sai
às q
uint
as

ambEz
z
E
O n d e a n a ç ã O s e r e e nc O n t r a

Director: Ângelo Munguambe|Editor: Egídio Plácido | Maputo, 01 de Setembro de 2022 |Ano XIV | nº 1017

mT
50,00

Comercial

ISFIC
2022
o amanhã
começa hoje

Matavelismo forte e feio

Democracia frelimista
ultrajada em Gaza
Abastecimento para terrorismo

Empresários
fogem da
bomba de
Nyusi

Risco de branqueamento e
financiamento de terrorismo na banca
Comercial

2|

zambeze

| destaques |

Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022

enúncia sobre financiamento do terrorismo agita o sector

Nyusi provoca nervosismo nos combustíveis
e já há empresários em parte incerta

Há dias o Presidente da República, Filipe Nyusi, veio
ao terreiro denunciar que alguns empresários da província
de Sofala, proprietários de bombas de abastecimento em
combustíveis, estavam envolvidos financiamento de acções
terroristas que desde 2017 desgraçam moçambicanos no
extremo norte da província de Cabo Delgado. A revelação do
alto magistrado da Nação está a provocar nervosismo no sector dos combustíveis e com alguns empresários a abandonar
a actividade deixando seus trabalhadores a sua sorte.

D

urante o passado fim-de-semana a
TV sucesso
noticiou que
os proprietários da empresa
Lake Oil Trans terá abandonado o país, deixando trabalhadores sem saber o que fazer.
Lake Oil Trans faz parte do
“Lake Group” uma sociedade,
cujo fundador é o bilionário
Ally Awahad, um cidadão de
nacionalidade tanzaniana, que
explora actividades de bombas de abastecimento na cidade
da Beira, Capital de Sofala, e
transporte de combustível para
os países vizinhos, desde 2016.
Recorda-se durante a sua
fala, o presidente da República terá dito que alguns
proprietários de combustíveis estavam de facto a abandonar o país o que, ao tudo

indica pode ser confirmado.
“Algumas pessoas, proprietários de bombas de combustível, fugiram. Quando os fomos
procurar tinham desaparecido.
Eramdonos dealgumasbombas”.
Curiosamente, na edição
desta semana, o semanário
evidência escreve que cerca
de 150 motoristas das gasolineiras estão retidos na Zâmbia
há mais de uma semana. De
acordo com dados na posse do
Evidências, os motoristas, na
sua maioria moçambicanos,
viram os seus passaportes confiscados pelo patronato que nos
últimos meses tem mostrado
sinais de desistir do negócio
. “Os motoristas estão retidos na Zâmbia, saíram para ir
descarregar e voltar como sempre, mas até agora não voltam
porque os patrões arrancaram
os passaportes”, disse uma fon-

te, para depois acrescentar que
os motoristas pretendiam fazer
uma manifestação porque perceberam que a empresa pode
fechar as portas a qualquer momento. Coincidência ou não, a
verdade é que Lake Oil Group,
para além de Moçambique, também distribui combustíveis na
Zâmbia, República Democrática de Congo, Burundi e Ruanda.
Entretanto, as empresas
Lake Oil Lda. e Lake Trans Mozambique emitiram um comunicado, datado de 29 de Agosto
de 2022, onde afirmam que:
“uma reportagem maliciosa que
apareceu em um canal de notícias e circulou amplamente pelo
WhatsApp contra a Lake Oil
Lda e Lake Trans Mozambique
negam e refutam com veemência esta informação que é maliciosa como também falsa e está
longe dos factos e da realidade.”
As empresas afirmam que “a
Lake Oil Lda está há muito tempo no país, através do seu investimento e colaboradores, e vai
continuar a investir mais para
reforçar a sua posição no mercado.” Acrescentando, as empresas avançam que “levamos esta
ocorrência a sério e estamos discutindo com nossos consultores

jurídicos para iniciar um processo legal contra o repórter e a
agência de mídia por deturpação
de factos, difamação e divulgação de notícias maliciosas.”
Afinal de onde nasce o Lake
Oil Group, fundado por Ally
Awadh?

Em 2017, a conceituada Revista Forbes publicou
uma reportagem sobre as origens Lake Oil Group fundado pelo magnata tanzaniano
Ally Awadh a qual reproduzimos parte dessa reportagem.
O Lake Oil Group, fundado
por Ally Awadh em 2006, é um
dos conglomerados de comércio
e transporte de energia que mais
cresce na África Oriental e Central. A empresa é agora um dos
cinco maiores distribuidores de
produtos petrolíferos na Tanzânia. O Lake Oil Group também
distribui e comercializa produtos de combustível na Zâmbia,
RDC, Burundi e Ruanda; possui suas próprias instalações de
armazenamento de petróleo na
Tanzânia e na República Democrática do Congo; fabrica lubrificantes e segmento de concreto
pronto, e opera uma frota de

mais de 400 navios-tanque. O
Lake Oil Group também possui
operações comerciais e postos
de gasolina em Ruanda, Burundi, Moçambique, Uganda, Canadá e Emirados Árabes Unidos.
Ally Awadh nasceu em 1980
em uma família de empreendedores de sucesso. Seu pai construiu uma fortuna considerável
negociando commodities agrícolas na Tanzânia e, como resultado, Awadh frequentou a prestigiosa e exclusiva International
School of Tanganyika para seus
estudos do ensino médio antes
de prosseguir para a Brock University, Canadá, onde estudou
Administração de Empresas.
Enquanto estudava para
sua graduação na Brock University, Canadá, Awadh uma
vez procurou seu pai, exigindo uma mesada adicional. Seu
pai um pouco irritado repreendeu o jovem Awadh e pediu
que ele começasse a ganhar
dinheiro por conta própria.
“Meu pai basicamente se
cansou de eu sempre ligar para
ele pedindo mais dinheiro, então
um dia ele me disse sem rodeios
ao telefone que eu era adulto e, se
eu quisesse algum dinheiro, precisava começar a trabalhar para
isso. Foi um choque de realidade para mim”, lembra Awadh.
Awadh logo conseguiu um
emprego preparando hambúrgueres no McDonalds após o
horário de estudo. “Este foi um
ponto de virada para mim”, ele
reflecte. “Pela primeira vez, eu
estava tendo que servir as pessoas. Eu estava recebendo pedidos, entregando comida às
pessoas com um sorriso, desenvolvendo minhas habilidades
pessoais e apenas aprendendo
a me conectar com os clientes.
Mas, mais importante, eu estava
ganhando minha própria renda,
economizando e construindo
um pé-de-meia para o futuro.”
Após concluir seus estudos no Canadá, Awadh começou a importar roupas usadas
do Canadá para vender na
Tanzânia. Em pouco tempo,
seu negócio de roupas de segunda mão, popularmente conhecido em suaíli como ‘ Mitumba Biashara ‘, prosperou.
“Dupliquei meu dinheiro na
primeira remessa e continuei replicando por um período. Foi assim que construímos capital no
negócio. Em pouco tempo, acumulei uma quantia muito substancial de dinheiro e tinha apenas
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23 anos na época”, diz Awadh.
Para se consolidar, a Awadh logo se aventurou na importação de Camiões usados
e recondicionados para a Tanzânia do Reino Unido. Simultaneamente, ele iniciou uma
instalação de processamento
de leite que posteriormente
vendeu. Aos 25 anos, Awadh
já havia se tornado um milionário em dólares americanos.
Aos 26 anos, Awadh procurou a Petroleum Bulk Procurement Agency (PBPA) na
Tanzânia e solicitou uma licença para importar produtos
petrolíferos refinados. Ele ri
ao relembrar seu encontro com
um funcionário da agência.
“Eu era claramente muito
jovem e, então, quando fui ao
PBPA e pedi que me dessem
uma licença, esse cara em particular me avaliou e me disse que

eu não estava falando sério. Ele
não podia acreditar que alguém
tão jovem quisesse se envolver
no negócio de importação de
petróleo a granel. Mas então
ele olhou para nosso balanço e
nosso histórico nos negócios, e
claramente tínhamos a capacidade de actuar neste negócio.”
Em 2006 nasceu o Lake Oil
Group. Awadh montou uma
equipa e começou a importar
produtos combustíveis para a
Tanzânia, distribuindo para postos de gasolina. Ao construir seu
balanço, ele conseguiu empréstimos de bancos locais e internacionais que usou para construir
terminais de armazenamento de
petróleo em toda a Tanzânia. Ele
também começou a comprar estações de varejo e a montar novas
em regiões rurais da Tanzânia.
“Na medida do possível, tentamos nos concentrar na constru-
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ção de nossas estações de varejo
em áreas do interior, em vez de
focar apenas nas áreas urbanas.
Tem sido um modelo extremamente bem-sucedido para o nosso negócio. Enquanto a maioria
das empresas está procurando
ter postos de combustível nos
centros das cidades e nas partes urbanas mais movimentadas
da Tanzânia, decidimos seguir
o caminho menos percorrido.
Agora também estamos desenvolvendo postos de combustível em Ruanda, Burundi, RDC,
Zâmbia, Malawi e Zimbábue.”
Awadh também é um actor
importante no sector de transporte da Tanzânia. Lake Trans,
sua subsidiária de transporte, é
uma das maiores empresas de
transporte rodoviário na Tanzânia. “Nossa aventura no transporte nasceu da necessidade.
Descobrimos desde cedo que,

DNH proíbe construção de
Bombas nos centros urbanos

se quiséssemos distribuir nossos
produtos para todos os cantos e
recantos da Tanzânia, teríamos
de investir em nossa própria
distribuição. Assim, ao longo
do tempo, adquirimos uma frota de mais de 400 camiões.”
Enquanto a Lake Trans atende
principalmente às necessidades
dos principais negócios da Awadh, a Lake Oil a aluga ocasionalmente para outras empresas.
Hoje, o Lake Group desempenha uma função importante
na vida de muitos tanzanianos.
A empresa é amplamente reconhecida por popularizar o gás de
cozinha entre a população rural
da Tanzânia. Sua subsidiária
de gás de cozinha, Lake Gas,
é líder indiscutível de mercado na Tanzânia e está a entrar
em Uganda, Zâmbia, RDC e
Ruanda. A Lake Gas concluiu
recentemente um terminal de
armazenamento de gás de última geração em Tanga, cidade
costeira do norte da Tanzânia.
Ally Awadh transformou
o Lake Oil Group em uma impressionante história de sucesso
africana, mas ele rapidamente
atribui seu sucesso a seus funcionários. “Uma empresa é tão
boa quanto seu pessoal”, diz
ele. Awadh faz questão de entrevistar pessoalmente todos os
funcionários de nível gerencial
de sua empresa e permite que
qualquer gerente tenha acesso a ele a qualquer momento.
Ally Awadh continua tão
ambicioso como sempre. Apesar de construir a empresa de

|3

marketing de petróleo indígena
mais bem-sucedida da Tanzânia,
ele ainda está de olho em novos
empreendimentos. O Lake Oil
Group estabeleceu a Middle East Ready Mix LLC, uma
empresa que produz concreto durável e não durável que é
usado para estacas, fundações e
estruturas. A empresa possui fábricas em Dubai E na Tanzânia.
O Lake Group também está
a trabalhar para estabelecer
um estaleiro de montagem de
camiões junto com um parceiro estrangeiro em uma joint
venture, e Awadh investiu recentemente em uma fábrica
de aço em Kibaha, na Tanzânia, e será comissionada antes
do final de 2017. Ele também
está procurando para expandir
seus tentáculos de negócios
na agricultura, agricultura e
indústrias de agro-processamento em um futuro próximo.
O jovem empresário é um
dos maiores filantropos da
Tanzânia. Por meio da Lake
Oil Foundation, Awadh gasta centenas de milhares de
dólares todos os anos concedendo bolsas de estudo a tanzanianos empobrecidos e reabilitando escolas e hospitais.
“Minha ideia é transformar
o Lake Group em um conglomerado diversificado pan-africano até o ano de 2025,
empregando mais de 15.000
pessoas. Acredito que é possível e, enquanto Deus viver, sou
imparável”, diz Ally Awadh.
(Redacção e agências)

