e de felicidade do seu povo.
O líder da Nova Democracia conjecturou a necessidade de
toda a colectividade nacional se
engajar neste projecto, sobretudo
os jovens, mulheres e as famílias
moçambicanas no geral, para dar
uma nova oportunidade aos munícipes, nos municípios, em 2023,
e limpar Moçambique da corja assassina e meliante em 2024, com
a suplantação do último reduto do
neocolonialismo do nosso país e
a eliminação total e completa de
seus vestígios para a conquista
da verdadeira independência,
adiada há mais de 47anos de
existência como República.
Esta semana faz um interregno em Maputo, para actividades diplomáticas, e logo
depois volta ao banho popular,
visitando a província de Manica.

Nova Democracia testa resiliência da Renamo e MDM

O

partido Nova
Democracia
(ND), criado
em Janeiro de
2019, pretende, a prazo, promover a criação de
uma frente anti-fraude da oposição à Frelimo. Salomão Muchanga, fundador e presidente do partido, esteve em pré-campanha nas
províncias de Nampula e Zambézia, onde organizou nos últimos
dias uma marcha e uma manifestação com um nível significativo
de adesão popular e uma visita a
um campo de deslocados de Cabo
Delgado, onde persistem várias
centenas de famílias sem condições de saneamento mínimas.
Os principais temas de Salomão Muchanga têm sido o
combate à corrupção, a melhoria das condições de vida
das populações locais e mais
transparência no ambiente de

negócios, com a retirada à Frelimo do controlo da economia.
A agenda da ND abrangeu a
cidade de Nacala, em Nampula,
e a província da Zambézia, onde
a caravana do partido realizou
marchas e manifestações. Até
Dezembro de 2022, data prevista para o primeiro Congresso do
partido, o ND irá organizar acções
de pré́-campanha em cada dois
meses, cobrindo três províncias.
Cabo Delgado será́ uma das
próximas províncias a ser visitada.
O horizonte político do partido são de imediato as próximas
eleições autárquicas, marcadas
para 11 de Outubro de 2023. Nesse intervalo, para além do Congresso do partido, está igualmente prevista a reunião do Comité́
Executivo Nacional e o início de
um processo de contactos com
os dois partidos da oposição com
representação parlamentar: a Re-

namo e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM).
A perda dos respectivos líderes históricos, Afonso Dhlakama e Daviz Simango, minou a
unidade interna dos partidos e a
sua projecção a nível nacional.
A Renamo está a perder unidade face a posições tidas como
conformistas perante a Frelimo
do actual presidente Ossufo Momade, sem o carisma de Afonso
Dhlakama. Os resultados eleitorais sob liderança de Ossufo Momade foram modestos.
Tendências semelhantes têm
vindo a emergir no MDM, com
o súbito desaparecimento de
Daviz Simango. O processo de
transição até ao Congresso do
partido (Dezembro de 2021) foi
marcado por divisões internas e
o líder eleito, Lutero Simango,
irmão de David Simango e chefe do grupo parlamentar, não

reúne consenso, acentuando a
tendência de crise precedente.
Neste contexto, a ND, apesar de formalmente apontar a
sua intervenção pública contra
a Frelimo, procura captar os
eleitores desapontados da Renamo e do MDM, sobretudo
entre as camadas mais jovens.
A articulação política pretendida pela ND com a Renamo - partido ao qual Salomão
Muchanga pertenceu - e MDM
prende-se sobretudo com a organização das eleições e a tentativa
de minimização da fraude pelo
Governo e pela máquina eleitoral afecta à Frelimo, através de
fiscalização prévia às eleições.
O Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral (STAE)
tem sido objecto de contestação
pela oposição, considerando-o um
instrumento de manipulação das
eleições, sobretudo pela Renamo.

Em 2019, Venâncio Mondlane, então mandatário nacional da Renamo, identificou em
carta formal dirigida à Comissão Nacional de Eleições (CNE)
um conjunto de irregularidades
sobre o processo de recenseamento eleitoral, nomeadamente
a manipulação do número de
eleitores em províncias como
Gaza e Cabo Delgado, de forma a favorecer a Frelimo,
através de eleitores-fantasma.
Mais recentemente, Venâncio Mondlane voltou a elaborar
um levantamento de diversos
indícios de fraude no sistema
eleitoral, desde o processo de recenseamento, que tornam possível/plausível uma nova viciação
dos resultados eleitorais pela
Frelimo em 2023, sobretudo em
províncias tradicionalmente favoritas aos partidos da oposição.
Zambez/ Africa Monitor
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Roubalheira à luz do dia

Empresa de Celso Correia quer
“passar a perna” aos Correios de Moçambique
A empresa de consultoria Intellica, SA, ligada ao ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia,
braço directo do Presidente da República, Filipe Nyusi, é a
firma que foi confiada para fazer a avaliação do património
pertencente aos Correios de Moçambique, em processo de
liquidação, na sequência da sua extinção pelo Governo.

E

ntretanto, ao
que tudo indica, o Estado,
através
do
Instituto
de Gestão das Participações
do Estado (IGEPE), está a ser
burlado. A empresa do empresário e ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural
está prestes a ruir o património do Estado. Além de haver
dúvidas quanto a totalidade
do património dos Correios
de Moçambique, a Intellica
está a subvalorizar os imóveis.
Tal como escreve o Centro
de Integridade Pública (CIP),
na avaliação apurou-se a existência de 176 imóveis, localizados em todas as províncias
do país, com a excepção da
província de Cabo Delgado. O
relatório final indica a existência de apartamentos avaliados
a preços muito abaixo do preço do mercado, localizados no
centro da cidade de Maputo.
A título ilustrativo, o CIP
diz que sobre a subvalorização
dos imóveis apresentam-se os
seguintes exemplos, retirados
do relatório: i) um imóvel localizado na Av. 25 de Setembro
– Prédio Continental, n◦ 1511,
2◦ andar - baixa da cidade de
Maputo, avaliado em 149.347
MT; ii) um imóvel localizado
no bairro da Sommerschild, Rua
Tchamba, n◦ 286 R/C (Antiga
Estação Postal da Sommerschild), avaliado em 1.6 milhões
de MT; iii) um imóvel localizado na Polana Cimento, Av. 24 de
Junho, n◦ 285 R/C (Antiga Estação Postal da Polana Cimento),
avaliado em 1.4 milhões de MT;
e iv) o imóvel da Estação Postal
do Bairro Central, Av. Eduardo
Mondlane, n◦ 2040 R/C, avaliado em 1.8 milhões de meticais.
O CIP consultou algumas
agências imobiliárias que actuam na cidade de Maputo e obteve a informação de que, em
média, cada metro quadrado de
um imóvel no centro da cidade
de Maputo está avaliado em
cerca de USD 600, mostrando desse modo que os imóveis
da empresa Correios de Mo-

çambique estão subavaliados.
Os imóveis objecto de avaliação, para além de se localizarem
no centro da cidade de Maputo,
a maior parte deles está ocupada por empresas privadas que
exercem actividade comercial.
Ademais, alguns dos imóveis residenciais também apresentam valores muito abaixo
do mercado. É o caso do apartamento tipo 3, localizado na
Polana Cimento, Av. 24 de Julho, n◦ 316, avaliado em 2.8
milhões de meticais, sendo
que o mesmo custa, no mínimo, seis milhões de meticais,
uma subavaliação de cerca
de 3.2 milhões de meticais.
O mesmo sucede com o
apartamento tipo 2, localizado no bairro da Malhangalene,
Av. Vladimir Lenine, n◦ 1725,
2◦ andar, direito, avaliado em
1 milhão de meticais, sendo
que o mesmo possui o valor
mínimo de 5 milhões de meticais, uma subavaliação de cerca de 4 milhões de meticais.
A subavaliação dos imóveis da empresa Correios de
Moçambique põe em risco o
património do Estado e mostra
uma eminente dilapidação do
património público, uma vez
que estes poderão ser vendidos
ou revertidos a favor de empresas privadas, a um preço muito
abaixo do preço de mercado.
Os 176 imóveis estão avaliados em 1.1 mil milhões de meticais. Deverão ser vendidos e
parte do valor será usada para o
pagamento das dívidas, incluindo indemnizações aos trabalhadores. Entretanto, o IGEPE informou, na carta n◦ 443/IGEPE/
PCP/2022, de 20 de Abril de
2022, que o total de 853.8 milhões em dívida, cerca de 95%
(813.4 milhões) será pago com
as receitas provenientes da venda dos imóveis. Esta informação
deixa claro que a venda dos imóveis será essencialmente para o
pagamento das dívidas contraídas nos bancos comerciais e
empresas privadas, aumentando
assim o risco de subavaliações
para beneficiar estas empresas.
Em Maio de 2021, o CIP

diz ter alertado para a falta de
transparência na contratação
da empresa adjudicada para o
processo de reestruturação da
Correios e mostrou que esta reestruturação, mais do que gerar
benefícios ao Estado, poderia
constituir oportunidade de negócio para as empresas privadas
geridas pelos políticos no poder.
Em Outubro do mesmo
ano (2021), o CIP voltou a
alertar sobre a possível subavaliação dos imóveis e
para a necessidade de maior
transparência no processo
de liquidação da empresa.
Tendo em conta o risco
eminente de perda do património público, recomenda-se
a urgente intervenção das instituições de auditorias internas

e externas, nomeadamente a
Inspecção- Geral de Finanças
e o Tribunal Administrativo,
para auditar o processo de
identificação e avaliação dos
imóveis, ora concluído, e para
a contínua intervenção no processo de liquidação da empresa Correios de Moçambique.
O recurso sistemático à Intellica tem sido objecto de críticas em meios empresariais,
devido à falta de transparência
na adjudicação e ao incumprimento das regras da contratação pública em vários casos. O
caso da respectiva contratação
pelo Instituto de Gestão das
Participações do Estado (IGEPE) foi um dos mais contestados, pelo facto da Intellica ter
sido contratada para avaliar

as empresas participadas pelo
Estado e apoiar a estratégia de
liquidação e venda desses activos face a outros candidatos
que revelavam condições mais
fiáveis, numa lista de cinco empresas submetida ao Governo.
A regra da contratação
pública, assente na relação
“qualidade-preço”, foi então
contornada pelo IGEPE na
escolha da Intellica, optando pelo critério baseado nas
“qualificações do consultor”.
A consultora tem aumentado exponencialmente o seu
portfólio como provedor de
serviços ao Estado, tendo entre
os seus clientes vários municípios, como Maputo e Maxixe,
entre outros, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH),
diversos ministérios, como
o do Trabalho, Negócios Estrangeiros, Turismo (Instituto
Nacional do Turismo), Pescas,
Justiça, Agricultura, Ciência e
Tecnologia, Transportes e Comunicações, a Electricidade de
Moçambique (EDM), o Fundo
de Investimento do Património
do Abastecimento de Água, o
Supremo Tribunal e o Tribunal Administrativo, a Assembleia da República e a Agência de Desenvolvimento do
Vale do Zambeze, entre outros.
Calcula-se que a Intellica tenha facturado cerca de
2 milhões de euros desde
2013, apenas por via dos contratos com o Estado, em regra por adjudicação directa.
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Para quando os “Transtornos e
Complicações” vão colocar os novos
autocarros a circular em Maputo?...
z Porquê as “Cooperativas de Transportes” não conseguem liquidar as contas?
z O transporte de passageiros na cidade de Maputo não dá lucros…

D

esta vez
fomos ao
Abfc, que
não obstante
a
Procuradora-Geral, Doutora
Beatriz Buchili, estar com
os representantes do povo,
na Av. 24 de Julho, a televisão não estava a transmitir
aquele importante evento,
tendo o Pedro disparado
como que à queima roupa:
- “Mas esta gente não
sabe que em vez de sintonizarem outras estações deveriam sintonizar a TVM
(Televisão de Moçambique),
para ver o “Estado Geral
da Justiça” em Moçambique, através da digníssima
Procuradora-Geral, no seu
Informe Anual à Assembleia da República”?...
-É evidente que eu lhe
disse num dos habituais encontros, aqui, que o Governo de Moçambique devia
reflectir da necessidade de
ensinar a “Constituição da
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República de Moçambique”
no Ensino Secundário, pois
há moçambicanos com curso médio e superior que não
entendem nada do funcionamento do Estado, porque
nunca abriram ou leram a
“Lei-Mãe” na sua vida. Não
sabem como funciona ou
mesmo como o Estado está
constituído. - explico ao Pedro, depois de a garçonete
ter trazido o café da praxe.
- “Tu moras na Polana e dizes sempre: aqueles
chapeiros não são honestos, porque os de Nampula, Zambézia, Niassa, etc.,
paralisam as actividades
para exigir a nova tarifa…”
-Os de Maputo, por exemplo na Terminal de Museu e
os que vão a T-3, Fomento,
Bairro da Liberdade, a partir
de algumas horas não levam
ninguém que vai ao destino, porque querem carregar
passageiros para deixá-los
no meio do trajecto, podendo carregar outros para
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o destino (duplicar a viagem) … - explico ao Pedro.
- “Mas a PM (Polícia Municipal) não está a par?...”
-É evidente que quem
paga o preço é a população, os passageiros, que
são obrigados a pagar 30
meticais para uma viagem
de 15 meticais para poder voltar à casa – explico.
- “E o que é feito dos novos autocarros que o ministro
moçambicano dos “Transtornos e Complicações”,
Dr. Janfar Abdulai, prometeu que iriam “brevemente”
à estrada. Afirmou que era
uma questão de semanas…”
- Entretanto, a Dr.ª Manuela Rebelo, vice-ministra
dos “Transtornos e Complicações”, entornou o caldo ao ser provocado pelos
jornalistas, aquando da realização do V Congresso
da OMM, na Escola Central do Partido Frelimo, na
Matola, ao explicar que
se abriu concurso para ver

quem estava em condições
de ficar com os autocarros.
- “Tu dizias há tempos
que o transporte público de
passageiros não dá lucro na
cidade de Maputo, porque
se assim fosse quem teria
ficado com o negócio seria o “xitonhuana” (António Oliveira), da “Oliveira,
Transporte & Turismo” …”
-Na realidade, aqui as
“Cooperativas de Transportes” nunca podem ter
lucros. Veja, por exemplo, a
Dr.ª Manuela Rebelo “obrigava” os transportadores a
levar (transportar) poucos
passageiros, no cumprimento dos decretos presidenciais, por causa da Covid-19. Depois da retoma,
mesmo com as enchentes
que são de matar (como
são transportados) Museu/
Patrice, Museu/Khobe, Museu/Albasine, Museu/T-3
(1º de Maio), etc., com o
período quase de 2 anos,
somaram prejuízos, que

em nosso modesto entender nunca resultariam em
lucros… - explico ao Pedro.
Por isso dá para questionar: Para quando os “Transtornos e Complicações” vão
colocar os novos autocarros
a circular em Maputo?...
É uma questão que a
população que é transportada em autocarros e semi-colectivos faz: “A final os
tais machibombos do ministro Janfar onde estão?...”
Se querem concessionar os que já pagaram, face
à conjuntura que os cooperativistas tiveram, poderão os autocarros “ficar
mais tempo parqueados”.
Estamos perante um
“Sector dos “Transtornos
e
Complicações”.
Quem põe o guizo ao
gato, senhor ministro: É bom
acabar com os “Transtornos”
e “Complicações”, o povo
(a população) passa mal:
“juro, palavra de honra…”
E mais para semana.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Adeus Ramadhaan