Risco de branqueamento
e financiamento de
terrorismo na banca

A

Direcção
Nacional de
Hidrocarbonetos (DNH)
emitiu uma
nota na qual interdita a construção de bombas de combustíveis
em espaços localizados na zona
“A” de todas as capitais provinciais e a Circular de Maputo.
A decisão de interdição da
implantação de projectos desta natureza, segundo a DNH,
visa garantir a segurança de
bens e pessoas e a protecção do meio ambiente em todas actividades relacionadas
com produtos petrolíferos
“A Direcção Nacional de
Hidrocarbonetos vem, de acordo com o número 2 do artigo 5
do Decreto 89/2019 de 18 de

Outubro, comunicar ao Serviço
Provincial de Infra-estruturas e
todos intervenientes na questão
de licenciamento de Postos de
Abastecimento de Combustíveis que, devido a proliferação
de Postos de Abastecimento
de Combustíveis em espaços
localizados na zona A, concretamente nas circunscrições
das cidades capitais, e Circular de Maputo, a interdição
para a implantação de projectos desta natureza com vista a
garantir a segurança de bens e
pessoas e a protecção do meio
ambiente em todas actividades relacionadas com produtos
petrolíferos”, lê-se no comunicado da Direcção Nacional
de Hidrocarbonetos (DNH).
A DNH diz estarem, à luz

do Decreto no 89/2019 de 18 de
Novembro, apresentados pelas
alíneas a), g) e j) do artigo 4,
alcançadas na sua plenitude de
forma eficiente – salvo algumas excepções, devidamente
fundamentadas, condições para
“assegurar o abastecimento de
produtos petrolíferos no país de
forma eficiente, efectiva e económica, de acordo com as condições de mercado; Promover a
segurança das pessoas e bens, e
a protecção do meio ambiente
em todas actividades relacionadas com produtos petrolíferos,
desde a sua produção ou implantação até ao fornecimento
de aos consumidores finais,
garantir a segurança, à regularidade e qualidade do abastecimento de combustíveis”.

Para o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) o sector
bancário apresenta um nı́vel
de risco alto, em particular a
concentração de 72% dos activos bancários em três bancos (os de capital português
BCI e Millennium BIM e o
sul-africano Standard Bank).
A recente da Estratégia Nacional de Prevenção e
Combate ao Branqueamento
de Capitais e Financiamento do Terrorismo 2023-2024
assenta no primeiro relatório
de avaliação nacional de riscos (ANR), tendo como entidade coordenadora o GIFiM,
dirigido por Armindo Ubisse
desde 2008 e actualmente sob
a tutela de Max Tonela, ministro da Economia e Finanças.
A
ANR
identificou
operações financeiras suspeitas

de branqueamento de capitais
no montante total de EUR 538
milhões em 2021. O sector apresenta nıv́ el alto de risco e com
tendência crescente, tal como
corrupção, narcotráico, fraude
iscal, crimes ambientais e raptos.
A inexistência de regulação
e de fiscalização de fontes de
financiamento e rendimentos
declarados ao isco é assumida como um problema pelo
GIFiM, assim como a falta
de informação em geral. Entre as operações consideradas
potenciadoras de branqueamento de capitais constam as
transações imobiliárias, uso de
contas bancárias particulares
para realização de transações
comerciais, falsificação de
documentos para abertura de
contas, remessas do exterior
e transferências de valores seguidos de câmbio de moeda
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Grupos armados persistem

Foco de Governo no
Financiamento da Insurgência
Em 18 de Agosto, o Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) e o Serviço Nacional de Migração
(SENAMI) apreenderam 32 armas de fogo semi-automáticas
importadas da África do Sul por uma empresa de segurança privada através do posto fronteiriço de Ressano Garcia,
avolumando suspeitas sobre tráfico de armas destinadas aos
grupos armados activos na provı́ncia de Cabo Delgado através da cobertura de empresas de segurança privadas.

distante de explicações que identifiquem as razões do fenómeno.
O Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE) chegou
tarde ao conflito, dificultando as
possibilidades de infiltração e
recrutamento de fontes entre os
grupos armados e seus apoiantes.

como a União Europeia ou EUA.
A prorrogação do mandato
da missão da SADC em Moçambique (SAMIM) pelo perıó do de
um ano, decidida na 42ª cimeira
da organização, que teve lugar
em Kinshasa (17.AGO), baseada
em avaliações no terreno produ-

Os ruandeses desdobraram-se
a partir de Mocímboa da Praia
para apoiar a SAMIM, encontrando-se aquartelados na região
de Chai (Macomia), mas a prioridade das RDF mantêm-se nos
distritos de Palma e Mocım
́ boa.
São reportadas deslocações

s armas eram
destinadas a
uma empresa que tinha
fechado recentemente um novo contrato
de segurança em Cabo Delgado.
Quatro funcionários da empresa foram detidos, incluindo o
condutor do veıć ulo, o agente
alfandegário e o representante da
empresa de segurança. O material foi apreendido pelo facto do
calibre das munições permitido
às empresas de segurança privada exceder o permitido por lei
(7.65 mm), mas persistem suspeitas de que o destino final das
armas seria grupos de guerrilha.
Entretanto, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM),
Bernardino Rafael, disse que
as 32 armas de fogo apreendidas entraram legalmente no
país e a acção das autoridades
foi para efeitos de “triagem”.
Em Dezembro de 2021, um
outro carregamento foi interceptado em Nampula, dissimulado
numa viatura comercial de transporte de passageiros, igualmente
destinado a Cabo Delgado. O sector da segurança privada cresceu
exponencialmente nos últimos
anos em razão do aumento da criminalidade no paıś , passando para
mais de 150 empresas e empregando mais 120 mil funcionários
e vigilantes. O sector permanece
pouco regulado e sem fiscalização, carecendo de regras e normas de actuação, em especial em
zonas de actividade extractiva.
O conflito em Cabo Delgado tem contribuído para a
multiplicação de contratos de
segurança privada onde os sul-africanos dominam. O descontrolo sobre as armas na posse das
empresas de segurança é quase
total em algumas zonas, segundo
fontes locais, permitindo o desvio de armas ligeiras para outros
fins. A criação de milıć ias locais
armadas veio agravar a dispersão

Ataques esporádicos de
guerrilheiros na maior parte dos
distritos de Cabo Delgado, mas
distantes dos principais centros
populacionais, têm vindo a acentuar-se nas últimas semanas, a par
de um agravamento da violência
nos distritos do sul, em especial
Ancuabe e Chiure. O fracasso na
criação de zonas de contenção
para impedir o recuo dos grupos
armados impediu o cerco de parte
significativa dos grupos. A falta de empenhamento das forças
regionais da SAMIM e o baixo
nıv́ el de operacionalidade das
FADM em situações de confronto directo, agravada pelo desconhecimento das posições do
inimigo e do próprio terreno por
falta de informações, levaram à
ineficácia das operações de cerco.
As dificuldades do governo na identificação das causas e
objectivos dos grupos armados
têm contribuıd́ o para alguma
da ineficácia no seu combate,
mesmo com o reforço militar
dos nove paıś es contribuintes da
SADC e do Ruanda, desde Julho
de 2021, complementados por
programas de formação e treino militar a cargo de terceiros

zidas pela SAMIM, indicia que
os objectivos operacionais estão
ainda por concretizar, contrariando a narrativa do governo de
Moçambique sobre os avanços
no sentido do controlo do conflito, com o objectivo de acelerar
o regresso dos promotores dos
projectos de gás natural em Cabo
Delgado. Acentuada está ainda
a insuficiente capacidade operacional dos militares dos paıś es
contribuintes para eliminarem
a ameaça e a falta de meios humanos e materiais para combater a vasta dispersão das células
armadas, particularmente meios
aéreos, apontada com frequência
por
analistas
militares.
Áreas anteriormente “limpas” como Litandacua e Mapate, situadas próximas do rio
Messalo, nos distritos de Macomia, o mais militarizado de
Cabo Delgado, e Muidumbe,
encontram-se hoje de novo sob
o domıń io dos grupos armados
e alvos de ataques frequentes.
As operações no terreno
nos dois distritos são lideradas pelos militares das SANDF
(África do Sul) e do Botswana,
manifestamente insuficientes.

de populações de Macomia para
Muidumbe, mas o aumento da
pressão no distrito deverá implicar uma continuada deslocação
para distritos a sul. Os militares
tanzanianos, por sua vez, cerca
de 300 militares, são criticados
pela sua passividade nos sectores sob a sua responsabilidade
– em especial no crıt́ ico distrito
de Nangade. O papel da Tanzânia, que, por decisão da SADC
vai receber o Centro Regional
de Contra-Terrorismo da SADC
(RCTC – SADC), continua
contestado pelas populações e
por Maputo, que considera o
paıś vizinho pouco cooperativo.
Apesar da insuficiência de
recursos e do empenhamento limitado de alguns dos contingentes, a cimeira não se pronunciou
sobre um eventual reforço militar
da SAMIM para além dos 3.000
militares. O regresso gradual de
mais de 100 mil habitantes, deslocados desde 2019, a Macomia,
Mocım
́ boa da Praia, Palma, Quissanga e Muidumbe incentivado
pelo governo, é ainda visto com
cautelas por parte dos chefes militares da SAMIM e do Ruanda.
(África Monitor/Zambeze)

A

de

armas não controladas.
Os indıć ios de micro-inanciamentos internos à actividade insurgente estão igualmente a crescer. O próprio Presidente Filipe
Nyusi acusou várias gasolineiras
da provıń cia de Sofala de financiarem as actividades dos grupos
armados, contrariando a sua mais
recente tese sobre a causa externa
do conflito. Considerado incoerente desde o início, o discurso de
Filipe Nyusi contrasta com as cautelas do actual ministro da Defesa
General Cristóvão Chume, militar de carreira e ex-chefe do Estado Maior do Exército, que numa
conferência em 22 de Agosto no
Instituto Superior de Estudos de
Defesa admitiu que o governo
não identificou ainda as causas
da insurreição em Cabo Delgado e que a academia em geral
tem apenas levantado hipóteses.
A
inexistência
de
reivindicações objectivas e de
uma liderança assumida do movimento torna a natureza e os objectivos dos insurgentes vagos. Cristóvão Chume optou por seguir a
linha que liga o fenómeno ao crime organizado, nomeadamente
tráicos diversos, mas manteve-se
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Daniel Matavel primeiro secretário faz e desfaz a seu bel-prazer

Democracia frelimista ultrajada em Gaza

Q

uem desafia o primeiro secretário do partido em Gaza, Daniel Matavel paga com
pena gravosa e não é que Miguel Maibaze
e Tomás Como, que concorriam ao cargo
de primeiro secretário do comité distrital
da Frelimo em Chókwè viram suas candidaturas chumbadas
por terem aparecido, há dias nos órgãos de comunicação
social denunciando inúmeras irregularidades nos processos
eleitorais? Sim.
Os visados foram informa- viram-se afastadas. Fundamendos, ontem que suas candidaturas tos para tal situação? Desafiaram

as ordens superiores idas do comité provincial de Gaza a qual
impunham candidaturas únicas
nas conferências de zonas, tudo
para suportar a recondução do
poderoso primeiro secretário e
deputado da Assembleia da República que não renuncia até hoje
violando a directiva do partido.
“Foram afastados da corrida e não sabem o que fazer.