T

odo o louvor para
Deus que fez da
alternância do
dia e da noite,
e da passagem
dos tempos, uma lição
para os inteligentes.
Tudo o que Deus fez tem um
início e tem um fim, pois essa é
a Sua Lei. A vida tem um início
e tem um fim. As pessoas, os
animais, a Terra, os astros e
todas as criaturas têm um início
e têm um fim. As nações e os
povos também têm um início
e um fim, assim como os dias,
as horas, os meses e os anos.
Depois de os muçulmanos
terem jejuado um mês, a época
do festival espiritual no mundo
islâmico está prestes a terminar.
De facto, o mês de Ramadhaan
chegou carregado de misericórdia,
o que nos deixou satisfeitos com
a imensidão de compaixão divina
ao longo de todo este período.
Mas este mês de Ramadhaan
passou de forma muito rápida,
e leva consigo todas a suas
virtudes e as boas memórias. Que
pena que este abençoado mês
esteja prestes a apartar-se de nós.
Boa nova para os que

durante a sua passagem
obedeceram a Deus, tendo
por isso saído dele perdoados.
E ai dos que encontraram o
mês de Ramadhaan, mas não
só não lhe atribuíram a devida
importância, como continuaram
na senda da perdição, entregues
à satisfação das suas paixões,
passando assim ao lado do
perdão e misericórdia divinas.
Esses, na verdade são uns
desafortunados, uns inditosos.
O verdadeiro muçulmano
é aquele que toma a piedade
como o seu símbolo ao longo
da sua vida, e faz da obediência
e da abstinência dos pecados
a sua forma de vida, até que a
morte lhe chegue, pois adorar
a Deus não se circunscreve
apenas a este abençoado
mês. Estão equivocados os
que conhecem Deus apenas
no mês de Ramadhaan.
Estas épocas do bem criam
no verdadeiro crente o espírito
e a vontade de se esforçar ainda
mais em actos de adoração.
O mês de Ramadhaan
assemelhava-se a um campo de
concorrência entre os piedosos,
na prática de boas acções.

J aime A ntónio S aía

E quando a época termina,
os seus vestígios devem
continuar vivos e sentidos
na vida de cada crente.
Rapidamente os dias, as
semanas, os meses e os anos
vão-se sucedendo, porém
as pessoas infelizmente
continuam no desleixo.
Será que não nos
apercebemos das mortes que
ocorrem a cada dia que passa?
Decerto que qualquer um de
nós já presenciou ou ouviu falar
de alguém, que gozando de boa
saúde, com planos e projectos
para ampliar os seus negócios,
repentinamente foi transferido
desta vida para a do Além.
Será que tiramos lições dessas
mortes repentinas, mortes que
eufemisticamente chamamos
“mortes inesperadas”? Será
que aprendemos que a morte é
algo que nos acompanha, e pode
ocorrer a qualquer momento?
Antes que o mês chegue ao
fim peço a todos os muçulmanos
que façam uma pausa para
reflexão, para que não saiamos
sem a merenda suficiente,
que ajudará no próximo ano.
Devemos em primeiro lugar

exigir contas a nós próprios
e não alimentarmos ilusões,
pois Deus recompensa por
aquilo que a pessoa pratica,
e não por aquilo que deseja,
sem que ponha em prática.
Devemos analisar e
perguntarmo-nos se de facto,
depois de termos jejuado
tantos anos, o Ramadhaan
operou alguma mudança
dentro de nós, ou continuamos
como estávamos antes.
Será que o nosso
comportamento melhorou?
A nossa situação espiritual
melhorou? Já adquirimos o
temor e a piedade, que
são o resultado do jejum?
Através do jejum do
Ramadhaan, cada um que instaure
dentro de si uma revolução, para
que assim como conseguiu ser um
crente exemplar neste abençoado
mês, continue sendo temente
e piedoso o resto do ano, pois
esse é o objectivo da instituição
deste quarto Pilar do Isslam.
Um número indeterminado de
pessoas cujos nomes constam
da lista que o Anjo da Morte já
recebeu no “Lailatul Qadr” (a
chamada “Noite do Poder”) terá o

términus das suas vidas ao longo
do período que decorre entre o
mês de Ramadhaan que dentro
de alguns dias finda e o próximo.
O que acha caro leitor?
Será que o seu nome consta
ou não do registo dos que
este ano serão transferidos
para o Outro Mundo?
Se consta, quando é que se
realizará essa transferência?
Será dentro de um dia, uma
semana, um ou onze meses?
Pense bem nisso criatura de Deus!
Não se esqueça, caro leitor, que
foi criado a partir da terra que os
seus pés e os dos outos pisam,
mas que o retorno será para ela!
Até quando o desleixo, a
preguiça, a insensibilidade
e
a
indolência?
Capitalizemos as boas
acções praticadas ao longo
do mês que agora finda e
mantenhamos a toada, para
assim melhorarmos a nossa
postura. Tomemos o Ramadhaan
como ponto de partida para
mudarmos a nossa forma de estar.
Para terminar, a todos os
irmãos muçulmanos, desejos de
UM EID-UL-FITR
MUBARAK!

saiajusce@gmail.com

A virada de Vladimr Putin e Alekxander Lukashenko
no contorno das sanções do Ocidente

A

s relações de
cooperação
entre os
Estados são
caracterizadas
por interesses que cada um tem
com o outro, e esse interrese
pode ser primário ou secundário.
Éprimário quando não muda
mesmo com a mudança do
regime, secundário quando
muda de acordo com a vontade
do líder.A relação entre a Rússia
e Bielorússia é histórica, pois
remonta desde a existência da

URSS em que os dois faziam
parte. O recente encontro entre
os dois líderes acontece num
momento em que os dois Estados
estão a sofrer pesadas sanções
pelo Ocidente, devido àquilo que
a Rússia chama de“Operação
especial” no território ucraniano.
Vale dizer que tanto a Rússia
como a Bielorússia tem sido
vítimas das sanções do Ocidente
devido às políticas que guiam
os dois Estados, que não vão
de encontro com as políticas
do Ocidente. Ademais, importa

referir que as sanções que a
Rússia e Bielorússia enfrentam
não fogem da política que
oferece uma combinação de
recompensas e punições para
induzir comportamentos. Ele é
nomeado em referência a um
driver de carrinho pendurado
numa cenoura na frente de uma
mula e segurando uma vara
atrás dela. Portanto, a mula se
movia em direcção à cenoura
porque quer recompensa dos
alimentos, enquanto também se
afasta de bastão por trás, uma

vez que não quer punição da
dor, tirando assim o carrinho. O
idioma é usado no campo das
Relações Internacionais para
descrever o conceito realista
de “poder duro”. A cenoura
pode representar reduções de
impostos ou outros benefícios,
o suporte pode representar o
uso de violência e ameaças pelo
Governo. Portanto, a Rússia e a
Bielorússia estão numa situação
de stick (pau), o que significa
que perante o Ocidente estão
numa ameaça. Isto acontece

porque o Sistema Internacional
é anárquico, arena de luta pelo
poder e influência, as sanções
impostas aos dois Estados visam
ofuscar a hegemonia militar
russa que se faz sentir na Ucrânia.
O Presidente da Bielorússia,
ao se encontrar com Vladimir
Putin, está a deixar uma
mensagem muito clara
ao Ocidente de que mesmo
perante as sanções impostas
continuaremos a sobreviver
e com as nossas relações
bilaterais de cooperação.
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Porque estão a crescer os acidentes
rodoviários no nosso país?

U

ma das razões
principais tem
a ver com o
facto de Moçambique não
se ter preparado para enfrentar
esta subida de mobilidade motorizada que vai crescendo de ano para
ano. No entanto, foram realizados
em anos anteriores estudos que
alertavam indicando previsões de
crescimento galopante do número
de veículos, de condutores e até
de cidadãos nos anos seguintes.
Apesar de antecipadamente estarmos advertidos sobre este aumento de carros, dos automobilistas e
da população, não foram tomadas
medidas para acompanhar esta
evolução que estava prevista.
Devido ao grande aumento de
automóveis, as estradas ficam sobrecarregadas de tráfego, não só
nos períodos considerados como
“horas de ponta”. Por consequência disto tem aumentado o stress
entre os utentes das vias públicas,
havendo pouca tolerância e pouca
compartilha dos problemas rodoviários entre eles, sendo frequente observar atitudes negativas tais
como insultos a outrem por algo
que tenha feito de errado, cortando a prioridade de passagem ou
bloqueando a estrada para impedir a passagem dos outros de
forma incompreensível. Começa
a imperar nas zonas urbanas o
princípio de “desenrasque-se” ou
“salve-se quem puder”. Este aumento de carros leva a que estes
invadam e ocupem os passeios,
contribuindo para que os peões
sejam obrigados a circular nas
faixas de rodagem, sujeitando-se
a mais perigos, sendo esta causa
um dos indicadores do aumento de atropelamentos. Atitudes
desviantes estão a proliferar descontroladamente, por exemplo,
as poucas passadeiras de peões
que ainda existem na cidade de
Maputo deixaram de ser locais
de prioridade de passagem para
o pedestre, tal como o sinal Stop
que só existe para embelezar as
estradas uma vez que ninguém
pára neste sinal vertical. Todos
sabemos que o aumento de carros
nas estradas, já por si, traz muitos
problemas. Estes são ainda agravados pelo mau comportamento
dos utentes da via e pela anarquia
que é constatada todos os dias por
parte dos automobilistas. De tanto
se testemunhar impunemente manobras irregulares e perigosas, em
situações inimagináveis, já nem
causam espanto e as pessoas limitam-se a observar conformadas
com o que devia ser inconciliável.

Outras razões de aumento da sinistralidade rodoviária devem-se também a três
factores de risco, que são:
_ Condutores mal preparados
em
comportamentos e técnicas de condução;
_ Deficiências dos veículos;
_ Deficiências das vias.
Para além destes factores directos que proporcionam acidentes é necessário ter em conta ou
analisar também os indirectos.
Dando exemplo de um factor indirecto, tomemos o caso de um
acidente em que o condutor passou por um sinal luminoso com
luz vermelha. Não teria sido por
o sinal luminoso estar mal regulado? Não teria sido pelo facto de
a luz amarela do semáforo durar
pouquíssimo tempo? No estudo
dos acidentes é muito importante que o investigador se lembre
de que, normalmente, num acidente não há só uma causa, há
também causas secundárias. Em
muitos casos, ao serem eliminadas uma a uma estas causas
secundárias consegue-se eliminar também a causa principal de
um tipo eventual de acidente.
Outra causa principal dos
acidentes resulta da falta de um
“Banco de dados” sobre acidentes, sobre condutores, sobre veículos, e sobre as vias.
Desde o ano de 2011 que se
determinou que era importante
e urgentíssimo criar uma base
de dados sobre acidentes rodoviários que, por exemplo, devia:
_ Tipificar os acidentes;
_ Indicar onde os acidentes
ocorrem (em que via, em que troço da via, em que localidades?);
_ Indicar quando estes acidentes ocorrem (de dia, de
noite, em dias de chuva?);
_ Indicar o tipo de veículos
envolvidos (de transporte de passageiros? de carga? motociclos?);
_ Indicar o tipo de vítimas (condutores? passageiros? peões? jovens, idosos?);
_ Indicar o custo económico.
Desde 2011 que foi dada também outra recomendação que
ainda não se conseguiu completamente realizar, a de ter uma base
de dados das pessoas encartadas
em Moçambique e o cadastro
de cada uma que permitisse saber quais são os condutores que
mais prevaricam, com vista a
tomar medidas educativas para
com os mesmos. De igual modo,
não temos uma estatística actualizada e fiável do número de
veículos licenciados e em circulação, bem como a morada dos

actuais proprietários, para fazer
chegar aos mesmos as notificações das transgressões registadas com os respectivos veículos.
Quando um país não dispõe
deste tipo de dados como poderá
enfrentar científica e eficazmente a sinistralidade rodoviária?
Não precisamos de inventar a roda. Já existem países
que possuem sistemas avançados de recolha deste tipo de
dados, bastando adquiri-los e
eventualmente adaptá-los a algumas das especificidades do
nosso ambiente rodoviário.
Está previsto que é necessário criar um órgão independente
que deve controlar e prestar contas ao Estado sobre a situação da
sinistralidade rodoviária na sua

área multidisciplinar e sectorial,
indicando as vitórias conseguidas, os constrangimentos e insucessos verificados, as causas e
soluções. Em nossa opinião particular, não deve ser nem a Polícia
nem o INATRO a desempenhar
este papel de monitoria, uma
vez que estas instituições são
apenas uma parte das que também deveriam prestar contas ao
referido “órgão controlador”.
Incompreensivelmente, parece
haver uma relutância ou uma
certa resistência sobre a criação
deste tipo de organismo de supervisão e, por esta razão, este
assunto tem vindo a ser contornado, e a tomada de uma decisão em relação ao mesmo tem
registado adiamentos contínuos.