A causa: é terem reclamado
na comunicação social há dias
por alegadas imposições de
candidaturas únicas e ordens
superiores do comité provincial “ lamentaram as fontes.
E porque pela boca morre
o peixe conforme escreveu o
autor Luís Vasconcelos, Maibaze e Como estão numa situação de desespero tudo porque

Secreta usada para linchar imagem de
administrador e edil de Mandlakaze
Na semana passada publicamos uma notícia sobre as imposições das candidaturas únicas nos vários comités de zona
dos distritos que compõe a província de Gaza, tudo no intuito
de o primeiro secretário do comité provincial do partido
Frelimo em Gaza, Daniel Matavel assegurar sua reeleição
nos próximos dias. Para esta edição contam as nossas fontes
que o comité distrital do partido Frelimo vive momentos de
tensão.

E

Face a esses fenómenos,
contam as nossas fontes que
a directora dos serviços de informação e segurança do estado (SISE) teria enviado um
relatório á província onde refere que os tumultos protagonizados no comité de zona de

sendo mentora dos tumultos o
que levou Maria Helena Langa
a submeter uma queixa-crime
contra a agente da secreta.
“ Não se sabe se foi falha
ou distracção, surpreendemo-nos quando vimos tal relatório no grupo dos camaradas

m causa está o
uso de agentes do serviço
de
informação segurança
do estado (SISE) ao nível do
distrito com a missão de linchar e maldizer os dirigentes
que supostamente estão desalinhados com a conduta do
primeiro secretario da Frelimo em Gaza, Daniel Matavel.

secretos nos processos de
eleições internas do partido.
Fonte do partido Frelimo
em Mandlakaze indicou que
depois da visita que a brigada
central dirigida pelo Ângelo
Mondlane, o primeiro secretário no distrito que se diz
protegido pelos órgãos provinciais tem estado preocupado, uma vez que o relatório
produzido constatou várias irregularidades e violações dos
estatutos do partido Frelimo,
aliás este cenário de tumultos junta-se aos outros que
se vão verificando um pouco
por toda província, com enfoque no distrito de Chókwé,
local onde a insurreição anti-Matavel teve seu arranque
atingindo proporções de bradar
aos céus a observar pelo descontentamento que se notou
.
Não temos conhecimentoAdministrador e Autarca

Os visados

São eles Virgilio Mulhanga,
administrador de Mandlakaze,
que viu sua assinatura num documento posto a circular pelos
vários grupos do whatsapp e
facebook, no qual o governo do
distrito supostamente solícita a
instância turística East África
a coordenar a logística da visita do secretário do estado de
Gaza, Amosse Macamo ao que
tudo não passou de uma tentativa inglória urdida para sujar
o bom nome do administrador.
“ O administrador Virgílio
Mulhanga veio, ido de Maputo
e foi uma iniciativa do governo
central. Contudo, há muitos tentáculos para que o mesmo seja
retirado uma vez que não compactua com algumas praticas
de costume na província, uma
das quais a adjudicação de empresas em função da camaradagem o que não é do bom agrado
para o comité provincial “ disseram as fontes em anonimato.

exigiram a reposição da democracia e justiça no partido
ao nível do comité distrital
tendo levado as reclamações
a verificação da província.
Nossa reportagem sabe
que ao nível do comité distrital de Chókwè segue a candidatura única do actual primeiro secretário da Frelimo
no distrito, Estêvão Machava.

Maria Helena Langa, edil
do Município da Vila de Mandlakaze viu o seu nome associado as contestações á volta
dos túmulos protagonizados
pelos camaradas na conferência da Zona de Chalala,
onde o primeiro secretário
do distrito impôs única candidatura justificando, orientações superiores vindas do
comité provincial do partido.

Chalala, é obra dos membros
Teresinha Massingue e Isalda
Paiva, pessoas tidas como sendo de confiança de Maria Helena Langa e Virgílio Mulhanga.
Entretanto para surpresa
dos membros do partido, Marta Levi directora do SISE em
Mandlakaze publicou um relatório no grupo dos camaradas
segundo o qual associa o nome
da edil de Mandlakaze como

enviado pela directora Levi“
acrescentaram os denunciantes, sublinhando que esses
fenómenos levaram a deslocação da brigada central do
partido Frelimo dirigido por
Ângelo Mondlane para apaziguar a onda de contestação, que se assiste um pouco
pelos distritos da província
de Gaza bem como perceber
a interferência dos serviços

Contactado o administrador do distrito para reagir sobre tais informações, o mesmo
disse não ter domínio da matéria. Questionado sobre a veracidade da carta posta a circular
pelas redes sociais, Mulhanga
escusou-se a tecer quaisquer
considerações justificando que
estava numa reunião e que só
a posterior poderia retornar a
nossa chamada, tal não ocorreu até ao fecho dessa edição.
Tal como Virgilio Mulhanga, a edil da vila de Mandlakaze,
Maria Helena Langa diz não ter
comentários sobre os arrolados
nessa reportagem. Convidada a
comentar a volta da queixa-crime que submeteu contra a agente
Marta Levi, a fonte não recusou
muito menos confirmar acrescentando que não responde assuntos
de política por via da imprensa.
“ O que lhe posso dizer é que, sou presidente do
município graças a Frelimo
e neste momento cumpro
com o programa do partido
na gestão municipal,“ disse.
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M APUTADAS

Vamos desenvolver o campo:

Descongestionar as populações das zonas urbanas
para as zonas rurais tem de ser prioritário
para “ganhos” na Agricultura...
z Alertamos para reparação dos esgotos pela AdRM para eliminar as águas
negras da rua próximo da “Farmácia Valente” que vão e desaguam na Paragem
da Karl Max com Av. Eduardo Mondlane

E

sta Quinta-feira,
11.8.2022
acertamos com
o Pedro para a nossa habitual cavaqueira ser no
Alto Maé, esse bairro
próximo da Mafalala, do
poeta-mor José Craveirinha. Esse poeta que não
só falava da “sua Mafalala”, mas do KaMpfumu
no geral, desembocando nas saborosas “tangerinas de Inhambane”.
Não obstante o calor que já se fazia sentir,
29º Celcius, na “Cidade
das Acácias Vermelhas
e Jacarandás”, do mayor
Dr. Eneias da Conceição Comiche, o Pedro
chegou
pontualmente
às 14 horas, com a mania de horário à inglesa.
- “Você hoje com casaco e camisa de mangas curtas?...” – primeira
provocação do Pedro.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

-O tempo está a mudar
na Cidade de Maputo e
Matola, pois neste Agosto, não obstante não terem sido iniciada a poda
de árvores (parece que o
Município de Maputo)
aguarda para os meses em
que haverá brasa nas ruas
da urbe, semelhante àquelas que se fazem sentir em
Portugal, com as gritantes
queimadas destruidoras.
- “Vamos ver se os fenómenos de cheias nos
bairros de Maputo não
sejam severos este ano
como no passado que se
prolongaram até mais tarde, deixando quase que
impotentes os municípios
de Maputo e Matola” ...
– explica o Pedro quando
a garçonete estava a servirmos dois chocolates.
-A grande maka para
mim é:Vamos desenvolver o campo: Descongestionar as populações das
zonas urbanas para as

zambEzE
O n d e a n a ç ã O s e r e e nc O n t r a

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Registado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002
Propriedade da NOVOmedia, SARL
Direcção, Redacção Maquetização e Administração:
Av. Emília Daússe nº1100 (casa da Educação da Munhuana)
Alto-Maé - Maputo
Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.comercial@hotmail.com

Conselho de Administração
Arminda Janfar

zonas rurais tem de ser
prioritário para “ganhos”
na Agricultura... – digo ao
Pedro, pois esta seria uma
forma de pensar em implementar o “Pacote” que
o Presidente da República Filipe Jacinto NYUSI
anunciou no Centro Internacional de Conferências
Joaquim Chissano, visando “acelerar a economia”,
sobretudo no campo.
- “Não podemos continuar com engenheiros
agrónomos nas grandes cidades, quando no
campo precisamos deles, para ensinar as tecnologias que aprenderam na Universidades
e Escolas Técnicas…”
-Há que aplicar esses
conhecimentos para o
desenvolvimento das comunidades nas zonas rurais. De qualquer forma já
desde há muito se tornou
evidente, de que com o
fim do conflito armado na

Zona Sul: “guerra de desestabilização” que alguns
gostam de denomina-la:
“guerra civil”, ou para os
que nos entretêm: “guerra
entre eles…” – explico.
- “Para que as acções
anunciadas pelo Chefe
de Estado sejam na realidade “arrojadas”, o Aparelho de Estado tem de
se adaptar às novas exigências, principalmente
no desenvolvimento da
agricultura e pecuária…”
-O Governo terá de estimular a camada juvenil
que anda nas cidades a deambular de um lado para
outro e encorajá-la a procurar melhor modo de vida
no campo. Neste aspecto
a Secretaria de Estado da
Juventude e Emprego tem
desenvolvido acções de
louvar com programas de
distribuição de ferramentas nas camadas juvenis.
Há muitos jovens que
depois de cursos de cur-

ta duração encontraram
modo de produzir mais
no campo, em vez da sua
concertação nas cidades.
Combinamos com o
Pedro, quando a garçonete nos trouxe a conta para
voltarmos proximamente, a abordar este tema.
Finalmente, alertamos
a necessidade urgente da
reparação dos esgotos
pela AdRM, por forma
a eliminar as águas negras da rua próximo da
“Farmácia Valente” que
vão e desaguam na Paragem da Karl Max com
Av. Eduardo Mondlane.
Aquela imundice já
está há mais de 20 dias:
será que a Empresa
Águas da Região Metropolitana de Maputo não
pode intervir ou a Vereação do Município da
capital ligada ao Saneamento?... Aquilo ali, não
pode continuar assim…
E mais para a semana…
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Gratidão por cada
Articulação do Corpo

O

Ser Humano
necessita
de cada
articulação
com que o
seu corpo está dotado, pelo
que deve estar grato ao seu
Criador. E foi-nos dito que
uma das melhores formas
de gratidão é por via da
prática de caridade diária.
Consta nos ditos do Profeta
Muhammad (S.A.W.), que
existem no corpo humano
cerca de 360 articulações,
sendo recomendável que por
cada uma delas se pratique
caridade, seja julgando com
justiça entre 2 pessoas; seja
ajudando alguém que nos
pareça fraco quando se
estiver a fazer à montada; seja
usando sempre de uma boa
palavra quando nos dirigirmos
a alguém; ou seja mesmo
afastar do caminho obstáculos,
pedras, espinhos cacos de
vidro, etc.
(Musslim)
As articulações são uma
grande graça e favor da
parte de Deus, pois é através
delas que o Ser Humano se
senta, se deita, se levanta,
se move, enfim, executa as
suas atividades no dia-adia.
Se houver dor nalguma
das suas articulações, todo
o corpo fica afectado. Há
articulações que, se deixarem
de funcionar, todo o corpo

fica imóvel. Por exemplo,
se alguém tiver dores na
coluna vertebral, dificilmente
conseguirá sentar-se, levantarse, e até mesmo andar.
Portanto, o Ser Humano
depende de cada articulação,
pelo que deve agradecer a
Deus. E a forma de agradecer
é praticando caridade, que não
é necessariamente oferecer
dinheiro ou bens, mas sim
ser atencioso e ter uma boa
postura para com o próximo.
Pela lógica o Ser Humano
devia praticar diariamente
360 (trezentas e sessenta)
caridades, o que é difícil,
particularmente para um
pobre. Contudo, se olharmos
para as graças com que Deus
nos favoreceu, tal número de
caridades afigura-se sendo
insignificante relativamente à
importância das articulações.
Suponhamos por exemplo,
que alguém dá em caridade 1
Metical por cada articulação.
No total daria MT. 360,00. Mas
se tiver dor nalguma articulação
que o impossibilite de andar,
eventualmente estará pronto a
gastar dez, vinte trinta, quarenta
ou cinquenta vezes mais, para
se ver livre da dor, e continuar
a exercer as suas actividades.
Porém, Deus facilitou isso
até mesmo a um pobre ao
instituir algumas acções que,
praticadas, têm o valor de

caridade para as articulações.
Tais acções recomendadas
pelo Profeta (S.A.W.), são
muito fáceis de observar, mas
precisam de alguma atenção.
Por exemplo, julgar com
equidade, entre duas pessoas,
isto é, numa disputa entre
duas pessoas, e uma terceira é
chamada a arbitrar entre eles,
se o fizer com justiça terá a
recompensa de ter praticado
uma caridade. Orientar,
isto é, mostrar o caminho
certo a alguém que se tenha
perdido, também equivale
a uma caridade. Afastar
do caminho algo que seja
prejudicial, por exemplo casca
de banana, pedras, sujidade,
picos, cacos de vidro ou
qualquer outro obstáculo,
também equivale à caridade.
O Profeta Muhammad
(S.A.W.) diz: A fé consiste
em 77 secções, das quais a
mais baixa de entre elas é
a remoção do caminho, de
algo que seja prejudicial.
E disse também o Profeta
(S.A.W.): “Semear plantas ou
árvores das quais as pessoas,
os animais ou os pássaros
se possam beneficiar (da
sua sombra, fruta, folhas,
etc.), o seu autor receberá
a recompensa da prática de
caridade, em conformidade
com o número de pessoas ou
animais que se beneficiarem

dessas plantas ou árvores
Portanto, são ac¬ções
fáceis de praticar, que não
requerem muito tempo,
nem muitos recursos.
Consta dos ensinamentos do
Profeta Muhammad (S.A.W.)
que até mesmo dar de beber
água a um cachorro ou outro
animal sedento, é motivo
para atrair a recompensa
e o perdão divinos.
Ele (o Profeta, S.A.W.)
ordenou-nos outras
três coisas fáceis:
1 – Adorar o Compassivo;
2 – Alimentar as pessoas
(necessitadas, esfomeadas); e
3 – Difundir a saudação
(cumprimentar a todos).
Referindo-se a estas 3
coisas, disse que quem as
observar, seguramente entrará
no Paraíso.
(At-Tirmizi)
Consta numa outra citação,
que o Profeta Muhammad
(S.A.W.) diz que, encontrar-se
com alguém mostrando um
semblante alegre, também
é um acto de caridade.
De facto, diariamente
temos oportunidade de nos
encontrarmos com muita
gente, seja na rua, no emprego,
na loja, no bazar, no meio de
transporte, etc. Se sorrirmos
para as pessoas com quem
nos cruzamos, ganharemos
a recompensa de termos
praticado caridade. Até mesmo

os pobres, os desprovidos
de tudo, podem facilmente
praticar este ripo de caridade.
Aconselhar ou ensinar a
alguém algo de bom, tem
a equivalência da prática
do próprio bem, isto é, o
que ensina também se
beneficia da recompensa da
prática do bem. Tudo isso
é considerado caridade.
Se alguém patrocinar a
abertura de um poço, ou
de um canal de irrigação,
enquanto pessoas, animais,
pássaros, insectos, etc.
estiverem a beneficiar-se
dessa benfeitoria, o seu autor
beneficiar-se-á, esteja ele
em vida ou após a morte.
Amar, apoiar os órfãos
e gastar a seu favor é
também de entre os actos
nobres, merecedor de
grandes recompensas.
Uma ocasião, os discípulos
do Profeta Muhammad
(S.A.W.) perguntaram-lhe
qual seria a melhor e mais
querida acção perante Deus,
ao que respondeu: “A pessoa
mais querida perante Deus é
aquela que mais beneficia as
outras”.
(At-Tabarani)
Portanto, foram instituídas
inúmeras formas fáceis para a
prática de caridade diária, como
forma de agradecimento pelas
360 articulações com que Deus
dotou o corpo de cada um de nós.
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RANDULANI

Os Bantu: Línguas e outros
problemas dos Bantu (4)

C

omo temos
vindo a reiterar, estas
questões
não deviam
demandar aturadas e desgastantes discussões e até controvérsias como temos estado a
constatar. O /Nh/, como dizíamos, é comum para muitos
falantes de Línguas Bantu daqui de Moçambique do que o
/Ny/ adoptado pelos progenitores da escrita Bantu e defendido pelos continuadores do
passado e da contemporaneidade. Vemos em quase tudo
escrito NHAMA (carne): assa-se/come-se “Nhama” (carne) aqui e quase nunca assa/
come-se Nyama aqui. Recuando um pouco para aImplosiva /B/ e Oclusiva /BH/, no
nosso Bantu, a confusão até
confundiu as autoridades municipais de Maputo, a capital
do país, que grafou o nome
do antigo Distrito Municipal
5, hoje Bairro Ka-Mubukwana e não Ka- Mubhukwana
como devia ser, porque, na
perspectiva do Bantu o /b/
pronuncia-se, nas palavras
de alguns dialectos do Tsonga, Ku-bola(apodrecer). E
isto decorre deste subestimar
a nossa base histórico-antropológica, o nosso substracto
de tradição linguística, e nos
deixar embalar com as realidades linguísticas dos outros.
Repara-se que em quase
toda a zona austral de África,
todos têm sistemas de escritas
e ortografias padronizadas e
em uso harmonioso, resultantes de um alinhamento natural
entre a sua história e tradição
ortográfica, da língua do colonizador, e as propostas ortográficas do Bantu, que tem
sua base as línguas já conhecidas no longo processo de co-

lonização e aculturação. Para
além das oclusivas vs implosivas (Bh/B, Dh/D), das fricativas lábio-dental branda e
sonora (V/Vh), da nasal palatal sonara, (Ny), temos aquele
que tem sido o caso de grande polémica, o /Tx/ ou o /C/?
Em Português, o som que
se procura representar com
os símbolos /Tx/ e ou com o
/C/ não existia até a altura da
concepção dos primeiros escritos nas nossas línguas. Situação diferente ocorre, pelo
menos, no Inglês. Existem as
palavras kitchen (cozinha),
chicken (galinha/frango), teach (ensinar)… como se pode
ver, os bantu que aprenderam
anos e anos o Inglês não podiam ter qualquer problema
em aceitar este símbolo para
representar tal som. Mas nós,
não! O /C/ sempre será algo
estranho, incomum, intruso
como alguns preferem dizer.
E, então, os precursores da
ortografia das línguas Bantu,
falantes do Português, nossa
língua da colonização e oficial e da unidade nacional,
preferiram representar este
som na combinação de grafemas ou letras, o /T/ e o /ch/, o
/T/ e o /sh/ e mais tarde o /T/ e
/X/, numa lógica de conjugação de os sons naturais representados por estas palavras
isoladamente, à semelhança
do que acorre nas lições elementares da formação das
sílabas, assim B+A=BA,
D+A=DA, V+A=Va e assim sucessivamente, para se
chagar a T+X=TX. O que
parece mais compreensível para qualquer um que
tenha suas raízes histórico-linguísticas no Português.
E depois se seguem mais
situação que, logicamente,
precisariam de apelo a este

exercício lógico e coerente
de associar grafemas para
que consiga uma representação aceitável de sons
únicos de línguas específicas, a exemplo das palavras
problema ou assunto, em
Tsonga, MHAKA, TSOLO
(joelho), entre tantos outros
casos. Quer dizer, a constituição de um sistema de escrita e de ortografia respecti-

va não deve ser um processo
de trazer coisas estranhas,
surpreendentes,
absurdas
até certo ponto, mas sim
partir do que há de habitual,
de comum para criar novas
coisas particulares. O contrário é a balbúrdia toda que
vem sendo gerida desde há
anos, que até caracteriza os
seminários nacionais sobre
a padronização da ortografia

das Línguas Bantu de Moçambique. precisaríamos de
saber se, efectivamente, estamos satisfeitos com a nossa herança histórica ou não?
Reconhecendo que somos
um povo, uma sociedade,
uma comunidade com muitos traços aportuguesados,
por que não adaptarmos um
padrão ortográfico não muito
equidistante desta realidade?
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PR cúmplice
em eleições
fraudulentas