Vamos continuar a falar ou
a revelar situações do nosso
ambiente rodoviário de que julgamos serem anómalas, dando,
na medida do possível, ideias
e sugerindo soluções, sem nos
cansarmos, na esperança de
conseguir despertar todos os
que estão directa ou indirectamente ligados a estes assuntos.
Não dá para nos mantermos
impávidos e serenos como se
tudo estivesse bem e nada de
mal se estivesse a passar, até
porque nos consideramos parte integrante dos problemas e
das soluções desta problemática da sinistralidade rodoviária.
.Por: Cassamo Lalá –DIRECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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Um manual a
conta-gotas

S

orte mesmo que este seja o país da insurgência
sem a devida insurgência, porque a existir, essa era
a vez de os professores rebelarem-se contra essa
gente irresponsável que vive os caracterizando assim quando não fazem o uso desse bendito manual.
As supervisões ou inspecções decorridas em salas de aula no
nosso sistema de ensino dão elevadíssima primazia ao uso
do manual escolar por parte do professor antes de mais e do
aluno sempre que for possível, chegando até a perder pontos
e ganhar xingarias o docente que não utilize esse livro, ainda
que dê uma aula fantástica, apoiando-se em outros recursos
que o possibilitem superar as expectativas, o chefe (inspector) quererá saber berrando o porquê do não uso do manual
escolar, sem se esquecer de citar a editora obrigatória, isto
é, não basta o uso do livro, é preciso que seja o tal livro.
Parece que não, mas essa questão é absurda, significa que o
essencial não é o conhecimento a adquirir, mas sim a proveniência de tal conhecimento, ainda que se trate dos mesmos
conteúdos, parece também que não, mas esse disparate justifica muito, ainda que não bastante, a questão do livro atrasado,
num prisma tal em que a produção deste manual é negociada,
ou assim deva ser, por concursos ou não, e esses critérios são,
pela nossa experiência, sensíveis ao extremo, há em coisas do
género na nossa forma sui generis de dirigir, rastos que quando vistos e ou analisados agregam bastante valor a vergonha.
Aliás, a vergonha é nos dias de hoje a característica do nosso
ensino, na verdade a todos os níveis, mas foquemo-nos no
gratuito mesmo. O trimestre já terminou efectivamente, e só
agora o livro começa a chegar, realçando que do insuficiente
para garantir o livro para todos só chega agora 12,5%, o que
significa que a seguir-se essa ordem de trabalho o lote encomendado nem no próximo ano se poderá completar, visto que
esta reduzida percentagem do lote todo chega a cada final de
trimestre, e pelas quantidades deverão ser feitas nove rondas
para a entrega do material todo, quer dizer que enquanto
ainda se procede a entrega do material de 2022 estaremos
encomendado o mesmo material para os anos subsequentes,
pois está claro que a reutilização não atinge sequer a 50% do
desiderato, e pela extrema sensibilidade da questão negocial
no nosso sistema, provavelmente terá que ser o mesmo fornecedor, um desconhecido maior empresário da praça, tanto
que deve até ser o único a fornecer isto tudo, sob o risco de
os santos negociantes disto tudo perderem os seus dízimos.
Se os professores, pais e encarregados de educação, alunos,
fossem no mínimo crentes, e tal como estes ao menos murmurassem se queixando dos exageros do pastorado ministerial, os
pastores ministros, Carmelita e Manuel Bazo, estariam agora
pelo menos cabisbaixos, como quem consente a vergonha
das suas baboseiras, como se ao menos reflectissem em como
dar passos posteriores com um mínimo de consideração ao
povo educacional, pena que estes são ainda mais crentes
que os crentes, porque deste jeito não, não excelências.
A organização e gestão da educação está péssima.

zambeze

|9

Editorial
Protejamos a nobre
arte de informar!

O

s anos de democracia implantada em Moçambique correm
tanto que quase sem dar por ele, o debate aberto e livre
passou a ser uma prática constante. As algemas nas palavras
pouco a pouco começam a ser desapertadas, e, nos diversos
espelhos públicos ou privados, as bocas ficam escancaradas
e ousam significar muitas das realidades da nação. Mas, e lá estamos nós,
no melhor pano cai a nódoa, pois nem tudo são rosas. De espaços a espaços a liberdade é coarctada, e alguns colegas sentem e outros sentiram na
pele o efeito nefasto da intromissão de outros poderes na arte de veicular
informação. No passado dia 11 de Abril corrente foi celebrado o Dia Nacional do Jornalista. As 24 horas de celebração simbolizaram o direito de
todos os profissionais da imprensa de investigar e publicar informações de
forma livre. Informação, diga-se de passagem, é poder. Tentar controlá-la é
censura. E ao jeito de “Alice no País das Maravilhas”, assistimos cada vez
a tertúlias, musculando e diversificando a liberdade. Sem falar das inovações tecnológicas que nos guindam a outros patamares jamais imaginados.
O Sindicato Nacional de Jornalistas, por ocasião da efeméride, e na voz
do seu caduco representante, teceu algumas considerações, mas foi pouco,
tomando em consideração a dimensão da missão do jornalista na perspectiva
de juntar esforços e outras iniciativas por forma a termos o país ligado do
Índico ao Zumbo, e do Rovuma ao Maputo. E claro está, não podemos deixar
de insinuar que tal crescimento também seja fruto do nível de consciencialização dos cidadãos, sobre direitos e deveres consagrados na Constituição.
Instalou-se o pluralismo político em 1992. Era imperioso que houvese um
sustentáculo. E este está plasmado no cada vez mais crescente número de
moçambicanos inscritos na dinâmica democrática. É maior o volume e a
velocidade da informação. Trata-se, em rigor, do conjugar de vários factores. Desde a vontade cada vez mais consistente das autoridades em ter uma
sociedade aberta e plural, que sabe discutir e ultrapassar os seus problemas,
ao próprio cidadão que não hesita em abraçar novas experiências sem perder
de vista a noção de dever. É assim que funcionam as sociedades limpas,
aquelas que mesmo que a terra trema debaixo dos seus pés se mantêm firmes.
O aumento do número de canais de televisão, de estações de rádio, de
jornais e de revistas tem resultado em maior abertura para se discutir os
problemas que preocupam os cidadãos, as famílias e o próprio Estado.
Isto é uma conquista de todos os moçambicanos. A ideia é explorar ao
máximo a capacidade dos cidadãos, estejam aonde estiverem, de discutir
de forma aberta, civilizada e democrática como resolver os seus problemas. Alguns sectores da nossa sociedade apontam para a presença do
Estado na Comunicação Social como um sinal de falta de liberdade. Pelo
sim ou pelo não, cá estamos nós. Anunciando esta liberdade que assiste
a todos e não deveria ser mexida. Fica claro para todos que a imprensa,
seja escrita ou falada, tem um papel importante na construção da sociedade moderna, democrática e desenvolvida que se quer para Moçambique.
Assim faz todo o sentido que os jornalistas e todos os outros residentes do
Rovuma ao Maputo tenham presente este dia como importante, aproveitando
para mandar recados sobre a necessidade de criar condições políticas, jurídicas, técnicas e financeiras para a promoção do desenvolvimento da Comunicação Social e a exequibilidade do jornalismo de forma livre e responsável,
no quadro dos princípios legalmente estabelecidos e universalmente aceites.
Os anos da Independência somados aos anos da paz de 92 incarnam a ideia
central de que jamais nos desviemos da rota do progresso, juntando elementos que incrementem a produção, estabilizem a harmonia entre todos, e, como
é obvio, a Comunicação Social tenha um papel decisivo para a mobilização,
incentivo e engajamento de todos os cidadãos para o alcance destas nuances.
A liberdade de imprensa incentiva a difusão de múltiplos pontos de vista,
além de ajudar a reduzir e também a prevenir tensões e conflitos. Saímos
todos a ganhar como uma imprensa livre, isenta, responsável e patriótica!
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RanDULani

Kangahanya e as manias de falar
Português como o Tsungu!? (5)

O

branco
Serôdio
Barros, proprietário de mais de
duas centenas de
hectares de algodão e inúmeras cabeças de bovino,
tornara-se dono ocasional do Kangahanya, mas não mostrava pena
pelo burro cargueiro nem pelo seu
dono e condutor, que se desdobravam condescendentemente fazendo
os vaivens intermináveis, do campo
à pequena vila, lotando a carroça
de volumes e volumes de algodão
caroço; até os meninos quase brancos, filhos de pretas da região, participavam naquelas jornadas, vezes
empoleirando-se, de cansaço, à carroça, fazendo com que Matshambani
arrastasse vagarosamente as patas.
Mas chegara o momento de regressar a Muranzini, e Kangahanya
manifestara esta vontade no dia anterior ao senhor Barros e ao Xandereque. A vida e o trabalho em Shitututu
agradavam o Kangahanya, brincava
e se dava bem com os mulatinhos
e seus cãezinhos de raça diferente
dos conhecidos rafeiros da terra dos
Maprimitivo, à noite conversava até
à estupefacção com os criados dos
brancos e trabalhadores das empresas
ali existentes, mas já estava decidido
e acordado, sobretudo com o senhor
Barros, um branco severo, mas de
coração afectuoso, homem cheio de
pêlos na cara larga como certos desenhos infantis, tinha altura quase de um
gigante, uma exclusiva vantagem que
o permitia conferir o seu gado em pé.
– Haaaa…yaaa… amanhã não
me vão ver, o meu burro bebeu o

suficiente d’água, só volta a beber
no rio dos macacos amanhã à tarde,
em casa… já vou embora! Disse isto
Kangahanya no círculo da companhia de amigos que criara no Shitututu. Todos lamentaram a notícia, e alguns pediram que adiasse, que ficasse
mais tempo, que até podia conseguir
um trabalho permanente como tractorista da fábrica agropecuária, ele
podia aprender rapidamente conduzir o MF da fábrica; lembraram que
o gerente Afonso Cardoso conseguira adquirir mais dois tractores Massey Ferguson para carga e cultivo.
– Não vale a pena! Não pode!...
Amanhã muito cedo estou a sair.
Tenho animais e casa para cuidar,
até vim para aqui não por minha
vontade, fui mandado, e quem me
mandou só pode estar a sentir-se traída, nunca fui assim. Outro dia virei, eu também gostei de ficar aqui.
Assim Kangahanya encerrava aquela conversa que já avançava para o lado emocional, mas alguém o interrompeu, o Hamelani.
– O quê? Os teus filhos e mulher
fazem o quê? O Xandereque vive
aqui há anos, mas a família dele está
lá bem a cuidar de tudo, ele nos diz.
Mesmo nós aqui todos, menos o Pengu que é daqui; não somos daqui, e as
nossas vidas lá em casa estão a andar,
por isso não fale disso, ó Kangahanya.
Riu-se e fez todos se rirem sem
perceberem patavina, e olhou para
a lua que ia subindo mais o horizonte, calculou o tempo e concluiu que era já tarde e precisava
de dormir para ganhar energias de
andar pela madrugada com o bur-

ro em caminhos acidentados e assombrosos; mesmo assim disse,
em jeito de resposta ao Hamelani.
– Aqui não sabem que há animais de toda a sorte!? E eu sou da
outra! Na minha casa vivo eu e
meus animais, mas a vida cedo me
educou a fazer minhas coisas e dos
outros também, por isso vivo assim, com todos, e encontro em todos o que não tenho em casa, como
também dou a todos aquilo que não
podem ou não têm nas suas casas.
Todos ficaram incredulamente atónitos, pois nunca imaginaram aquele homem sem filhos nem
mulher com quem partilhar a vida.
Como um homem cheio de vida, vigor e vontade de viver plenamente
vive sozinho, corria nas cabeças daqueles homens estas e tantas outras
perguntas, mas Kangahanya saiu
debaixo daquela varanda enorme de
zinco e fez cinco minutos apressados para a casa do Xandereque, seu
anfitrião. Foi conferir o estado mecânico da carroça, avançou uns metros
para ver o Matshambani, que estava
deitado de lado com as patas todas
esticadas, como se estivesse morto,
mas logo ergueu a cabeça quando
se apercebeu da aproximação do seu
dono, segredou-lhe algo, afagando
a cabeça, e logo o burro agitou as
orelhas e dobrou as patas como se
quisesse levantar e seguir caminho.
– Madjenje! Já voltaste, homem?
Ainda consegues dormir e madrugar
como me falaste, são já pouco para
as 10 da noite. Anotou o Xandereque.
– Já cá estou. Fiquei brincando
ali na loja do Faruque com aque-

les, veja que não queriam que saísse, mas já vi o carro e o burro, está
tudo no ponto, só falta arrumar a bagagem, mas faço ao acordar, como
tem muita cacimba nestas noites.
– Está certo Madjenje, vai lá
descansar, homem! Quando levantares é só vir me acordar.
Kangahanya acordou muito cedo,
antes mesmo do canto dos primeiros
galos, Matshambani havia dado o sinal, com um zurro bem sonoro. Não
foi preciso Kangahanya acordar o senhor Xandereque, os dois encontraram-se à entrada do pequeno armazém
da casa, removeram os embrulhos todos, as latas e dois tambores, foram
ao curral e de lá trouxeram dois bodes
de raça e o senhor Xandereque trouxe mais uma panela grande de barro
cheia de ovos de galinha. Arrumaram
tudo na carroça, equiparam o burro,
e dois homens se abraçaram com
muita força, e ainda Kangahanya ouviu mais as últimas recomendações:
– Não sei como te agradecer, Madjenje, tu ajudas-me a mim e minha
família de um jeito incrível. Vá com
Deus e, por favor, não abandone a minha família, ajude a tua mãe em tudo,
a Rezi não deve sofrer. Diga a eles
todos que p’ra o mês estarei em casa.
Kangahanya assentou como deve
ser a sela, freou o animal para não
se atrapalhar com o capim fresco
da manhã, atravessou por sobre a
sela os sacos de seus próprios pertences, puxou as cordas atadas ao
freio e preferiu sentar-se à vontade na carroça, e deu sinal de arranque e o Matshambani fez a carroça rolar de volta para Muranzini.
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A poligamia também como
uma multiplicidade de virtudes

alBerto lote tCHeCo
No actual aceso debate iniciado por uma palestra muçulmana sobre a poligamia, no dia do domingo pascal, onde um
dirigente e mulheres muçulmanas afirmaram a pertinência
da poligamia, observa-se que este (debate) gira à volta das
duas “grandes” religiões monoteístas: o Cristianismo e Islamismo, como visões para julgar e determinar uma suposta
moralidade e legislação que afecte a maioria de moçambicanos, mas que, efectivamente, professa, exclusiva e simultaneamente, o Bantuísmo.