V

árias teorias explicam a importância
de se apartar dos dizeres mesmo quando parece necessário dizer algo, e mesmo nas vezes em que falar é uma necessidade obrigatória, o silêncio pode sim
ser portador das melhores palavras, portanto, o modo
mudo é de uma relevância tal que não se pode ignorar.
Num processo eleitoral angolano inacabado, no qual ainda
se apuravam os resultados, Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique, ignorou estupidamente o silêncio e
feito um trombone expôs a moçambicanidade ao ridículo ao
dar os parabéns por uma vitória ainda não consagrada ao agora
consagrado Presidente da República de Angola, aquilo foi uma
vergonha, tratava-se ainda de resultados preliminares e mais, a
oposição de Angola e boa parte de sua sociedade, contesta(va)
veementemente aos tais resultados e a transparência do processo, foi mesmo ridículo, uma confissão clara de que para
o presidente moçambicano a vitória faz-se pela trapaça, ou
melhor, não importa vencer desde que se consiga governar.
Esta atitude do Presidente de Moçambique caiu muitíssimo mal pois, para os moçambicanos e angolanos e talvez
para mundo inteiro, estes dois países são similares e até
gémeos na sua negatividade, muito cúmplices do ponto de
vista governamental, nunca houve eleições em Moçambique
sem barulho durante e pós processo, jamais a oposição em
Moçambique admitiu tais resultados, sempre houve no processo eleitoral moçambicano indícios evidentes de fraude,
nunca o partido Estado, o do Filipe Nyusi então, venceu
sem protestos, sempre foi tal e qual essa Angola eleitora na
semana finda que clama por justiça eleitoral agora. No entanto, as felicitações de Nyusi, aliadas a presença de Joaquim
Chissano, antigo presidente, pioneiro do processo eleitoral
em Moçambique, o mentor do multipartidarismo e quiçá o
mentor também da fraude neste país, contribuem para uma
segura desconfiança desta vitória de JLO. Nyusi não foi
feliz, para além de ridículo, precipitou-se revelando deste
modo a sua cumplicidade com uma possível fraude eleitoral.
Numa categoria mais amigável, que lho digam os seus
amigos, “perdeu a oportunidade de ficar calado” e se é que
tinha mesmo sede de falar, que dissesse que nada tinha
a dizer ou então que fosse pela diplomacia do presidente
português, “é um assunto interno” ou por outra, “o processo
eleitoral ainda não terminou” porque não tinha terminado de
facto e, Nyusi falou até antes de Marcelo Rebelo de Sousa.
O mais ridículo nessa precipitação de Filipe Nyusi, é como
ficou a sua imagem perante os cidadãos angolanos, acharam-lho tão intruso quanto inconveniente que deixou os cidadãos
moçambicanos cheios de vergonha e não só, impávidos também com um presidente cheio de agenda em sua casa e põe-se
a correr para precipitadamente, erradamente, inconvenientemente, saudar o seu homólogo amigo por uma vitória que ainda não conquistara. Os angolanos não gostaram e foram impiedosos ao dizer o que Filipe Nusi tinha que ouvir pelas redes
sociais. Foi vergonhoso para os moçambicanos sim, mas não
foi demais. Tomara que Nyusi tenha aprendido alguma coisa.
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Editorial
Matavelismo
em Gaza

O

Primeiro secretário do partido Frelimo em Gaza deve
ter lido e praticado em abundância a máxima de Maquiavel, segundo a qual não interessam os meios para
atingir determinados fins. E fá-lo com mestria capaz
de assustar o próprio diabo. Aliás, mestria capaz de
fazer corar até aos demais membros do batuque e da maçaroca. O
camarada (?) segundo os relatos faz e desfaz. Abusa da confiança e
fontes que alimentam a comunicação social realçam que não há quem
lhe ponha o guizo, com medo de represálias, uma vez que até se diz
a pés juntos que o seu matavelismo envolve os serviços secretos.
Temos para nós que o que se passa em Gaza devia ser assunto de grande análise mesmo a nível central, uma vez que a Frelimo nos habitou
às suas históricas vitórias retumbantes nos pleitos eleitorais. Ora, este
facto, que se vive em Gaza nos leva a deduzir o contrário, assumindo
que estas mesmas vitórias sugerem gato escondido com rabo de fora,
incarnando muita asneira, atropelos, ganância e estupidez no modo como
são conduzidos os votos par saber tocar batuque e comer maçaroca.
Gaza produz em abundância a maçaroca, e Matavel deve ser um
exímio comedor da mesma, uma vez não olhando a meios para penetrar na machamba partidária e influenciar mentes torpes para
seguirem os seus intentos. Gaza não merece estar na boca da imprensa por gestos de natureza matavelista. Gaza tem outras projecções e merece respeito de todos. O nosso voto é que toda esta
novela, aliás toda esta m… não termine em sangue como tem sido
apanágio em guerrinhas partidárias noutros quadrantes. Pudera!
Diz se que quem desafia o primeiro secretário do partido em Gaza,
Daniel Matavel paga com pena gravosa e nomes como os de Miguel
Maibaze e Tomás Como, que concorriam ao cargo de primeiro secretário do comité distrital da Frelimo em Chókwè viram suas candidaturas
chumbadas por terem aparecido há dias nos órgãos de comunicação
social denunciando inúmeras irregularidades nos processos eleitorais.
Os visados foram informados, que suas candidaturas viram-se afastadas. Fundamentos para tal situação? Desafiaram as ordens superiores idas do comité provincial de Gaza a qual impunham candidaturas
únicas nas conferências de zonas, tudo para suportar a recondução
do poderoso primeiro secretário e deputado da Assembleia da República que não renuncia até hoje violando a directiva do partido.
Foram afastados da corrida e não sabem o que fazer. A causa é terem
reclamado na comunicação social há dias por alegadas imposições de
candidaturas únicas e ordens superiores do comité provincial exigindo a reposição da democracia e justiça no partido ao nível do comité distrital tendo levado as reclamações a verificação da província.
Quem fica a ganhar por esta ditadura matavelista é Estêvão Machava. Coitado do Machava. Vai ganhar e por sua conta vai dar o
seu voto ao seu camarada Matavel. A bajulação vai servir de remo
para juntos mastigarem a maçaroca e tocarem o batuque do partido.
Caso para dizer. Em Gaza, Matavel manda em tudo e em todos, e
não olha a meios para seguir em frente. Coitado do partido em Gaza!
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Construção da via Mapinhane-Pafuri

Mabote quer capitalizar
ganhos através do Zinave
O Parque Nacional do Zinave, situado no distrito de Mabote á norte da província de Inhambane passou a figurar no
mapa mundial dos lugares onde estão os bigs fives, retirando
o distrito do anonimato, sob ponto de vista de desenvolvimento no capítulo do turismo. Contudo, não basta apenas a fama
que Mabote tem de hospedar uma área de conservação única
concentrada, assumiu o administrador de Mabote Carlos
Mussanhane para quem é preciso materializar o projecto
de construção da estrada que liga o posto administrativo de
Mapinhane em Vilanculos e Pafuri, na província de Gaza.

E

ssa
infra-estrutura,
a
ser construída
vai catapultar
o desenvolvimento do distrito de Mabote,
tendo em conta sua localização
geográfica, que se situa entre
os dois postos administrativos nomeadamente o de Pafuri
no distrito de Chicualacuala
e Mapinhane em Vilankulos.
“Se o projecto for efectivado não haverá mais razões
de não capitalizarmos a fama
em termos de económicos e
de atracão de investimentos e
turistas, sabido que a estrada
Mapinhane-Pafuri constitui um
pólo para aceleração do desenvolvimento “ afirmou, destacando que a estrada em alusão,
apresenta-se como a única ao
nível mundial que atravessa
quatro há cinco áreas de conservação nomeadamente os parques de Kruguer, África do Sul,
Banhine, província de Gaza e
Inhambane, Limpopo em Gaza,
Zinave em Inhambane e Pomene também em Inhambane.
Não sei se existe uma estrada que liga todas essas infra-estruturas. É importante para nós
como dirigentes desempenhar
as nossas competências como
forma de vender e atrair os mais
investimentos, referiu a fonte
realçando que construir a estrada Mapinhane-Mabote constitui
um investimento social. Contudo, a estrada Mapinhane-Pafuri
é um investimento económico.
E porque o Parque Nacional do Zinave passou a figurar
no mapa-mundo, dos tops daqueles lugares onde estão os
big fives, Carlos Mussanhane
entende que tal mudança está
gerar um perfil diferente ao
distrito, pois os turistas que outrora se faziam as praias que se

situam em vários cantos da extensa província de Inhambane
e posteriormente buscavam outras alternativas no estrangeiro
como o caso do Kruguer Park já
não poderão gastar os recursos
na vizinha África do Sul, pois o
Zinave figura no mapa mundial.
“ Antes desfrutavam o dinheiro em outras áreas de con-

servação depois que passassem
de Vilankulos por exemplo.
Hoje em 29 minutos de voo
já se podem fazer a Mabote idos de Tofo ou Pomene “
afirmou acrescentando que
para o caso de viatura são no
máximo três horas de tempo.
Carlos Mussanhane salientou ainda que o seu executivo

tem estado a capitalizar essa
fama através da qualidade e
quantidade dos turistas que passam por aquele distrito apontando desafios mormente as
unidades hoteleiras que devem
se preparar para receber com
capacidade as pessoas que lá
vão, incluindo os restaurantes, assim como os dirigentes

que são chamados a servirem
a tempo útil a todos cidadãos
que se aproximam ao distrito
observando toda cadeia que
permita a melhoria de renda.
E como vai fazer para melhorar a renda dos cidadãos?
A própria fama, segundo Mussanhana deve ser vendida de
forma positiva, de modo a
atrair os turistas e essa venda
positiva traduz-se na segurança dos que lá vão visitar.
“Não podemos ter situações
de os turistas ou visitantes dormirem preocupados porque vão
enfrentar assaltos. É preciso que
seja assegurada a segurança de
todos cidadãos para que mais
vezes tenhamos mais visitas
que se vão traduzir no desenvolvimento do distrito através da
criação de cadeia de valor que se
traduz no emprego dos cidadãos
nativos de Mabote e não só “
Carlos Mussanhane entende
que o presidente Filipe Nyusi
tem conseguido e muito bem
inaugurar uma abordagem do
desenvolvimento do país virado
para a protecção da biodiversidade e conservação, vai dai que
no acto do baptismo da “princesa
inocente o primeiro rinoceronte
nascido no parque nacional de
Zinave apelou responsabilidade na preservação das áreas de
conservação e biodiversidade.
É nessa senda que surgiu a
iniciativa Produza Mabote que
visa inculcar os jovens através
do desporto e estudos a compreender melhor o seu papel na conservação da biodiversidade, alias

o produza Mabote está concentrada na base ou seja é fundamental que se tenha profissionais que
assumem os seus compromissos
distanciando de actos maléficos
como a corrupção e outros males que possam comprometer
o desenvolvimento de Mabote.
“O Produza Mabote é uma
responsabilidade onde cada
um dos actores assume seu papel apostando nos padrões de
qualidade, é por isso que dizemos quando olhamos para
o desporto e na perspectiva
de olhar para que os jovens se
concentrem nos estudos, pois
poderá compreender melhor o
seu potencial de biodiversidade, bem como a sua necessidade de produzir melhor “ disse
Sendo que não é apenas do
turismo e por hospedar áreas
de conservação, Carlos Mussanhane disse num outro desenvolvimento que no campo da
agricultura Mabote tem como a
cultua de bandeira, a castanha
de caju que se situa em quatro há cinco mil toneladas em
cada época de comercialização
agrícola, significando que há
um potencial enorme na capacidade de gerar mais renda e
melhorar a vida da população.
É uma abordagem que também dedica-se a criação de
gado bovino que se situa em
33 mil cabeças a nível do distrito que gera necessidade de
instalação de um matadouro
industrial, mas também o melhoramento da carne de gado.
“Estamos numa fase avançada da instalação de um matadouro, sendo que há um parceiro que identificou o distrito
como ideal para a implantação
do empreendimento, estando-se
na fase final de todo expediente a nível das estruturas “ disse
Relativamente ao potencial
florestal, Mabote é um distrito
a nível nacional que tem uma
área florestal enorme contando com espécies de madeiras
variadas que tem estado a servir para o desenvolvimento do
distrito, dai a necessidade de se
concentrar na exploração sustentável daquele recurso florestal
evitando o seu desaparecimento através do reflorestamento.
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Renamo vê “dissonâncias” na resposta do
Governo moçambicano ao terrorismo
A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, diz haver dissonâncias no seio do Governo relativamente
à insurgência em Cabo Delgado, que se traduzem na falta de
resultados consistentes no combate a este fenómeno.

E

sse
comentário
surge
depois de, há
uma semana,
o Presidente,
Filipe Nyusi, e o ministro da
Defesa, Cristóvão Chume, terem feito declarações algo contraditórias sobre o jihadismo.
Filipe Nyusi denunciou
a existência de proprietários
de postos de abastecimento
de combustível na província de Sofala, no centro de
Moçambique, que usam o
negócio para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado.
O porta-voz da Renamo,

José Manteigas, diz que nos últimos dias temos sido bombardeados por informações muito
controversas e contraditórias
vindas do mesmo Governo.
Ele refere que “o ministro
da Defesa veio a público dizer
que ainda não são conhecidas
as causas, as fontes de financiamento nem os rostos dos
terroristas, mas, curiosamente,
o Presidente da República afirmou que as bombas de combustíveis podem ser uma fonte de
financiamento aos terroristas”.
Para aquele responsável
partidário, “o Presidente Filipe Nyusi, sendo o mais alto
magistrado da nação, não

pode aparecer com lamentações como cidadão comum, ele

deve trazer informações consistentes e até com soluções”.

Antigos combatentes da RENAMO
ameaçam RENAM Democrática

G

uerrilheiros
pedem a fundadores do
movimento
“RENAM
Democrática” que abandonem
a ideia. E ameaçam: “Quem
avisa, amigo é”. Analista ouvido pela DW teme ressurgimento de discurso belicista.
Victor Viandro disse esta
terça-feira (30.08) que a “brincadeira” tem limites. O presidente
da Associação dos Combatentes da Luta pela Democracia
(ACOLDE) vê com maus olhos
a criação do movimento RENAM Democrática. Apelou,
por isso, aos fundadores que
desistam da ideia e partiu directamente para as ameaças.
“Quem avisa, amigo é. Recuem antes que seja tarde. Ao
manterem [o vosso propósito]
estão a nos desafiar, e quem
nos desafia sabe o que lhe espera”, disse Victor Viandro.
A tensão politico-ideológica
aumenta desde que ex-membros
da RENAMO decidiram criar
um novo partido com um nome
bastante semelhante, a RENAM
Democrática. Um dos fundadores do movimento é Vitano
Singano, antigo membro da co-

problema não é criar um novo
partido, mas usar um nome semelhante, alegadamente para
tentar confundir os eleitores.
O secretário-geral do partido, André Majibire, ameaçou “tomar medidas” contra
quem se atrever a manchar
a imagem da RENAMO.
Mas para Lourindo Verde,
esta não é a melhor abordagem. O analista político alerta
para a necessidade de a RENAMO moderar o discurso e
deixar de recorrer a ameaças.
“Esta nova abordagem
que está a aparecer depois de
a própria RENAMO assinar
acordos de cessação das hostilidades e de reconciliação,
para proteger os princípios
democráticos, pode destruir o
missão política da RENAMO.
“Não estão autorizados a
usar os nomes dos nossos saudosos, nem da RENAMO, alterados ou adulterados”, acrescentou Viandro. “Apelamos
para pararem imediatamente”.
Ameaçar “não é solução”

Várias individualidades do
maior partido da oposição moçambicana têm frisado que o

José Manteigas diz haver
muitas fragilidades no seio das
Forças de Defesa e Segurança,
particularmente ao nível dos
Serviços de Informação e Segurança do Estado, realçando que
desde 2017, “não estamos a ver
nenhuma acção de prevenção do
terrorismo em Moçambique”.
O porta-voz da Renamo
acrescenta que o seu partido
está perplexo quando o Chefe
de Estado “faz esta abordagem
genérica sobre um problema
tão bicudo como é o terrorismo, porque era expectável que
ele, em tanto que comandante chefe das forças de defesa e segurança, as instruisse
a trazer resultados concretos.
“Há dissonâncias no Governo e nós estamos preocupados com isso”, conclui o
porta-voz da Renamo. (VOA)

clima democrático, seja dentro
da RENAMO ou fora”, avisa.
O
analista
aconselha o partido de oposição
a não perder o foco antes
das eleições autárquicas de
2023 e das gerais de 2024.
“A RENAMO sabe como
se chegou à paz”, disse. “A
única forma que existe é aceitar o surgimento do novo
partido ou negociar a formação de uma força que possa
estar em condições para desafiar o seu principal adversário, que é o partido Frente
de Libertação de Moçambique
(FRELIMO)”,
acrescentou.
DDR “muito avançado”

A conferência de imprensa da RENAMO na Zambézia,
esta terça-feira, antecedeu uma
reunião à porta fechada com os
guerrilheiros do partido que ainda aguardam a desmobilização
no âmbito do processo do DDR.
Pela primeira vez, o secretário-geral da RENAMO
elogiou na semana passada a
forma como o DDR está a decorrer, apesar da província da
Zambézia estar no fim da lista.
“O DDR está muito avançado. No dia 17 deste mês fomos encerrar a base militar
de Montepuez. O número de
bases desactivadas é maior do
que o das bases que restam.”
Majibire estima que o número de desmobilizados no país
já ultrapasse os 4 mil, num total
de 5.221 ex-guerrilheiros. (DW)
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Mikhail Gorbachev, último presidente
soviético, morre aos 91 anos
Mikhail Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética e pôs fim à Guerra Fria, morreu na terça-feira aos 91 anos,
segundo avançaram agências de notícias russas. Gorbachev
tinha uma doença grave e prolongada.

que abandonaram suas orientações marxistas-leninistas nos
anos de 1989 e 1990. Um sentimento nacionalista crescente

na Rússia, é constantemente
escarnecido por não ter impedido o colapso soviético, evento que resultou em um declínio

director e dos professores de
sua escola. Ainda em 1950, ingressou na faculdade de Direito da Universidade Federal de

orbatchov
foi o oitavo
e último líder da União
Soviética,
foi Secretário-Geral do Partido
Comunista da União Soviética
(PCUS) de 1985 a 1991. Foi
chefe de Estado do país de 1988
a 1991, na posição de Presidente
do Presidium do Soviete Supremo de 1988 a 1989, Presidente
do Soviete Supremo de 1989
a 1990 e Presidente da União
Soviética de 1990 a 1991. Ideologicamente, sua identificação
inicial era com os ideais marxistas-leninistas, tendo, entretanto,
no início da década de 1990, se
inclinado à social-democracia.
De origens russas e ucranianas, Gorbatchov nasceu em
Privolnoye, Krai de Stavropol
em uma família pobre camponesa. Nascido e criado durante o governo de Josef Stalin,
operava colheitadeiras em uma
fazenda colectiva durante sua
juventude, antes de filiar-se ao
Partido Comunista, que, à época, governava a União Soviética
sob um regime unipartidário de
orientação marxista-leninista.
Durante seus estudos na
Universidade Estatal de Moscovo, casou-se com sua colega
de faculdade Raíssa Titarenko
em 1953, dois anos antes de
graduar-se em direito. Ao mudar-se para Stavropol, trabalhou
para a Komsomol, organização
juvenil do PCUS e, após a morte de Stalin, tornou-se um forte
apoiante das reformas desestalinizadoras do líder soviético
Nikita Khrushchov. Foi nomeado Primeiro Secretário do Comitê Regional de Stavropol do
PCUS em 1970, posição na qual
supervisionou a construção do
Grande Canal de Stavropol. Em
1978, retornou a Moscovo para
tornar-se Secretário do Comité
Central do PCUS e, em 1979,
entrou para o Politburo. Após os
três anos que se seguiram desde
a morte do líder soviético Leonid Brezhnev, após os breves
governos de Yuri Andropov e
Konstantin Chernenko, o Politburo elegeu Gorbatchov Secretário-Geral, tornando-o chefe
de governo de facto, em 1985.
Apesar de seu compromis-

ameaçava o colapso da União
Soviética, levando partidários
marxistas-leninistas a tentarem
um golpe de Estado contra o governo de Gorbatchov em Agosto de 1991. Subsequentemente,
houve a dissolução da União
Soviética contra os desejos de
Gorbatchov, levando-o a renunciar em Dezembro. Após deixar
o cargo, criou a Fundação Gorbatchov, tornou-se crítico dos
governos dos presidentes russos
Boris Yeltsin e Vladimir Putin,
e fez campanha pelo movimento social-democrata russo.
Considerado uma das figuras mais importantes da segunda metade do século XX, Gorbatchov continua uma figura
controversa. Galardoado com
um grande número de prémios,
incluindo o Prémio Nobel da
Paz, foi amplamente elogiado por seu papel pelo fim da
Guerra Fria, pela redução dos
abusos de direitos humanos
na União Soviética e por sua
tolerância tanto à queda dos
governos socialistas do leste
europeu quanto à reunificação
da Alemanha. Por outro lado,

da influência russa no mundo e
precedeu uma crise económica.
Mikhail
Sergueievitch
Gorbatchov nasceu em 2 de
Março de 1931, no território
de Stavropol. Filho de cristãos, seu pai, Serguei Gorbatchov (1909-1976), era russo,
e sua mãe, Maria Gopkalo
(1911-1993), era ucraniana.
Durante a guerra, quando o
jovem Gorbatchov ainda tinha
dez anos, o território onde sua
família morava foi ocupado por
tropas alemãs, e seu pai partiu
à frente de batalha. Após a libertação da cidade, chegou à
família a notícia de que o pai
havia perecido entre os heróis.
Aos 13 anos, passou a dividir a escola com o trabalho de
campesino, em um kolkhoz. A
partir dos 15, começou a trabalhar de auxiliar de electricista
em uma maquinaria. Em 1948,
foi laureado com a Ordem do
Estandarte Vermelho do Trabalho, como electricista exemplar.
Aos 19 anos, candidatou-se a
uma vaga no PCUS, mas seria
aceito somente dois anos mais
tarde, com recomendações do

Moscovo, onde graduou-se em
1955. Em Setembro de 1953,
casou-se com Raíssa Titarenko,
que conhecera na universidade.
Já licenciado, trabalhou na promotoria de Stavropol, enquanto
na vida política ficou encarregado da direcção do departamento de agitação e propaganda do
Komsomol da região, até 1962.