N

a falta do melhor e consensual usamos
o termo Bantuísmo para
designar a religião do povo africano Bantu (negro), constituída e
vivida por durante muitos milénios antes da chegada daquelas
duas religiões monoteístas e que,
por isso, se outorgam o dever de
missão e expansão para difundir
a assumida melhor religião aos
pagãos. Diferentemente destas e igualando-se a outras, no
Bantuísmo, o bantuísta religioso assume os seus antepassados
étnicos e familiares como seus
deuses, resultando assim num
politeísmo uma vez que cada
grupo étnico e familiar Bantu
adora os seus próprios deuses
e não assume nenhuma atitude
de menosprezo dos deuses de
outras comunidades, razão pela
qual não é missionária e, muito
menos, intencionalmente, ex-

pansionista, para se impor sobre
as outras. Comparativamente
ao Bantuísmo, por semelhança,
existe, por exemplo, o Judaísmo,
que, apesar de monoteísta, e, até,
de ser base fundadora daquelas
outras duas, não é (o Judaísmo)
uma religião missionária e até
tem uma atitude depreciativa,
antipática e agressiva para este
género de gente e doutrina que,
no passado, se outorgou portadora de melhor religião e, daí,
a sua intolerância para com as
outras, o que foi factor de muitas
violências sangrentas fixadas, na
memória e semanticamente, nos
termos: cruzadas, colonização/
civilização, guerra santa, etc.
Afirmámos esta sua acção
qualificativa como do passado
(“se outorgou”), pois hoje estas
duas religiões mundiais têm as
suas doutrinas reorientadas para
cada vez mais tolerância e convivência pacífica, sintetizadas no
termo “ecumenismo”, em que

entre si e com as outras religiões
se se encontram, se visitam, se
abraçam, rezam e, publicamente,
condenam os que persistem na
sua visão passada, de imposição
doutrinária religiosa, chamando-os de “fundamentalistas”, o
termo qualificador para os que
persistem na mesma linha de
civilizar e fazer a guerra santa.
Dado que a religião é uma
construção milenar humana e/
ou divina, persiste, por mais
tempo (séculos, milénios e/ou
eternamente), nos novos contextos socioeconómicos, tecnológicos e teológicos que vão
surgindo e passam, deixando as
suas práticas culturais inalteráveis ou pouco afectadas. Muitas
vezes, numa visão materialista,
ouve-se dizer, em voz alta e autoritária de conhecimento, que
“esta sociedade já não tolera esta
prática cultural”, mas, depois, é
a própria “sociedade” (temporal) que passa, deixando o que
se julgava não tolerável intacto
ou este ressurgindo, caso tenha
sido forçado violentamente a
se extinguir, melhor, a hibernar.
Em Moçambique, estas suposições são exemplares e frescas.
Após a Independência nacional,
em 1975, o Estado e o Governo foram dirigidos pelo partido
Frelimo, que adoptara a doutrina do Marxismo-leninista,
daí uma visão materialista do
mundo, como orientadora da

sociedade nos seus vários aspectos: político, económico, ideológico, cultural, teológico, etc.
Por esta orientação, a religião, seja ela bantuísta (tradicional), cristã ou muçulmana, foi
assumida como uma mentalidade
ultrapassada, factor de divisão e
de exploração do homem pelo
homem ou da desumanidade,
anti-revolucionária e reaccionária para a construção duma sociedade socialista e comunista, e
as suas práticas, como o lobolo,
a poligamia, foram depreciadas,
proibidas e punidas, o que originou muitas e variadas violências.
Porém, em menos de 10 anos
foram os próprios “ventos revolucionários” de cariz Marxista-leninista que se evaporaram e
muitos dos seus protagonistas
(partido, seus membros e dirigentes) são já fervorosos religiosos e activos praticantes das
tradições culturais. E os agentes
(pessoas e instituições) dantes
banidos, são, hoje, personalidades respeitáveis, como é o caso
da AMETRANO (Associação
dos Médicos Tradicionais), de
muitas associações étnicas/tribais, dos partidos políticos, etc.
Estas observações servem
para concluir que o debate à
volta da poligamia não pode ser
somente analisado em função
de alguma nova ordem socioeconómica, tecnológica nacional
e mundial, pois esta (ordem)

pode passar ou ser ultrapassada
e esta prática (a poligamia) continuar, ainda com outros nomes,
o que sugere que este exercício
comunicativo deve ser tolerado,
sendo que, afinal, a intolerância
é que deve ser o único problema
e factor dos males por si gerado.
Pela sua negação (intolerância) é que surgem problemas,
pois as vivências do “intolerável” persistem, duma forma ou
de outra, ganhando perniciosidades (maldades). É o mesmo
que acontece com a proibição
do abordo, em que este (mal),
por tal proibição, não se evita
de ser praticado e já com muito
mais riscos e consequências nefastas de ordem física e psíquica.
Pode-se assim perceber que,
em questões culturais, a tónica
deve ser colocada no debate e as
instituições/ autoridades intervenientes (igrejas, Governo, Parlamento, tribunais e outras) deviam
se caracterizar pela tolerância e
anuência, sem se deixar de punir as práticas ilegais e criminosas, por assim o ser claramente,
e em que ninguém pode ousar
defendê-las e impedir a punição
de quem as tenha praticado. Cada
instituição, no que for da sua vocação, pode tolerar ou violentar.
Para esta nossa reflexão vamos procurar servirmo-nos, fundamentalmente, da vida e obra
de que, por si, representa o cruzamento de dois cruzamentos de
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pares opostos, tendo ele assumido
em sua obra intelectual a reconciliação, e se assumido em vida, ao
sofrer punições. Não é o Cristo
Jesus. Trata-se de Leonard Boff,
que foi ex-padre católico (Frei
Boff), teólogo, filósofo e autor
de quase uma centena de obras.
O binómio monogamia/poligamia tem uma relação com
o binómio monoteísmo/politeísmo, sendo, geralmente, os
defensores da “mono” os que
se opõem ao seu par “poli”.
A este propósito, Boff, por
defender o “poli”, ou seja, a liberdade e a comunhão/convivência das diferenças que, em análise e por efeito desta, resultou na
crítica à Igreja Católica por algumas práticas institucionais, como
a violação dos direitos humanos
dos seus membros, a hierarquia
do Vaticano puniu-o por um conjunto de proibições para impedir
a divulgação da sua visão de respeito à liberdade e aceitação da
diversidade cultural na transmissão, manifestação e exercício do
evangelho. Mas hoje podemos
ler um artigo com o título “Os
40 anos do livro brasileiro condenado pelo Vaticano que hoje
inspira Papa Francisco” (Edison
Veiga de Bled para a BBC News
Brasil, de 19 Junho de 2021),
em referência à obra “Igreja,
Carisma e Poder”, da autoria de
Boff e que constituiu a razão da
sua divergência com o Vaticano.
Na obra, além das críticas,
Boff faz muitas sugestões e
quem o julgou e condenou foi o
Prefeito (Chefe) da Congregação
para a Doutrina da Fé no Vaticano, o Cardeal Joseph Ratzinger,
que anos depois seria eleito Papa,
adoptando o nome de Bento VI.
Bento VI protagonizou uma
saída inédita do papado ao se
demitir por alegada “falta de
forças” físicas devido à idade
avançada. É o seu substituto, o
actual Papa Francisco, que tem
no Boff o seu “assessor” e libertou a obra do teólogo e antigo
padre, agora casado, como fonte
preciosa de questões teológicas,

ambientais e de outra natureza.
Analisando a questão dos
“mono” e “poli” aplicados à teologia, Boff esclarece que “o
politeísmo não representa um
estágio inferior da evolução religiosa rumo ao monoteísmo.
Bem compreendido, não que
tanto afirmar a multiplicidade de divindades, mas as mil
faces da mesma e única divindade, do único mistério de comunhão, vinculado à dinâmica
aberta do mundo e do espírito”1.
Neste trecho, Boff, de uma
visão de relação positiva ou comunhão/convivência de tudo
(mesmo entre os elementos aparentemente dicotómicos ou opostos), afirma a unidade na diversidade, o que constitui uma base
para a amizade e, pessoalmente,
um bem-estar pois não nega. É
que a negação torna o “negador”
negativo, isto é, mal (sente-se
mal) e mau (faz mal ao outro diferente. Muitos dos males foram na
Humanidade foram e são vividos
e praticados por intolerância por
quem, na sua sinceridade e intencionalidade, se assume de bem
e para o bem, em vez de tolerar.
Nesta admissão da pluralidade, Boff critica o monoteísmo dominante, ao observar que
“o monoteísmo, por sua vez,
caminha com o surgimento de
visões imperiais unitárias que
empobrecem a polivalência do
sagrado”. Este empobrecimento pode assumir várias facetas
e vivido por diferentes meios e
formas. Os monoteístas dominantes, ao se assumir o Bantuísmo como “não religião” mas
paganismo, dominando-a por
violência armada (física), doutrinal (criticando-a sem lhe dar
espaço de auto-afirmação), económica e técnico-científica, esta
ficou recolhida à defensiva por
fuga (não manifestação pública),
hibernou, não morreu porque
não se mata uma ideia e convicção por violência, do mesmo
jeito que não se mata o regionalismo, a tribo, nas suas múltiplas
manifestações que os sustenta.

Hoje, em que se vêem muitas
igrejas e mesquitas abarrotadas
de gente, pode a visão iludir-se
por aparências pensando-se que
teriam abandonado a religião
Bantu nas suas crenças e práticas.
Esta continua vivamente assumida e praticada mas ocultamente,
ao ponto de poder se afirmar que
em 3 crentes cristãos, 2 são assumidos bantuístas, crendo nos
seus antepassados e realizando,
secretamente, à noite, cerimónias
individuais e familiares mediadas por sacerdotes profissionais
ou pelos mais velhos da família.
As expressões “nós somos
africanos (negros)” e que “não
se deve abandonar a tradição”,
muito usadas pelos cristãos africanos, são veiculadores de apelo
à religiosidade Bantu, sendo o
Cristianismo, para esses, um recurso público e de sobrevivência social, de status social. Para
muitos, as linguagens e práticas
religiosas cristãs não passam
de costumes cujo valor único é
emocional (canto, dança e amizade) e familiar. É assim que se
assiste à proliferação infinita de
igrejas cujos membros são de
outras congregações, sendo que
as teologias destas tendem a uma
maior aproximação, por positiva
ou negativa, às crenças bantuístas que julgam os fenómenos
individuais e familiares na base
de intervenção dos seus antepassados. Portanto, à quantidade
de crentes que as igrejas monoteístas apresentam e as pessoas
confessam nelas pertencer deve-se ajuntar a sua qualidade de fé.
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Boff, na sua obra, levanta estas questões e, agora, a sua Igreja
está empenhada no que denomina
de “evasão” ou a saída/abandono
de muitos católicos para as igrejas evangélicas, em especial no
Brasil, a pátria de Boff, de onde
surge a Teologia de Libertação.
Aplicando estas bases-princípio à sociedade, Boff, debatendo,
em artigo, a questão de “A unidade complexa ética-moral”, observa que “quando o permanente
(ética) e o mutável (moral) se casam surge uma ética verdadeiramente humana. Existem sistemas
morais que permanecem inalterados por séculos. São renovadamente reproduzidos e vividos
por determinadas populações
ou regiões culturais. Assim (por
exemplo), a poligamia entre os
árabes e a monogamia das culturas ocidentais”. Como se vê,
o teólogo e filósofo não nega a
poligamia, mesmo sendo ele um
cristão católico, mas admite-a e
desta atitude promove o amor,
a amizade e a alegria. É que na
monogamia/poligamia, segundo
Boff, “o dualismo vê os pares
como realidades justapostas, sem
relação entre si. Separa aquilo
que, no concreto, vem sempre
junto. Assim, pensa o esquerdo
ou o direito, o interior ou o exterior, o masculino ou o feminino.
(Mas, por sua vez), a dualidade,
ao contrário, coloca ʻeʼ onde o
dualismo coloca ʻouʼ. (A dualidade) enxerga os pares como
os dois lados do mesmo corpo,
como dimensões de uma mesma
complexidade. Complexo é tudo

aquilo que vem constituído pela
articulação de muitas partes e
pelo inter-retro-relacionamento
de todos os seus elementos, dando origem a um sistema dinâmico
sempre aberto a novas sínteses”.
Estas palavras, da sua obra
“A águia e a Galinha”, Boff indica que “somente integrando
o céu e terra, o real e o ideal, a
águia e a galinha (a monogamia
e a poligamia, para quem quiser),
a vida poderá caminhar com os
dois pés: um firme no chão e outro levantado, como quem anda
para frente, na direcção certa”.
Na mesma linha, pode incluir
par casado/solteiro, e religioso/
ateu em que cada elemento é uma
forma de vivência do outro, não
existindo motivos para a violência, nenhum existe sem o outro.
Não pode ser justo violentar os
sacerdotes e irmãos e irmãs católicos para se casar, alegando a
naturalidade do casamento e lhes
retirar a autoridade de conselheiros matrimoniais, pois, exactamente, pelo seu estado é que pode
contemplar, observar e ouvir e
perceber melhor os problemas e
se prestarem a melhores soluções.
A propósito, uma irmã católica, provocada por um professor, reagiu que “Sim, sou
casada com Jesus”, e ante o
triunfo do professor de ser este
um polígamo e forçar que “nós
sejamos monógamos”, a irmã
respondeu que “Jesus possui um
muitas esposas porque tem um
coração maior capaz de oferecer o amor a cada uma delas”.
Um dos aspectos estruturantes na teologia de Boff é a distinção entre fé ou espiritualidade
e religião, assumindo esta como
o revestimento cultural daquela,
admitindo-se, então, que a espiritualidade possa ser vivida de
diferentes formas culturais. Diz
que “o decisivo não é as religiões, mas a espiritualidade subjacente a elas. É a espiritualidade
que une, liga e religa e integra.
Ela, e não a religião, ajuda a
compor as alternativas de um
novo paradigma civilizatório”.