G

so de preservar o estado soviético e seus ideais socialistas,
Gorbatchov acreditava que reformas políticas significativas
eram necessárias, especialmente após o acidente nuclear de
Chernobyl de 1986. Ordenou
a retirada soviética da Guerra do Afeganistão e participou
de diversos encontros com o
presidente dos Estados Unidos
Ronald Reagan para limitar a
proliferação de armas nucleares e acabar com a Guerra Fria.
No que diz respeito à política interna, implementou a
glasnost (“transparência”), política que aumentava as liberdades de expressão e imprensa,
e a perestroika (“reestruturação”), política que objectivava
descentralizar a tomada de decisões no âmbito económico,
com o propósito de aumentar
a eficiência económica. Suas
medidas democratizantes e a
formação do Congresso dos Deputados do Povo enfraqueceram
o sistema estatal unipartidário.
Gorbatchov recusou-se a
intervir militarmente nos vários países do Bloco do Leste

Carreira política Gorbatchov

Em 1961, Gorbatchov foi
um dos delegados do XXII
Congresso do Partido Comunista que, entre outros assuntos,
definiu a ruptura sino-soviética.
Em 1966, então com 35 anos,
completou os estudos no Instituto Agrícola como economista-agrónomo. Começou, então, a
progredir rapidamente na sua
carreira política. Em 1970, foi
nomeado ministro da Agricultura e, no ano seguinte, membro
do Comité Central. Em 1972,
dirigiu uma delegação soviética à Bélgica e, dois anos mais
tarde, em 1974, tornou-se representante do Soviete Supremo. Passou a fazer parte do
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do país para o capitalismo e a
independência de todas as repúblicas que estavam sob domínio
soviético. A ala moderada, liderada pelo próprio Gorbatchov,
defendia a manutenção do Estado soviético e a continuação das
reformas políticas e económicas, enquanto a ala conservadora, liderada por Egor Ligatchov
e Guennadi Ianaiev e composta
dos políticos conhecidos como
linhas-duras, era partidária da
instalação de um novo regime
que desse fim às reformas neoliberais e iniciassem um novo
período político e económico
para a URSS. Em poucos dias,
um impasse político se instauraria na União Soviética.
A crise na URSS

Politburo em 1979. Lá recebeu
a protecção de Iuri Andropov,
chefe do KGB, também natural
de Stavropol, e foi promovido
durante o breve período em que
Andropov fora líder da União
Soviética, antes da sua morte,
em 1984. As posições que tomaram no partido deram-lhe a
oportunidade de realizar viagens a diversas partes do mundo, o que terá influenciado o seu
ponto de vista político e social,
como líder do seu país. Em
1975, dirigiu uma delegação à
República Federal da Alemanha e em 1983 liderou outra ao
Canadá, onde se encontrou com
o primeiro-ministro Pierre Trudeau, com os membros da Câmara dos Comuns e do Senado.
Com a morte de Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbatchov foi eleito pelo Politburo como líder da União
Soviética, a 11 de Março de 1985.
No posto, inaugurou diversas reformas e campanhas, que
a longo prazo conduziriam o
país a uma economia de mercado, ao fim do monopólio
do poder central do PCUS e,
posteriormente, à desintegração da União Soviética.
Uma de suas primeiras actividades políticas foi a contraditória campanha contra o
alcoolismo, criada em 1985,
que levou a um aumento de
45% nos preços das bebidas
alcoólicas, e consequentemente a uma redução na produção
de álcool e vinhos e à escassez
de açúcar nos mercados por
conta da produção clandestina de bebidas alcoólicas. Por
outro lado, a sociedade regis-

tou um aumento na expectativa de vida e uma considerável
redução no número de crimes
cometido sob efeito do álcool.
Em 1986, Gorbatchov teria de lidar com o acidente
nuclear de Chernobil, após a
explosão do reactor da usina
da cidade, localizada na Ucrânia, que provocou uma onda
de radiação por toda a Europa.
Reformas políticas de
Gorbatchov

As reformas políticas de
Gorbatchov introduziram eleições para o Soviete Supremo e
comités regionais, a amnistia ao
cientista e crítico Andrei Sakharov, seguida do término da perseguição a dissidentes, a remoção da censura na mídia e em
trabalhos culturais e a supressão
de conflitos locais, com destaque à manifestação dos jovens
em Alma-Ata, à intervenção no
Azerbaijão e à repressão aos
movimentos nacionalistas das
repúblicas do Báltico. Eventos

importantes marcaram o modelo
político de Gorbatchov, incluindo a reforma interna no PCUS,
resultando na formação de diversas plataformas políticas e
na consequente abolição do sistema unipartidário, com a remoção constitucional do artigo que
definia o Partido como a força
motriz e guia da nação; A reabilitação das vítimas do regime de
Stálin, após décadas de silêncio;
o fim da Guerra do Afeganistão
e a retirada das tropas soviéticas; A intervenção do exército
em Baku, na madrugada de 20
de Janeiro de 1990, contra a
Frente Popular do Azerbaijão.
Mais de 130 pessoas morreram,
incluindo mulheres e crianças.
A política da Glasnost foi
um dos pontos principais do
governo de Gorbatchov. Apresentado em 1986, em meio
a conflitos nacionalistas e à
insatisfação social, o projecto consistia na abertura política, que tinha por objectivo
trazer ao país a transparência
e a liberdade de expressão.

Política externa

Em 1985, Gorbatchov viajou ao Reino Unido, onde encontrou-se com Margaret Thatcher, após um período de tensas
relações entre a primeira-ministra britânica e os antecessores
de Gorbatchov no Kremlin.
Em 1988, o presidente soviético anuncia que a o país
abandonava oficialmente a
Doutrina da Soberania Limitada, ao admitir que a Europa
de Leste tinham o direito de
adoptar regimes democráticos,
se desejassem. Seu porta-voz,
Guennadi Guerassimov, em tom
cómico, denominou esta disposição como Doutrina Sinatra.
Isto levou à corrente de
revoluções ocorridas nos países do Pacto de Varsóvia,
através das quais o socialismo
entrou em colapso. Essas revoluções ocorreram de forma
pacífica e diplomática, como
na Alemanha, com a queda do
muro de Berlim, sendo a única excepção a Roménia, cujo
recém-instalado governo revolucionário julgou e executou
o ditador Nicolae Ceausescu.
Terminava assim a Guerra Fria,
o que justificou a atribuição do
Nobel da Paz a Gorbatchov,
em 15 de Outubro de 1990.
A gradual democratização
da União Soviética levou à perda de poder por parte do Partido
Comunista, resultando na divisão do Partido entre as alas liberal, moderada e conservadora.
A ala liberal, chefiada por Boris
Iéltsin e Anatoli Sobtchak, defendia uma abertura completa

Em Agosto de 1991, os conservadores se aliaram ao KGB
para derrubar Gorbatchov e dar
fim às suas reformas. Os liberais, porém, com o comando
de Boris Iéltsin, enfrentaram os
golpistas para manter Gorbatchov no poder. Entre 19 e 21 de
Agosto, o presidente soviético
foi encarcerado em uma dacha
na Crimeia. Enquanto isso, em
Moscovo, os liberais detinham os
golpistas, e passados os três dias,
Gorbatchov retornou ao poder.
Os planos de Iéltsin, contudo, não eram favoráveis a
Gorbatchov. Conforme o líder
liberal ganhava cada vez mais
partidários, a popularidade de
Gorbatchov abaixava constantemente. O presidente demitiu e encomendou a prisão dos
membros do Politburo que tomaram a iniciativa do golpe e
que mais tarde ficariam conhecidos como a Gangue dos Oito.
Boris Iéltsin, que antes defendera Gorbatchov, agora tomava o poder de suas mãos.
Declarando a Rússia uma república independente da União
Soviética, Iéltsin proibiu a actividade do PCUS em solo russo, e em 8 de Dezembro aliou-se aos presidentes de Ucrânia
e Bielorrússia para apresentar
a soberania destes países sobre o poder central soviético.
Neste momento, os dois
poderes se conflituavam. Sem
qualquer domínio ou autoridade, Gorbatchov, representando
a URSS, reconheceu a vitória
de Iéltsin e a independência
das ex-repúblicas soviéticas, e
então resignou ao cargo, sem
antes declarar a União Soviética oficialmente extinta.
Toda a estrutura governamental soviética tornava-se nula, bem como o posto de
Gorbatchov. Na noite de 25
de Dezembro de 1991, a bandeira soviética foi retirada do
mastro do Kremlin, o mais alto
símbolo de poder na Rússia.
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Transtorno alimentar disfarçado por trás das roupas largas

A procura de corpo perfeito pode gerar uma espécie de
confusão e dilema interior, segundo Telma Matsinhe
CRIZALDA VILANCULOS
Os transtornos alimentares são como anorexia nervosa (AN) e bulimia nervosa, assinaram grande importância nas últimas duas década, com melhor reconhecimento de uma prevalência e consequências bem
severas. Casos resistentes á terapias são frequentes em cerca
de 25% alguns dos pacientes desenvolveram quadros crónicos com consequências orgânicas importantes, e as taxas
de mortalidades varia de 5% a 20 %, segundo as pesquisas.