Comercial

II SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA
Fazer da economia e gestão uma força motriz no processo de desenvolvimento
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coisas foram um mar de
rosas, pois já tive uma amiga invejosa, sempre que eu
conquistasse algo ou tivesse algo melhor que ela afastava-se e demonstrava que
não estava feliz. Contudo,
aconselho a todas as mulheres a apostarem na amizade, isto porque faz toda a
diferença na nossa trajectória, mas não é fácil,pois
exige muito esforço, e
respeito acima de tudo”,
termina Belca Paninga.
Obviamente que nem
todas as mulheres
partilham da mesma
opinião da nossa fonte,
pois felizou infelizmente
já provaram o lado azedo
dessa amizade

Amizade feminina

Que levante a mão quem nunca
teve uma “cobra”como amiga
É um facto que o ser humano precisa do outro para sobreviver, ou seja, os homens dependem uns dos outros para satisfazer as suas necessidades, como se locomover de um ponto
para o outro, trabalhar, formar-se, dividir as suas conquistas, frustrações, segredos, entre outras. Já diz o bom e velho
ditadoꓽninguém vive só.Assim sendo, algumas mulheres
procuram noutras alguém para dividir as suas conquistas,
frustrações, medos, aspirações, segredos íntimos, conselhos,
fofocar, uma companheira de guerra, em outras palavras,
uma amiga. Porém, na maior parte das vezes esse sentimento
não é recíproco, pois o número de casos e mulheres que se
envolvem com homens alheios, que julgam, humilham e sabotam o trabalho e ou a carreira das outras mulheres, e que em
alguns casos chegam até a usar a magia negra para tirar-lhes
a sorte é assustador.

E

ngana-se
quemacha que isso
só
acontece
com
mulheres comuns ou
humildes, pois até mulheres
bem sucedidas e famosas não
escapam da amiga da onça.
Em suma, há quem diga que
as mulheres são por natureza
competitivas, daí que não existe uma amizade verdadeira entre
elas.Alguns dizem que elas são
amigas até aparecer um homem
no meio, e outros ainda afirmam
que duas mulheres se unemapenas
para conspirar contra uma terceira.
Provavelmente essa seja a razão de, nos últimos anos, algumas
mulheres influentes na nossa so-

ciedade trazerem sempre à superfície o termo “sororidade”, através
de frases como mulheres levantam
mulheres, mulheres apoiam mulheres, entre outras, remetendo-nos à empatia e amizade que
deve existir entre as mulheres.
Porventura elas estejam a
conseguir, como ilustra o caso
deBelca António Paninga, residente do bairro das Mahotas,
na cidade de Maputo, que diz
que acredita que possa existir amizade entre mulheres.
“Estou em crer que exista amizade entre mulheres, isto porque
eu sou um exemplo vivo disso.
Mantenho uma amizade muito bonita com outra mulher há sensivelmente cinco anos; andamos sem-

“Prefiro confiar em
Deus”,afirma Zita Lissele, de 27 anos de idade.
“Quando pequena tive
algumas amizades que
deram certo, mas conforme o tempo foi passando
cada uma foi para outro
lado.Hoje algumas estão
no lar, outras envolvidas
em vícios, etc.Isso acabou estragando a nossa
amizade, daí que tentei
procurar outras companheiras de “viagem”
atéencontrar, mas não deu
muito certo, pois elas me
traíram, falavam mal de
mim pelas costas, por isso
decidi-me
afastardelas.
Em minha opinião,
antes só que mal acompanhada.Acho quequem
fala mal denós é inimigo
e não amigo, pois numa
amizade deve haver confiança, respeito, cumplicidade, companheirismo,
o que não existia nas minhas relações de amizade
e não existe na de muitas.
Muitas
mulheres,
infelizmente,acham que
têm uma amiga, mas mal
sabem que quando ela vira
as costas a outra fala malsi”, argumenta Zita Lissele.
Mas afinal o que tem
falhado?

pre juntas, partilhamos momentos
bons e maus, frequentamos a casa
uma da outra, apoiamo-nos umas
as outras, e, quando necessário,nos
damos puxões de orelha.Somos
como irmãs de mães diferentes.
Mas isso não quer dizer que
não temos desavenças, há momentos em que discordamos uma

da outra, e, quando isso acontece, conversamos, pois a base da
nossa amizade é o respeito e a
lealdade,” contou Belca Paninga.
Que levante a mão quem nunca
teve uma “cobra”como amiga
“Infelizmente nem sempre as

“Na minha opinião,
o que tem acontecido é
que a maioria das mulheres confunde o termo
amizade,acham que ser
amiga limita-sea ir a festas juntas, fofocar, passear, mas uma amizade
é muito mais que isso;
uma amiga é o seu suporte quando tudo parece dar errado, sua fonte
de força, companheira
de todos os momentos,
consoladora e sua con-

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

selheira. No meu caso, eu só encontrei
tudo isso em Deus, hoje prefiro confiar
somente Nele”, concluiu Zita Lissele.
Mas o que é amizade?
“Amizade é a relação afectiva entre indivíduos. É o relacionamento que

| SUPLEMENTO fEMENINO |

as pessoas têm de afecto e carinho por
outra, possuindo um sentimento de lealdade, protecção, entre outros. Contudo, ela não precisa de acontecer com
pessoas iguais, com os mesmos gostos e vontades, mas em certos casos é
exactamente esse facto que as une”.
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Receita de Culinária
Camarão ao alho e óleo

Mulheres que inspiram

J

á não é novidade para ninguém que as mulheres também pegam em armas e arriscam a sua vida dia e noite
para proteger e salvaguardar
a vida do povo moçambicano. Tal como
o caso da agente da PRM, Filomena Fernando Sitoe, de 29 anos de idade, que
arrisca a vida diariamente para salvar a
vida de outrem e garantir a tranquilidade
pública,há aproximadamente sete anos.
“Sempre admirei a dedicação com
a qual esses profissionais trabalham, a
ponto de arriscar as suas próprias vidas
para salvar a vida de outrem e garantir a
tranquilidade pública, e isso me inspirou
e motivou a seguir essa área. Mas confesso que não foi fácil, pois no inícioa
minha família ficou assustada quando
eu queria ser polícia, porque na época já circulavam muitos boatos sobre
o que supostamente acontecia em Matalana, daí que eles não me apoiaram.
Porém, conforme o tempo foi passando eles viram que era o que eu realmente queria fazer.Assim sendo,os meus
pais acabaram aceitando e apoiando a
minha decisão e hoje, graças a Deus,
partilho e comemoro com eles todas as
minhas vitórias”, conta Filomena Sitoe.
Certamente que deixar de ser
quem deve ser protegido para proteger os outros não deve ser tarefa fácil…
“Nesta carreira não existe homem
ou mulher, todos somos iguais e desempenhamos as mesmas funções.
Mas falando como mulher, para mim
não foi fácil fazer noites, sair de casa sem
ter a certeza de que voltaria ou que tipo
de pessoas vamos enfrentar dia após dia.
Não é nada fácil”, disse Filomena Sitoe.
Questionada se alguma vez já pen-

Ingredientes
• 1kg e 200g de camarão médio
• ½ xícarade óleo
• 10 dentes de alho
• Sal a gosto

sou em desistir, Filomena respondeu
nos seguintes termosꓽ “Confesso que
pensei em desistir ainda na formação,
mas com o tempo percebi que tudo fazia parte do processo de mudança para
me tornar num ser novo e forte que eu
precisava, para superar o medo e enfrentar todas as dificuldades que viriam pelo
caminho. Neste sentido, percebi que desistir não me possibilitaria alcançarvitória.Hoje em dia a palavra desistir já não
existe para mim, o caminho é para frente.
Entretanto, depois da formação tive
que enfrentar outro desafio, que era de
conciliar o trabalho que era em tempo
integral com os estudos, pois além da
minha formação paramilitar também sou
formada em Relações Públicas, contudo,
durante o meu dia-a-dia dou o melhor
de mim para me tornar numa profissional excelente e exemplar”, afirma Sitoe.
Não é novidade para ninguém que
uma carreira é feita de momentos altos
e baixos.Qual foi o momento mais alto
que presenciou durante a sua caminhada?
“Ainda não tive o privilégio de salvar
alguém como tal, porém já tive a honra de intervir num conflito durante uma
conferência de dirigentes estrangeiros,
ou seja, se eu e meus colegas não tivéssemos acudido a situação teria causado
alguns danos, e isso me fezsentir-me
emocionada. Daí que quero aconselhar
a todas as mulheres que têm o sonho de
ser polícia a não se deixarem levar por
rumores que circulam por aí, mas sim
manter foco no que se querem tornare dar
o seu melhor para alcançar o objectivo
de ser polícia. Não é fácil, é um processo longo”, terminou a nossa entrevistada.

Modo de Preparo
• Lave os camarões com casca, retirando-lhes a cabeça, descasque os
dentes de alho, cortando-os ao meio. Em seguida, frite bem o alho no
óleo, coloque os camarões numa panela com tampa, polvilhando com
pouco de sal, até ficarem dourados.
• Para terminar, coloque numa vasilha, despejando sobre o mesmo o
óleo com o alho, e já está.
•
Bom apetite!

Dica de Beleza
Esfoliante labial

O Inverno chegou e isso significa que devemos redobrar os cuidados
com a pele, principalmente com os lábios, para evitar aquelas rachas que não
ficam nada bem.
Aprenda com o Jornal Zambeze a preparar um esfoliante labial, para tal
você só precisa de:
• 2 colheres de sopa de mel
• Meia colher de sopa de açúcar
Modo de Preparo
• Num recipiente misture os ingredientes, em seguida aplique nos
lábios fazendo movimentos circulares durante três minutos, limpe-os
e repita o processo a cada 15 dias.

No leito do grande rio
Onde
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Nacala Logistics capacita produtores locais
no uso de adubo e pesticidas orgânicos
A maior parte das comunidades ao longo do Corredor
de Nacala tem na agricultura como a sua principal fonte de sustento e produção de renda, sendo que a Nacala
Logistics apoia estas comunidades através do fornecimento
de insumos de qualidade, alocação de instrumentos agrícolas, assistência técnica, capacitação na área do agronegócio e ligação aos mercados, com o objectivo de garantir a
segurança alimentar e nutricional na região.

N

a
campanha agrícola 2021/22,
mais de 7
mil famílias
assistidas pela Nacala Logistics, em Moçambique, passam
agora a beneficiar-se, também,
de capacitações para a produção
e uso de fertilizantes e pesticidas orgânicos para a obtenção
de melhores resultados na safra.
Os adubos e pesticidas químicos, além de danificarem os solos,
são caros ao agricultor. Num contexto em que o mercado tende a
exigir cada vez mais produtos de
origem orgânica e considerando
os ganhos de uma produção mais
natural, a Nacala Logistics investe cada vez mais em formações,
onde os agricultores assistidos
aprendem técnicas de produção
sustentáveis que apresentam melhores resultados, afirmou o Gerente de Relacionamento com as
Comunidades, Celso Mutadiua.

“Cada solo e cultura têm
uma necessidade específica. Nas
formações que temos ministrado os produtores aprendem a
identificar o tipo de nutrientes de
que as plantas necessitam (como
potássio, fósforo, nitrogénio),
as pragas que as afligem, e com
base nesse conhecimento preparam o adubo e/ou pesticida a
ser aplicado para ajudar no crescimento das culturas e combate das pragas”, disse Mutadiua.
Ligório Rocha, líder e produtor da comunidade de Mpape,
no distrito de Rapale, província
de Nampula, afirmou estar muito
satisfeito com as novas técnicas
aprendidas com os extensionistas da Nacala Logistics. “É
graças à formação que estamos
a ter que passamos a saber produzir o nosso próprio adubo e
medicamento para combater as
pragas. As plantas que usamos
encontramos facilmente nas nossas casas e machambas, e com

isso poupamos dinheiro e tempo
de ir à cidade comprar medicamento químico”, disse, acrescentando que “o efeito do adubo
e pesticida natural é melhor do
que o que comprávamos na loja”.
Luciana António, produtora
de gergelim e amendoim, também da comunidade de Mpape, descreve os conhecimentos
aprendidos como uma grande
riqueza. “Poupamos dinheiro
e através destes conseguimos
investir noutras coisas. Com o
apoio da Nacala Logistics, hoje
não sou apenas produtora, orgulho-me em dizer que também
faço criação de cabritos”, disse.

“Com a venda de gergelim e
amendoim consegui comprar um
par de animais e comecei a minha
criação.Aminha aposta é no amendoim que até agora promete bons
resultados”, afirmou Luciana.
O bio-pesticida ensinado à
comunidade de Mpape é feito a
base de folhas de papaeira, margosa, sabão e água, produtos de
fácil acesso a toda a comunidade.
Em apenas 24 horas do preparo, a
composição está pronta para o uso.
De igual forma, o adubo orgânico é composto de matéria acessível como excremento bovino,
suíno, caprino, galinha, restos de
couve, repolho, cinza e água. Esta

composição fica pronta em três
meses, sendo que os produtores de
Mpape já aguardam o ponto certo
para fazer uso na produção de hortícolas cuja época já está próxima.
Além da agricultura, a Nacala
Logistics apoia, também, a produção de frango de corte, pesca, abertura de furos de água potável, capacitação de mão-de-obra local, entre
outras áreas. Com o investimento
em projectos sociais em diferentes
sectores, a Nacala Logistics pretende dinamizar a economia local,
melhorando assim as condições de
vida das comunidades que vivem
nas proximidades do perímetro
das operações ferro-portuárias.

Novo terminal da DP World em Maputo aumenta
eficácia nas exportações de citrinos da África do Sul

A

DP World em
Maputo processou com êxito a
primeira exportação de citrinos refrigerados da safra de 2022.
Através de uma combinação de
novas soluções, incluindo um serviço de navegação directa, a DP
World em Maputo provou ser o
canal ideal para a indústria citrícola sul-africana que exporta para o
Médio Oriente e Sudeste Asiático.
A região sul-africana de cultivo de citrinos, situada a sul
da fronteira de Moçambique e
que numa safra de seis meses
produz mais de 50.000 contentores de 40 pés, tornou-se

na segunda maior exportadora
mundial de citrinos em 2020.
Desde que obteve a concessão
para gerir, desenvolver e operar o
terminal de contentores no Porto
de Maputo, a DP World em Maputo tem procurado fornecer
soluções de exportação eficientes aos clientes de Moçambique e dos mercados vizinhos.
Graças à eficiência das operações portuárias, tempos de
espera insignificantes e redução de custos para os clientes
que utilizam a rota, a DP World
em Maputo proporciona aos
clientes do interior da África
Austral um terminal eficiente e
fiável, promovendo o desenvol-

vimento económico na região.
Christian Roeder, CEO da
DP World em Maputo, afirmou que “encontrar formas
eficientes de exportar os nossos produtos frescos de grande
procura, como os citrinos, tem
sido uma das prioridades máximas no Porto de Maputo. Os
fruticultores da África Austral
estão a descobrir as vantagens
de tempos de trânsito mais curtos através das nossas soluções
logísticas seguras, eficientes e
integrais. Isto significa uma redução significativa de tempo
e dinheiro para os agricultores
locais com melhor exposição
aos mercados internacionais”.

Quinta-feira, 28 de Abril de 2022
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Cidade de Maputo reforçada
com mais 1.300 árvores

Dezenas de acácias foram plantadas, sábado, 23 de
Abril, ao longo da Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo, no prosseguimento da iniciativa “Cuidar da nossa
casa comum”, promovida pela Comissão Episcopal de
Justiça e Paz - da Igreja Católica, em parceria com o Standard Bank e o Conselho Autárquico de Maputo.

T

rata-se da continuidade de
um
projecto
ambiental lançado em Setembro de 2021 e que visa o
plantio, na cidade de Maputo,
de cerca de 1.300 árvores de diferentes espécies, em 20 artérias
da capital que foram percorridas pelo Papa Francisco, durante a sua visita a Moçambique.

No decurso do plantio, o
director de Comunicação e
Marketing do Standard Bank,
Alfredo Mucavela, referiu
que o banco já doou, para este
projecto, cerca de mil árvores, entre acácias e palmeiras.
“O envolvimento do Standard Bank nesta iniciativa
enquadra-se nos esforços visando contribuir no combate ao
aquecimento global, através do

plantio de árvores, pois desempenham um papel importante
na conservação do meio ambiente e na desaceleração das
mudanças climáticas”, disse.
Aliado a estes benefícios,
Alfredo Mucavela destacou
igualmente o facto de a arborização proporcionar valor estético da cidade, incluindo a
sombra. O banco tem estado a
promover projectos ambientais
há sensivelmente cinco anos.
“Já promovemos o plantio de frutícolas nas escolas
de Maputo, para prover frutas e sombra aos alunos. Na
cidade da Beira ajudamos na
reposição das árvores que tom-

baram aquando da passagem
do ciclone Idai, para além de
apoiar na conservação das dunas costeiras na praia da Costa
do Sol, em Maputo, através do
plantio de árvores e acções de
educação ambiental”, frisou.
Por sua vez, o director do
Departamento de Edificação,
Parques e Jardins do Conselho Autárquico de Maputo,
Inocêncio Bernardo, explicou
que o projecto faz parte de um
conjunto de iniciativas que a
edilidade tem estado a realizar, visando o repovoamento
do parque arbóreo da cidade de
Maputo que se encontra degradado, sendo que algumas árvo-

res datam do tempo colonial.
“Com o efeito das mudanças climáticas sentimos que
há uma necessidade de fazer
o repovoamento. Não somente
substituir as que estão danificadas, mas também aumentar
o número de árvores”, afirmou.
Inocêncio Bernardo apelou
aos munícipes para se juntarem
a estas iniciativas, contribuindo, sobretudo, no cuidado e manutenção das árvores, pois tem
sido sistemático assistir a actos
de vandalização de algumas árvores recém-plantadas. “Queremos que as pessoas se sintam
parte deste projecto, uma vez
que a cidade é de todos nós”.
Segundo Augusto Bassa,
Secretário-geral da Comissão
Episcopal de Justiça e Paz - da
Igreja Católica, desde o dia 6 de
Setembro do ano passado que,
no âmbito do projecto “Cuidar
da nossa casa comum”, a cidade
de Maputo tem vindo a acolher
trabalhos de plantio de árvores ao longo de várias artérias
da urbe. “Temos tido uma boa
participação e o Standard Bank
abraçou o projecto, disponibilizando os materiais necessários para dar continuidade à
iniciativa ambiental”, realçou.
As árvores, conforme referiu, embelezam a cidade e
dão a sensação de bem-estar.
Entretanto, não basta plantar
árvores, elas precisam também
de ser devidamente cuidadas.

INCM e MuitiChoice promovem 1º Seminário sobre
Segurança e Resiliência das Comunicações em Moçambique

A

Autoridade
Reguladora
das Comunicações
(INCM), em
coordenação com a MultiChoice Moçambique, organizou o 1º Seminário sobre
Segurança e Resiliência das
Comunicações em Moçambique, que teve lugar no dia
26 de Abril de 2022, em Maputo, e decorreu sob o lema
“Por Comunicações Seguras e Resilientes – Desafios
das Fraudes e Pirataria”.

Pretendia-se com o evento contribuir para a análise
mais profunda dos fenómenos relacionados com
as fraudes e pirataria nos
serviços baseados em redes de telecomunicações, e
avaliar os mecanismos existentes para o seu combate,
entre eles medidas regulatórias, técnicas e sociais.
O evento decorreu em
formato híbrido (presencial
e virtual através do Zoom) e
contou com a participação
de cerca de 150 pessoas, de

entidades públicas e privadas
nacionais e internacionais,
que directa ou indirectamente
desempenham um papel preponderante nesta temática.
Para além das sessões de
abertura e encerramento, o
evento contemplou três painéis temáticos: Fraudes e pirataria nos serviços baseados
em redes de telecomunicações; Mecanismos de prevenção, combate e regulação face
às fraudes e pirataria; e Coordenação e resposta face a situações de fraudes e pirataria.
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Preços não param de subir

Nova tabela salarial oprime classe trabalhadora
O Conselho de Ministros apreciou e concordou com as
propostas dos salários mínimos por sector de actividades,
acordados pela Comissão Consultiva do Trabalho (CCT).
Os novos salários mínimos vão, como tem sido apanágio,
oprimir a classe trabalhadora, uma vez que estão longe de
responder com o mínimo necessário para a sobrevivência.

O

preço dos produtos básicos
não pára de subir mas, por outro lado, o salário mínimo quase que nem se mexe.
Segundo André Mandlate,
Secretário-geral da OTM-Central
Sindical, o ideal seria que o ordenado mais baixo fosse suficiente para
satisfazer o cabaz alimentar mínimo, avaliado em 30 mil meticais.
O patronato, por sua vez, diz
estar ciente de que o que foi aprovado terá pouco impacto no bolso do
trabalhador, contudo, salienta que
a situação actual das empresas não
consegue ir além do que foi fixado.
Para o Governo, “estes valores
não são, com certeza, os que ansiamos, mas são os possíveis, face à
actual conjuntura da economia na-

cional”, disse Filimão Swaze, porta-voz do Conselho de Ministros.
A vigorar com efeitos retroactivos a partir de 1 de Abril de
2022, a nova tabela indica que
no sector 1 - a agricultura, pecuária, caça e silvicultura, o salário mínimo sai dos actuais 4 829
meticais para os acordados 5 200
meticais, a taxa de 7.6% e um valor de reajuste de 371 meticais.
O sector 2 - pesca marítima industrial e semi-industrial, o salário
mínimo sai dos actuais 5 570,75
para os aprovados 5 820,75, (4.5%)
e 250 meticais de reajuste real.
No sector da indústria de
minerais – o actual salário é de
9 846,89 meticais, passa para
10353,58 (à taxa de 5.1%), num
reajuste real de 506,60 meticais.
Nas pedreiras e areeiros, o ac-

tual salário é de 5 580 meticais,
sobe para 5 830 (à taxa de 4.5%) e
250 meticais de reajuste de facto.
Às salinas,
actualmente
é aplicado o salário de 5 509
meticais e passa para 5759
(à taxa de 3.6%) e um valor
de reajuste de 200 meticais.
Na indústria transformadora de panificação o salário sai de 5350mt para 5 710
- à taxa de 6.72 – e um valor
de reajuste de 360 meticais.
No caju, o salário sai de 5 010
para 5 310, à taxa de 6%, e o va-

lor de reajuste é de 300 meticais.
Para a produção e distribuição
de electricidade, gás e água, grandes empresas, sai de 8900 para
9325 meticais, a uma taxa de 4,78%
e 425 como valor de reajuste.
Nas pequenas e médias empresas, actualmente o salário
ronda nos 7246 e passa para
7566 (4.42%), com o reajuste a fixar-se nos 320 meticais.
Na construção, onde se aplica actualmente 6 331 de mínimo, passa para 6 700 (5.9%),
e o valor é de 368 meticais.

Na indústria hoteleira (6578),
o salário passa para os 6.950 (taxa
de 5.65%) e 362 meticais de reajuste real. Na segurança privada, o salário actual em vigor é de
7300 meticais e passa para 7525
meticais, à taxa de 3.08% e o valor de reajuste é de 225 meticais.
Nos bancos e seguros, o salário
sai de 13409 para 14340, 850 meticais (6.44%) e 931 de reajuste de
facto. Nas micro finanças e micro
seguros sobe dos actuais 11.913
meticais para 12.641 (6.94%),
com um reajuste de 827 meticais.

Pathfinder ajuda a fortalecer direitos das mulheres e raparigas

O

Projecto de
Apoio
aos
Serviços de
Planeamento Familiar e
Aborto (Impacto), implementado pela Pathfinder Moçambique,
está a impulsionar a igualdade de
género em nove distritos das províncias de Tete e Manica, para
fazer face às barreiras ao acesso
a serviços de saúde reprodutiva,
seguros e de qualidade que se
registam naquelas províncias.
Nas unidades sanitárias, particularmente das zonas rurais de
ambas as províncias, o estigma,
o preconceito e a escassez de
profissionais de saúde devidamente preparados continuam a
constituir barreiras ao acesso
a serviços de aborto de qualidade, limitando deste modo os
direitos das mulheres e raparigas à integridade corporal e
ao acesso a serviços seguros.
Com efeito, o Impacto tem
estado a fortalecer os serviços
e a ampliar o acesso à saúde,
promovendo os direitos sexuais e reprodutivos (SDSR), bem
como um ambiente de apoio às
mulheres e raparigas, com vista
a assumir e ampliar a sua participação activa na sociedade.
Neste contexto, o Impacto
tem igualmente estado a contribuir para a melhoria do acesso a
serviços de contracepção de qualidade e ao aborto seguro para
meninas adolescentes e mulheres
jovens (de 10 a 24 anos), atra-

vés de uma abordagem baseada
em direitos sensíveis ao género.
De igual modo, este projecto apoia o acesso a serviços de
aborto seguro, para que as mulheres que desejam interromper
uma gravidez indesejada possam
fazê-lo, enquanto aquelas que recorrerem ao aborto inseguro possam ser devidamente assistidas,
através de cuidados pós-parto, em
caso de complicações de saúde.
Moçambique tem uma das
mais elevadas taxas de mortalidade materna do mundo, com 489
mortes maternas por 100.000 nados vivos. Nas províncias de Tete
e Manica, a taxa de prevalência
de contracepção é de 29% (Tete)
e 18% (Manica), e a necessidade
não satisfeita de contracepção é
de 24% (Tete) e 27% (Manica).
Estima-se que o aborto inseguro contribua para
7% de todas as mortes maternas em Moçambique e seja
uma das cinco principais causas da mortalidade materna.
Durante a pesquisa de base
realizada pelo Impacto em 2018,
52% das meninas adolescentes
e mulheres jovens entrevistadas
consideraram que o aborto era
ilegal e 37% não tinham certeza.
Importa realçar que, em
2011, a Pathfinder apoiou a criação da Associação de Defesa dos
Direitos Sexuais e Reprodutivos,
unindo os esforços das organizações nacionais e internacionais
da Sociedade Civil, incluindo a
Associação de Obstetras e Gi-

necologistas de Moçambique.
Até 2014, Moçambique tinha

um quadro jurídico restritivo,
onde o aborto era permitido ape-

nas para salvar a vida da mulher
e preservar a sua saúde física.

Comercial

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

cabeça

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623
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Sem condiçoes de continuar e desajuste do preço na SADC

Operadores de combustíveis
ponderam desistir da actividade
z Será doloroso estacionar viaturas por falta de combustível
Mocambique continua o único país ao nível da região da
África Austral a vender combustível abaixo do preço. Este
cenário tem estado a prejudicar as gasolineiras, que sugerem o aumento do preço de modo a salvar as empresas que
se vêem com falta de condições para continuar com a actividade. Esta informação foi avançada no decurso da conferência de imprensa que, de entre vários assuntos, passou
em revista a análise do preço dos combustíveis a nível nacional, tendo o membro da AMEPETROL, e também director-geral da PUMA, Danilo Correia, descrito a situação
que as empresas nacionais estão a enfrentar como sombria.

D

anilo Correia
explicou que
o preço dos
combustíveis
a nível do
mercado internacional tem estado
a assitir a uma subida galopante,
desde o mês de Julho de 2021,
sendo que no mesmo período
o preço do barril situava-se na
ordem dos 70 dólares, e gradualmente foi aumentando, atingido
a cifra dos 90, 100 e actualmente
110 USD, e não se sabe o que será
nos próximos dias, tendo em conta
factores adversos a Moçambique.
Este incremento ao nível do
preço de produtos petrolíferos
não é produzido pelos operadores moçambicanos, mas sim ditado pelo mercado internacional,
vai daí a necessidade de se fazer
uma adequação contínua baseada

o facto de Moçambique estar
de forma permanente a vender
o combustível mediante o preço
derivado do subsídio que o Governo prestava aos operadores.
Porém, sem detalhar os meses,
Correia indicou que dívidas mormente ao subsídio têm estado
a acumular, porque o Governo
não canaliza aos operadores dos
combustíveis. As empresas estão

O preço é desajustado no
mercado e a AMEPETROL
sente a necessidade de um incremento na ordem dos 26
meticais para o gasóleo e mais
para a gasolina. Este incremento visa dotar as empresas de
capacidade, e caso não seja revista a tabela de preços haverá
dificuldades na reposição do
stock, uma vez que só existe
stock para 20 dias para o gasóleo, 21 dias para gasolina e 15
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dias para o petróleo. “O mês de
Maio será difícil caso não seja
revista a questão dos preços, e
será doloroso ver uma vitaura,
navio ou avião parados porque
não há combustível”, sustentou.
Questionado se a África do
Sul não pode ser o novo fornecedor de combustível, a fonte
diz que a maior parte das refinarias sul-africanas não consegue
abastecer o mercado devido às dificuldades existentes.
“A África do Sul não
tem capacidade de se auto-abastecer, se assim for, o que
será dos outros países”, disse.
A AMEPETROL diz não
pretender que a subida de
preços seja brutal na despesa dos cidadãos, pois sempre olhou para esta questão.
Elton da Graça

Economic Briefing do Standard
Bank agendado para 5 de Maio

em factores que incidem sobre o
mesmo, indicando por exemplo as
variáveis relativas às importações,
câmbio e taxas cobradas pelos diferentes operadores de serviços.
Face a estes cenários, conforme afiança Correia, a estrutura de
custos que os operadores têm estado a acumular não equilibra as variações dos custos de combustíveis.
Outro factor tem que ver com

com um fluxo negativo e com
dificuldades para menter o stock
com os níveis aceitáveis, exemplificou a fontre, sustentando
que a diferença entre o preço do
combustível e os custos agrava-se, criando um fosso para as empresas que pensam já em desistir.
O preço actual do combustível

O

Standard
Bank realiza no dia 5
de Maio, em
Maputo, sob
o tema “Actualização Macro-económica e Perspectivas”, o Economic Briefing, com o objectivo de
fornecer importantes percepções
sobre a economia aos seus clientes e parceiros, para orientá-los na
tomada de decisões nos negócios.
O evento contará com a
participação de oradores internacionais (online) e nacionais
(presencial), incluindo Steven
Barrow, director da Estratégia

G10 do Grupo Standard Bank,
e o economista-chefe do Standard Bank Moçambique, Fáusio
Mussá, cujas apresentações vão
incidir sobre a actualização da
economia mundial, com enfoque
nos efeitos do conflito Ucrânia-Rússia e na actualização e perspectivas macroeconómicas de
Moçambique, respectivamente.
Implantado em Moçambique
há 128 anos, o Standard Bank
organiza o Economic Briefing
para, igualmente, partilhar as
expectativas da evolução da economia moçambicana, regional e
mundial, entre outros aspectos.

Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas
(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)
Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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Em Manica

Péssimas condições de estradas podem
comprometer comercialização agrícola 2022/2023
Kelly Mwenda
As péssimas condições das vias de acesso, em alguns
distritos da província de Manica, continuam sendo uma barreira para colocar os produtos agrícolas no mercado em tempo de
campanha de comercialização agrícola, pois quase metade da
safra tem se deteriorado por falta de compradores, principalmente nos distritos de Macate, Macossa, Machaze, entre outros.

A

província de
Manica, pela
sua localização geográfica,
encontra-se no
Centro de Moçambique, sendo
um corredor para o hinterland,
conectada com outros mercados do país e da região austral
de Africa, assim como do mundo, por via rodoviária e aérea. E
quando bem explorada, a província pode-se tornar num pólo geoestratégico de desenvolvimento.
Manica possui em abundância recursos naturais, desde
hídricos, relevo e solos férteis,
clima húmido e vastas áreas de
pasto, condições próprias para
desenvolver a agricultura, pecuária e aquacultura, destacando as
leguminosas, vegetais, cereais,
fruteiras, amêndoas, gado bovino, caprino e tilápia, produzidos e criados em grande escala.
O distrito de Macate, por
exemplo, é o maior produtor
de banana e citrinos na provín-

cia de Manica, mas parte destes
produtos tem-se deteriorado por
ter poucos compradores, que
passam dificuldades em aceder
estes produtos pelas péssimas
condições de vias de acesso.
A cidade de Chimoio constitui o maior mercado de produtos agrários da província de
Manica, por ser a capital da província, fazendo a distribuição
das safras para outros pontos
do país, no entanto, a quantidade de exportação das safras
tem sido em pequena escala se
comparado com a produção.
Na presente campanha
(2022-2023) prevê-se comercializar cerca de um milhão, trezentas e oitenta e seis mil e novecentas e sete toneladas de diversos
produtos agrícolas, como hortícolas, tubérculos, leguminosas, frutas, entre outras culturas.
A governadora da província
de Manica, Francisca Tomás, que
procedeu ao lançamento da campanha de comercialização agrí-

cola, recentemente, admite haver
constrangimentos que influem
de forma negativa na colocação
destes produtos no mercado.
“Não há absorção da produção agrícola pelo mercado
interno e noutras ocasiões há
insuficiência da produção para
responder à procura. Irregularidades de distribuição de produtos e fraquezas de ligação
da produção com o mercado”,
destacou alguns constrangimentos a governadora de Manica.
Para as vias de acesso, a governante afirma que estas encontram-se degradadas devido às
chuvas. “Há deficiente infra-estrutura de estradas, devido ao seu
estado de degradação em conse-

quência das chuvas, afectando o
custo de transporte que, por sua
vez, reflecte-se nos preços elevados dos diversos produtos”,
acrescenta Francisca Tomás.
O líder comunitário de
Zembe-Centro, no distrito de
Macate, Julai Catize, descreve com tristeza a situação
agrícola daquela região, por
se registar uma estiagem, facto que leva a fonte a projectar uma eventual situação de
fome para a população que sobrevive à base de agricultura.
O dirigente comunitário diz
que Zembe-Centro não tem o
que comercializar, uma vez que
nada se produziu, e o pouco que
se produzido está a deteriorar-

-se com a chuva torrencial que
se regista nesta parcela do país.
“Para vender só existem
hortícolas, mas as hortícolas
também estão a apodrecer por
causa da queda da chuva, outras sofreram com o sol; a nossa
população vai sofrer de fome,
por isso se tivéssemos semente melhorada a situação podia
mudar”, disse Julai Catize.
Os distritos de Macate,
Macossa, Machaze e Tambara
possuem vias de acesso degradadas, dos doze distritos existentes na província de Manica,
facto que coloca a população
destes distritos isolada de alguns privilégios económicos,
como é o caso de investidores.

ADPP lança projecto “Girls Inspire” em Maputo

D

epois de ter
implementado o mesmo
projecto em
Nacala, província de Nampula, a ADPP
Moçambique lançou recentemente, em Maputo, o projecto
“Girls Inspire” ou “Raparigas
que Inspiram”, cujo objectivo é
melhorar as habilidades e meios
de vida de 800 raparigas e mulheres jovens, das quais 500
raparigas que frequentam a escola e 300 mulheres jovens que
se encontram fora do Sistema
Nacional de Ensino. Trata-se
de um grupo de mulheres com
idades entre 15 e 30 anos, residentes nos bairros de T3, Patrice Lumumba e São Dâmaso.
O projecto é financiado pela
Commonwealth of Learning e
tem a duração de 6 meses e meio.
De acordo com Ester Novela, coordenadora do projec-

to, esta iniciativa vai treinar
as mulheres e raparigas beneficiárias para que as suas
habilidades de tomada de
decisão e capacidade de negociar e renegociar competitivamente sejam fortalecidas.
“Este projecto vai igualmente estabelecer parcerias

com entidades empregadoras e ligar as beneficiárias aos
serviços de finanças, além de
treinamentos em matéria de
empreendedorismo e sobre a
violência baseada no género” – explica Ester Novela.
“Espera-se que através
do projecto as comunidades

marginalizadas de Maputo,
incluindo raparigas, mulheres e pessoas com deficiência,
através deste projecto vivam
uma vida com maior igualdade de género, empoderamento e melhor educação e
meios de vida”, acrescentou.
Girls Inspire é um projecto da Commonwealth of
Learning (COL) para proporcionar formação escolar e de
competências a algumas das
raparigas mais vulneráveis e
difíceis de alcançar do mundo,
aproveitando o poder do Ensino Aberto à Distância para
pôr fim ao ciclo da pobreza
e para abordar outras barreiras que impedem a participação económica das raparigas.
A visão do projecto é de
criar condições favoráveis a
meios de subsistência sustentáveis para mulheres e raparigas
que quebrarão o ciclo do Ca-

samento Precoce e Forçado de
Meninas (CEFM). Esta visão
baseia-se numa teoria da mudança, segundo a qual uma educação de qualidade sensível ao
género é uma ferramenta poderosa para acabar com o CEFM.
Dados apontam que as raparigas com educação escolar
têm uma idade de casamento
significativamente mais elevada em comparação com as
raparigas sem educação escolar. Uma escolaridade aberta
que não tem barreira etária
pode proporcionar uma segunda oportunidade às mulheres
e raparigas que queiram competir na sua educação. Através de escolas abertas, os
programas de ensino técnico
e profissional podem dar um
importante contributo para a
criação de meios de subsistência sustentáveis para muitas
mulheres e raparigas jovens.
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Desporto recreativo

Chuva de empates caracteriza 5ª jornada

A

lugares cimeiros.

quinta jornada do torneio de abertura de futebol da cidade de Maputo,
em veteranos, foi caracterizada por
uma chuva de empates, o que deixou
muitas equipas ainda mais longe dos

Resultados da Série “A”:
Choupal x Amigos da Matola (1-1), Malhampsene
x FCKm 15 (0-2), Jardim x Campoane (1-1), Khongo-

lote x Círculo (3-3), Leões Bravos x Veteranos (3-3),
Madgumb’s x Matendene (0-2), e o jogo entre Bunhiça
x Munna’s não se realizou.
Resultados da Série “B”:
Mafalala x Luís Cabral (0-0), ADV CMC x União
Desportiva de Maputo (1-0), Inhagoia x Amigos de
Khongolote (0-1), Tsalala x Tlhavane (0-1), Aeroporto x
Chanwares (3-3), Xipanipane x Vientes de Tsalala (1-3).
Jogos da 6ª jornada, Série “A”

Amigos da Matola x Madgumb’s, FCKm 15 x
Choupal, Campoane x Malhampsene, Círculo x Jardim,
Munna’s x Khongolote, Veteranos Unidos x Bunhiça,
Matendene x Leões Bravos.
Série “B”
Luís Cabral x Xipanipane, União Desportiva de Maputo x Mafalala, Amigos de Khongolote x ADV CMC,
Tlhavane x Inhagoia, Tsalala x Aeroporto, Vientes de
Khongolote x Chanwares.

Bairro de Hulene

Oito equipas disputam quartos-de-final

T

erminou a fase de grupos do torneio
de abertura que decorre no bairro de
Hulene, em Maputo, e oito equipas
passam para os quartos-de-final
a eliminar. Em seniores, a grande
derrota foi para o Spartako, que engoliu oito bolas a
duas, e os Cofres ganharam por falta de comparência.
Entretano, esta semana não haverá jogos, estando as
equipas a preparar-se para a fase a eliminar.
Resultados dos veteranos da 7ª jornada do Grupo “A:

Comercial

Mavalane x Sporting (8-2), Escorpião x Cruzeiro (1-3), Real Madala x Ondas do Mar (1-0), Nova
Aliança x Veteranos (1-0).
Grupo “B”:
Nova Luz x Célula “F” (4-0), Tigres x Ressuscitados (2-0), Célula “D” x Célula “H” (1-0).
Equipas apuradas para os quartos-de-final do
Grupo “A”:
Cruzeiro, Ondas do Mar, Real Madala, Veteranos
e Nova Aliança.

Grupo “B”:
Tigres, Nova Luz e Célula “F”. Seniores
Resultados da 8ª jornada:
Amigos x Spartako (8-2), Galos x Clemarg (0-0),
Matsuva x Nova Luz (2-1), Cofres x Bloco 4: ganhou
Cofres por falta de comparência.
Jogos da 9ª jornada:
Bloco 4 x Spartako, Nova Luz x Cofres, Galos x
Célula “B”, Matsuva x Clemarg. José Matlhombe
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Mussequere representa
Tete com Mafwee Nkhalakata

SILVINO MIRANDA
Em Moçambique, hoje, existe uma grande diversidade cultural. Cada província tem o seu aspecto próprio.
As manifestações culturais em Moçambique são bastante diversificadas. Partem da dança tradicional e contemporânea, e este pode ser o talento natural de um artista.

S

eu nome é Moisés
Azevedo,
tem 36 anos de
idade,
natural
da cidade de
Tete. Desde 1997 pratica a arte
da dança tradicional, com regularidade, mas de 2004 para
cá também pratica o teatro.
Faz parte de uma associação juvenil denominada
Mussequere, reconhecida desde 2011. Levam à sociedade
danças tradicionais separadas
(mafwe, nkhalakata, entre outras) de Tete ou Moçambique
em geral, em forma de bailado,
preservando a nossa cultura.
A dança leva consigo valores, união, paz, amor, alegria,
até porque Mussequere, numa
interpretação ou tradução livre, é “alegrem”. Alegrem
com a dança para explicar,
sensibilizar, festejos, invocação, lamentações, mobilização,
através do som de batuques e
execução de danças tradicionais.
“A dança mundialmente sur-

ge ladeada com a música, e o
teatro mafwe. Khalakata surge
desde os tempos idos executada
para alegrar, na colheita, festividades, na infelicidade, Ciwere/
Nkwizo, com danças executadas
para alegrar em festas e em muitos momentos que acompanham
a sociedade e o seu crescimento nestes tempos”, disse Moisés. Uma dança que se transmite de geração em geração.
Conforme contou o bailarino, para entrar e melhor executar a dança tradicional, como
qualquer outra, é necessário ter
ensaios, mas com naturalidade. Para quem conhece o jeito,
só de assistir pode muito bem
executar essas danças, mesmo
sem muita perfeição.
“Eu como bailarino vejo
uma pequena diferença, principalmente no comportamento
em palco nestas danças tradicionais; o salto, a força, o
rigor, a indumentária, são alguns elementos complementares que nos caracterizam.

Todos dançam, mas o bailarino
quando as executa em bailado
ou em separado é diferente”.
Segundo Moisés, o mafwe, por exemplo, é feito em
círculo, onde os tambores (batuques) ficam num canto e
os bailarinos em círculo vão
executando a dança, acompanhados de canto e evocando o
motivo da festa ou do evento,
ou para pedir algo se esse for
o objectivo da concentração.
Nas suas danças tradicionais tem evocado os antepassados ou simplesmente são
representações?
“Não na essência, mas sim
representação. Pois não tem
outro segredo, por isso a nossa Mussequere está aberta aos
demais. Mas quando se pretende representar a evocação, por
exemplo, fazemo-lo com maior
naturalidade, a exemplo do
“pepa”. Muito diferente do malombo, que deve ser possuído
com espíritos dos antepassados
para fazer a evocação pedindo
a chuva, por exemplo”, afirma.
“Nós já não, pois levamos este cenário e inserimos
num bailado, para representação apenas”, sublinha.
De acordo com ele, através das suas danças já foram

além-fronteiras; já foram a
Angola, numa mostra de jovens criadores, para dançar
Nyanga, uma outra dança típica da província de Tete. Na
província de Tete, já foram a
quase todos os distritos, bairros,
alguns locais turísticos, a pedido
de quem os quer no seu evento.
“Foi para mim a melhor forma com a qual redescobri o que é
ser e estar na sociedade, pois através da dança vem uma forma de
educação na valorização do que
nos foi passado. Por exemplo, eu
fui influenciado pelo senhor, que
Deus o tenha, Joaquim Vontade,
que desde 1986 levava a cultura
adiante. Hoje dou continuidade,
estou a passar aos outros, pois
os que iniciaram comigo já não
fazem parte, por diversos motivos, mas fico feliz que eu esteja a
transmitir o que também fui transmitido”, disse Moisés Azevedo.
Moisés esclarece ainda
que esta dança tem uma grande importância, que passa por
educar a sociedade através de
representações, dança, batucada, e todo aquele processo,
para a reflexão dos males que
afectam ou o bem que temos.
Como olha para a dança
tradicional contemporânea em comparação com o
passado?

“Bem, a realidade é outra,
devemos ser honestos e verdadeiros. Ontem não havia tanta
facilidade em ter um som, senão
apenas rádio, mas hoje existe a
música e dispositivos para tocar
música em todo o lado. Isso levou parte do interesse de dançar
ou assistir a dança, mas também a forma como damos importância em comparação com
as coisas mais convencionais.
Mas é um desafio com muito
gosto continuar a dança, o som
dos tambores, mesmo diante dessa realidade. Sinto que não ficou
satisfeito com a resposta, mas o
que posso dizer é isso”, afirma.
Satisfeito com a nossa entrevista, o bailarino aproveita
para afirmar que a dança também representa saúde; para
além de ser uma forma de vencer muitos contornos que a vida
emprega, a satisfação é o dobro saúde corporal e espiritual.
Reconhecida toda a sua relevância como meio de integração social e ajustamento de
comportamentos individuais e
grupais, e face à realidade actual, a dança tradicional, em
algum momento, não é dada o
espaço que deve ocupar, mas
é assim mesmo, e não se pode
desistir perante esta realidade.
“Agradecer o convite do
Jornal Zambeze para exprimir
os meus sentimentos em relação à dança, mesmo neste novo
desafio dos media posso não exprimir cabalmente, por conta da
escrita ou formação das frases,
mas sinto que fiz a minha contribuição em relação a arte, embora diga como amador, porque
não tenho formação académica
específica na dança ou noutra
área ligada a arte”, alegra-se.
“Agradeço, uma vez mais, e
aproveito para convidar a todos
para uma festa no dia 29 de Abril,
Dia Mundial da Dança, a celebrar no dia 30 de Abril, prolongando-se para o fim-de-semana,
pois o dia calha na sexta-feira,
e como associação vimos o melhor dia o sábado, com a frase de
força “Dança o encanto cultural
e o desenvolvimento de Moçambique”. A festa irá juntar mais
de mil pessoas, entre bailarinos,
assistente (público), assim como
outros actores culturais, no Centro Juvenil de Chimadzi, anexo
ao campo de futebol. A ideia é
juntar grupos de njole, mafwe,
nyanga de Mpadwe, se tudo
correr bem”, disse a terminar.
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“Soberana” retrata empoderamento e força das mulheres
silVino miranda
Ainda no mês da mulher, conversamos com a artista que
através das suas músicas também retrata o empoderamento
da mulher. Carina Cândido, ou simplesmente CKarina Miller,
como é conhecida artisticamente, é uma jovem cantora natural
de Chimoio, actualmente a residir na cidade de Maputo. Formada em Engenharia Civil, é na música onde encontra a sua paixão.

P

ara ela, a música é
expressar, é liberdade, e foi nela
que se encontrou
a si própria. Expressa nas suas músicas coisas
que não se consegue falar e tem
trazido o seu ponto de vista para
a nossa sociedade, em relação a
um determinado assunto social.
“Eu quero transmitir o meu
ponto de vista, porque sei que é diferente, claro, e quando encontro
pessoas que se identificam com
aquilo que faço, então fica uma
cena muito nice. Então, a ideia
primordial é fazer as pessoas reflectirem em relação a um determinado assunto e divertirem-se;
não é algo que faço para agredir,
mas vais entender de uma forma descontraída”, diz CKarina.
As suas inspirações são baseadas no quotidiano, nas coisas
de que gosta e não gosta, facto
que implementa e traz maior
discussão para as pessoas que
a ouvem. Tendo sido inicialmente influenciada pela artista
internacional Cristina Aguilera,
entretanto, assume não ter escutado muito esta artista, mas
na sua infância tem lembranças
claras e bonitas de que delirava ao ouvir as suas músicas.
Foi exactamente neste momento que CKarina percebeu que
essa cena de música a chamava
para fazer alguma coisa, ademais,
quando decide mesmo entrar na
música, isso ainda em Chimoio,
foi fortemente influenciada pelo
rapper moçambicano Laylizzy.
“Ele foi a inspiração para a
minha primeira música; eu estava
a escutar uma música dele e nessa altura ele estava, talvez, a bater
ou era aquele rapper que naquele
momento me cativou”, afirma.
A sua paixão pela música inicia mesmo por gostar de música,
por estar inserida num grupo que
também faz música. Recebeu um
convite de um dos seus amigos,
então, por que não experimentar
aventurar nesta cena. Começou a
sua trajectória, por volta de 2012.
“Aceitei gravar uma música, mesmo que nas brincadeiras. Gravo a música e quando
chega aquele feedback das
pessoas que estão comigo, e
quando chego a casa e escuto aquilo que fiz e me divirto,
digo para mim mesma: eu posso

continuar com isto”, assegura.
Rimas e poesias fizeram
parte da construção artística
de CKarina Miller, mas inicialmente teve conhecimentos
básicos na escola, onde fez o
seu primeiro poema na aula de
Português, então, por que não
fazer rimas com música. Foi
desde esse tempo que percebeu
que havia algo de especial nela.
CKarina conta com três músicas a solo, antes mesmo de se

sentir madura, porém, actualmente tem uma EP intitulada
“Deusanove”, que saiu em 2020.
Foi nessa EP que começou a
sua expressão em relação às
mulheres, ao empoderamento,
numa altura em que já percebia
um pouco sobre esta temática.

pensamentos e aprendizados na
vida. 80% do que está nesta EP
foi por si vivido, mas noutros
casos nem por isso. São dramas
que ajudam a dar aquele toque.
“Eu trago esses títulos nas
EPs e músicas sobre empoderamento, porque na verdade existe

Não tendo descansado,
CKarina brinda-nos hoje com
o lançamento da sua mais recente EP, intitulada “Soberana”.
Esclarece que os títulos atribuídos às suas EP remetem ao poder que as mulheres têm e vêm
com mais força e didáctica no
que concerne a esses assuntos.
“Soberana”, estará disponível
em todas as plataformas digitais.
Nesta EP, a artista traz acontecimentos que fizeram parte da
sua vida e despertaram alguns

essa coisa de feminismo e muitas
pessoas não sabem se posicionar,
pois é muita informação nova e é
importante sabermos filtrar aquilo que queremos, ou aquilo que
é saudável para nós”, sublinha.
“Quero que tanto as mulheres como os homens escutem as
minhas músicas e saibam se posicionar em relação a este aspecto do empoderamento”, enfatiza.
Para não culpar outras pessoas, assim como prefere afirmar,
CKarina diz que não enfrentou

tantas dificuldades até ao momento, tudo porque se considera uma pessoa autocrítica,
portanto, culparia a si mesma,
talvez, pela sua falta de socialização aos novos ambientes.
“Foi uma dificuldade que
encontrei para me juntar a alguns grupos, mas não culpo as
pessoas por isso, eu culpo a mim
mesma por não conseguir me
aproximar, mas tenho que assumir: fui muito bem recebida por
estes e tudo que faço tenho um
feedback positivo e sempre tive
ajuda, e de certa forma surgia
aquela dúvida: será que estou a
fazer correctamente e esperava sempre por alguma crítica?”
“Talvez seria uma grande
dificuldade quando precisarei
de encontrar pessoas, entender as pessoas e fazer aquelas
pessoas me entenderem, para
podermos trabalhar juntos.
Talvez isto eu ia considerar
uma dificuldade”, considera.
Por ser nova ou ainda em
fase de maturidade artística,
ainda não tem uma avaliação
clara sobre o papel do Ministério da Cultura e Turismo, mas
na sua sinceridade nota que no
seu meio são empresas privadas
que têm alavancado e apoiando os artistas moçambicanos.
“Eu lembro-me, sim, de ter
visto alguma coisa em relação ao
ministério, mas acho que é 5%
da sua participação aos artistas.
Não sei se é por eu ser nova ou
não estar tão inserida nos movimentos todos ou se realmente
não está a acontecer”, duvida.
CKarina é uma artista que
pratica R&B Soul, mas segreda-nos que está a entrar para novos
géneros musicais na sua carreira, o Dance Hall, considerado
um R&B dançante, e o Drill
Africano, que pode ser a mistura de Trapmusic e instrumentos
moçambicanos. Encontram-se
neste o batuque, chocalho, de
certeza com um enquadramento
mais para a nossa africanicidade.
“Neste género podes fazer Rap, como também cantar,
então, decidi entrar para esta
nova aventura da minha carreira e trazer algo novo para
mim mesma, e para as pessoas que me curtem. Sei que
terá uma boa recepção, portanto fiquem à espera”, garante.
“Eu gostaria no momento
que as pessoas se valorizassem,
principalmente as mulheres, que
saibam a força que elas têm, a
força que carregam dentro delas.
É importante que as mulheres
se conheçam e saber qual é o
valor delas, porque nós somos
muitas para esse mundo, e peço
a paz de todas por todas”, apela.
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Cerca de 140 mil agricultores em Manica recebem
DUATs no âmbito do Programa Terra Segura
Kelly Mwenda
Cerca de 140 mil produtores agrários dos distritos de Báruè,
Sussundenga, Manica, Guro, Vanduzi, Macate e Gondola beneficiam de títulos de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra
(DUAT), pelo Conselho Executivo Provincial de Manica, no âmbito do programa presidencial Terra Segura, que visa promover
o uso racional e sustentável da terra e outros recursos naturais.

P

ara além de DUATs, o Conselho
Executivo Provincial de Manica
e parceiros, através do Programa Terra Segura,
investiu mais de cinco milhões
de meticais para a compra de
insumos agrícolas, constituídos
por sementes, fertilizantes, pesticidas, carrinhas de mão, pulverizadores, entre outros que estão
sendo entregues aos produtores.
Os insumos que estão sendo
entregues deste a semana passada
irão beneficiar um total de 23 viveiros comunitários e 10 campos
de demonstração de resultados,
devendo alcançar uma área de
328 hectares de hortícolas diversas, visando melhorar a segurança alimentar e a renda familiar.
O Programa Terra Segura foi lançado pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, em
2015, com o objectivo de não
só evitar conflitos de terra nas
comunidades, como também
aumenta o nível de produção
agrícola e segurança alimentar.
A governadora da província
de Manica, Francisca Tomás, que
está na linha da frente de entrega
de DUATs e insumos agrícolas,
recordou na nossa entrevista, que

a terra é um dos recursos naturais
importantes de que o país dispõe,
pois constitui um meio universal
de criação de riqueza e do bem-estar social, por isso este recurso
merece a sua devida valorização.
Francisca Tomás disse que
através do Programa Terra Segura está em curso a delimitação de 84 áreas comunitárias,
igualmente o registo sistemático
e regularização das ocupações
de terras nos termos de uso e
práticas costumeiras, beneficiando nacionais, nas zonas rurais.
“Ao desencadearmos estas
acções estamos convictos de
que estamos a contribuir para
uma gestão sustentável dos recursos naturais no geral e, particularmente, através de uma
ocupação de boa-fé ou de uso

de práticas costumeiras baseadas na lei, com vista a garantir a
posse segura da terra às comunidades”, disse a governadora.
Acreditando que Terra Segura tem criado oportunidades
para o desenvolvimento social
e económico das comunidades
das zonas rurais, principalmente,
a governante disse que este programa deve continuar, pois está
a criar mudanças significativas.
A dirigente apela aos beneficiários de DUATs a não olharem
para este documento somente
como um papel que garante segurança da posse de terra, mas

sobretudo como um activo precioso que confere renda familiar aos pequenos agricultores.
Ademais, o país e o mundo
têm sido assolados por eventos naturais, em consequência
de mudanças climáticas que
causam ciclones, depressões,
calor intenso e outras vagas,
factores que levam os governos e cientistas a se debaterem
no combate a estes fenómenos,
um deles é o plantio de árvores.
“As alterações climáticas representam o maior desafio para
o futuro da Humanidade e para
os sistemas dos quais depende a

vida e que tornam o nosso planeta
habitável, sendo necessário que se
invista na defesa do planeta e na
preservação e protecção da nossa
saúde, das nossas famílias e dos
nossos meios de subsistência, pois
um futuro mais verde é um futuro
próspero”, disse Francisca Tomás.
Os beneficiários dos DUATs mostraram satisfação face
ao documento oferecido pelo
Conselho Executivo Provincial
de Manica, pois este visa minimizar principalmente os conflitos de terra nas comunidades.
“Os títulos que recebemos
vão garantir a nossa segurança de posse da terra, mitigando desta forma o surgimento
de posse da terra. Este gesto do
Governo nos encoraja como beneficiários e os produtores em
geral para aumentar a produção
e a produtividade”, disse Manuel José, um dos beneficiários.
Estas actividades iniciaram
com a celebração do Dia Mundial da Terra (22 de Abril), que
decorreu sob o lema “Investir
no planeta”, com o objectivo de
alertar para a importância de se
mudar as estratégias políticas e
empresariais, no sentido de tomar medidas mais arrojadas que
possam minimizar os problemas relacionados com o clima.
Estas acções visam igualmente consciencializar todos os
cidadãos para os problemas de
degradação e da promoção do
direito constitucional à terra, que
estabelece que todo o cidadão tem
direito de viver num ambiente
equilibrado e dever de o proteger.
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