D

e acordo com
a Psicóloga
Clinica e responsável sobre Violência
Baseada no Género, (VBG) e de
apoio psicossocial no Distrito
Kafumo na Cidade de Maputo,
Telma Fernandes Matsinhe, os
casos de transtornos alimentares
são mais frequentes na fase de
adolescência e os mesmos se escondem nas roupas muito largas.
Apontou igualmente que
a maior parte de doenças de
transtornos alimentares são
diagnosticados
tardiamente,
por isso os pacientes apresentam um diagnóstico de desnutrição gravíssima do equilíbrio electrolista bem avançado
Salienta Telma Matsinhe,
que os transtornos alimentares são alteração no processo
de alimentação, onde o indivíduo vem a comida duma maneira abrangente. Ou seja, a
maneira como o indivíduo vai
encarrar alimentação e o processo de como se alimentar.
Nesta ordem de ideia, o indivíduo passa a ter pensamentos
e emoções sobre a sua alimentação e sobre a forma como vê
o seu corpo, afectando assim o
seu auto estima igualmente suas
relações socias, disse a fonte.
Indo mais avante, a fonte
explica, que transtornos alimentares literalmente mudam a forma como o individuo se vê, ou
seja, causam alucinação visual,
passa-se a observar algo que
não condiz a realidade como um
físico magro se torna acima do
peso, acerca do próprio corpo.
Para Matsinhe, é importante reforçar a divulgação
sobre transtornos alimentares porque é uma doença que
faz com que o indivíduo entra em duelo contra o próprio
corpo e gerar uma espécie de
confusão e dilema interior.
De acordo com a fonte,
não existe uma causa específica. Porém, a adolescência é
um período sensível e que por

isso, motiva transtorno alimentar (TA), isso acontece por
conta das mudanças que os jovens passam. Apontou igualmente que anorexia nervosa
e abulimia pode ser genética,
psicológica e de causas sociais.
A psicóloga diz que existe o
transtorno alimentar como semblant eonde não existe apareça
nem a sua imagem corporal.
Explica também existem outros que tem a ver com a gestão
compulsiva. Nesta o individuo
come de forma muito insistente
e também consome uma maior
quantidade de comida. Os livros falam de duas hora, entretanto naquele período a comida
que este comem poderia comer
em 24h ou ate mesmo em 48h.
Salienta o individuo em curto
tempo de espaço consume muita
quantidade de comida. Mas ele
não olha a sua imagem corporal.
Ele tem um impulso de querer
comer de forma muito insistente em curto espaço de tempo.
Avançou que existem a picafagia onde o individuo alimentasse de material não comestível, citando carvão, lápis
e tijolo, mas nestes casos não
existem transtorno alimentar.
Maso individuo que ingere
esses materiais pode carregar
consigo transtornos mentais.
A ausência da menstruaçãoé dos sintomas de transtornos alimentar, chamada de
amenorreia por que o individuo não se alimenta devidamente e fica desequilibradoa
nívelnutricional, disse a fonte.
Diagnóstico de transtornos
alimentar

Sublinhou que para se identificar estes casosébastante
complicado porque os pacientes
procuram a unidade sanitária
num estado avançado da doença e com uma magreza bastante extrema, referiu a fonte.
Afirmou
quanto
mas
cedo procurar ajuda medica mas fácil a probabilida-

de de sucesso no diagnóstico de transtornos alimentar.
Para Telma Matsinhe, os
factores de riscos de transtornos alimentar, é o paciente adquirir a depressão, transtorno
mental, transtorno compulsivo.
Segundo a narrativa da psicóloga, a família tem um papel
muito importante para o processo de tratamento do paciente com transtorno alimentar.
O tratamento é multidisciplinar, onde envolve psicólogo,
psiquiátrica, médico de clinica geral e um assistente social.
Estes são basicamente pessoas do sector importante para
tratamento, explicou a fonte.
Corpo perfeito e suas
consequências

Por sua vez, olga Magaia, de

20 anos, nomefeitiço da nossa
entrevistada contou a nossa equipa de reportagem que há 1 anos,
por pouco fazia parte das mortalidade por transtorno alimentar.
O corpo perfeito fez com
Olga ficasse dias e dias sem
se alimentar devidamente,
ou por outra, vivia de saladas e salgados que lhe custo
consequências bem severas.
Salienta, sempre arranjava
argumento para não fazer refeições com a família, tinha que
dizer estou a estudar para que
não me incomodassem porque
não queria comer. Lembro um
dia que comi e fui tentar tirar
toda comida que havia ingerido
esta vez também teria morrido se não fosse a minha amiga
que também tinha o mesmo objectivo comigo corpo perfeito.
Explicou que sempre gos-

tou de comer, essa ideia de
não comer ou rejeitar a comida
foi quando um amigo a convidou para participar dum concurso de beleza e ele disse que
deveria perder alguns quilos.
De acordo com a fonte, quando começou a ficar
dias e dias sem comer de facto começou a perder quilos.
Acrescentou, sua irmã mas
velha percebeu essa mudança.
E para não chamar atenção
da família no geral, começou
por ficar fora de casa todo dia e
regressava quando todos membros da família se tivesse recolhidos para os quartos, referiu.
O tempo foi passando, olga
foi perdendo quilos e vendo que
já não aguentava com tanto sofrimento pediu ajuda a irmã mas
velha num estado bem avançado.
Com inda e volta a uni-
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dade sanitária, e sem sucesso os pais
tiveram que levar olga para fora do
país para solucionar o seu problema.
Contou que não foi fácil para ela
principalmente para sua família. Salienta, tenho memoria bastante negativas de tudo que fiz e aproveitar esta
opturnidade de falar e junto da minha mãe, pedir desculpa por noites
que fiz com que toda família deixasse dos seus afazer para cuidar de mim,
Hoje sinto-me bem curada de transtorno alimentar, e aconselha, todos queremos corpo perfeito, no entanto não é
deixar de comer que vamos ter a perfeição, disse a fonte com muita satisfação.
Por sua vez Marietamãe da Olga,
com sorriso nos lábios, diz que a dois
anos atrás, este sorriso estava estampado
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a choro de medo de perder a sua casula.
Marieta falou para o nosso jornal
que nunca tinha perecido que a sua filha estava doente. Acrescenta para ver
minha filha saudável ou viva não foi
fácil foram anos e anos de muita luta.
Lembra um episódio de difícil esquecer, em alguma unidadesanitárianão conseguia o diagnóstico da magreza da filha. Conta que em algumas
unidades a filha foi receitada medicamento de tuberculose enquanto não tinha.
Salienta, mães vamos ficar atentas as nossas crianças principalmente
na hora de refeição. Por pouco perdia
a minha filha Varias vezes fechei. Estou muito feliz pela recuperação da
minha filha, principalmente agradeço as profissionais da saúde no geral.

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

No leito do grande rio
Onde
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Bolseiros da TotalEnergies
viajam para a França

se

r e e nc o n t r a

me permitirão trabalhar em
diversas áreas do sector mineiro, especialmente na indústria
petrolífera, que se tem mostrado promissora no que diz
respeito ao desenvolvimento
de Moçambique. É também
o meu sonho desenvolver um

Para iniciarem as suas actividades lectivas, viajaram,
hoje, para a França, 16 estudantes, de um total de 22, que
beneficiam, este ano, das bolsas de estudo do ensino superior naquele país, concedidas pela TotalEnergies, na sua
qualidade de operadora do projecto Mozambique LNG.

O

s 22 jovens,
dos quais 12
são mulheres, foram
seleccionados, em colaboração com a
Embaixada de França em Moçambique, num rol de 1581
jovens candidatos de todo o
país. As bolsas foram atribuídas após um rigoroso processo
de selecção, que incluiu critérios como competência académica e diversidade de género.
Este grupo de estudantes
seleccionados irá frequentar
algumas das mais conceituadas
instituições universitárias em
França, cobrindo uma extensa
variedade de disciplinas a nível de Licenciatura e Mestrado.
Esta é a segunda edição
em que são atribuídas bolsas de estudo, sendo que na
edição do ano passado foram
atribuídas 21 bolsas, totalizando, assim, 43 bolsas atribuídas pela TotalEnergies em

dois anos de vigência deste
programa de bolsas para o
ensino superior em França.
Laurent Perez-Vidal, Conselheiro de Cooperação e de
Acção Cultural da Embaixada
de França em Moçambique,
afirmou que “a mobilidade estudantil é uma prioridade para
o Governo Francês e nesse contexto, a Embaixada de França
em Moçambique e Eswatini
desenvolve desde muitos anos
o programa de bolsas de estudos superiores ao nível do
doutoramento, do mestrado e
de licenciaturas técnicas e profissionais. Desde 2021, este
programa tornou-se mais impactante com a participação e
contributo da TotalEnergies,
mas de igual modo da Société Générale, e recentemente neste ano com a presença
da empresa Schlumberger”.
Para Jenifer Cheveia, Vice-Presidente para Assuntos Corporativos da TotalEnergies, “

é com grande satisfação que,
pelo segundo ano consecutivo,
a TotalEnergies testemunha
a partida de estudantes para
França. A nossa expectativa é
que estes jovens estudantes,
quando regressarem da sua
formação, estejam ainda mais
aptos a contribuir para fazer
uma mudança positiva nas
suas comunidades, nas empresas e organizações em que vão
trabalhar. Portanto, apesar de
o nosso projecto Mozambique

LNG estar em Força Maior,
e, por conseguinte, com as
operações suspensas, continuamos empenhados em contribuir para o desenvolvimento
sustentável de Moçambique”.
Lúcia Manuel Varela, que
integra o Mestrado em Geociências de Petróleo, afirmou:
“Sinto-me realmente abençoada por beneficiar desta bolsa.
Espero aproveitá-la ao máximo e, através deste mestrado,
adquirir conhecimentos que

negócio no ramo de consultoria geológica e ambiental,
bem como contribuir na formação de futuros geólogos”.
Por seu turno, Judson Matusso, que irá integrar o curso
de Licenciatura em Engenharia Eléctrica e Computação Industrial, referiu que “com esta
oportunidade de estudar em
França, espero adquirir conhecimentos na área das energias
renováveis com vista a ajudar
e alavancar o desenvolvimento da minha pátria amada”.

SolarWorks na FACIM para propor transição energética no país

A

Empresa de
fornecimento
de sistemas e
soluções de
energias renováveis SolarWorks Moçambique participa da X Edição da
Feira Internacional de Maputo
- FACIM, que decorre de 29 de
Agosto a 4 de Setembro do corrente ano, em Ricatla, Distrito
de Marracuene. De acordo com
a empresa, esta é a oportunidade e o momento adequados para
apresentar ao mercado e a todos
os visitantes, não só o trabalho
que a SolarWorks vêm desenvolvendo nos últimos 6 anos,
bem como as inúmeras soluções
que oferece ao nível da energia
solar para residências e edifícios
comerciais e de negócios, sistemas de back-up e uso produtivo.

Especialista na oferta dos
melhores sistemas solares residenciais, a empresa vêm alargando a sua oferta de soluções de
energia solar ao mercado, con-

tado já com inovadores sistemas
de irrigação, frios, iluminação
exterior, fornecimento energético a centros de negócios, empresas, comercio e habitações.

Presente no país desde
2016, a SolarWorks Moçambique defende a urgente transição
para energias sustentáveis e
limpas, como forma de prote-

ger o planeta e controlar as alterações climáticas que se vêm
agravando nas últimas décadas.
“Somos os pioneiros no
sistema “pague conforme o
uso”.Oferecemos aos nossas
clientes, para alem do serviço de extrema qualidade, extraordinárias modalidades de
pagamento de acordo com
a sua capacidade financeira,
aliando a isso a vasta oferta
de diferentes soluções” Disse
Nuno Lopes, Director geral
da SolarWorks Moçambique.
A Solarworks Moçambique
garante presença e assistência em todo o país através das
suas lojas na Matola, Xai-Xai,
Maxixe, Massinga, Beira, Chimoio, Tete, Nampula, Mocuba e
Cuamba para além de diversos
parceiros autorizados pelo país.
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No âmbito do Dia Nacional do Dador

Access BankMozambique apoia Grupo Lin
Na recolha de sangue para o Serviço Nacional de Saúde
O Access Bank Mozambique foi um dos patrocinadores
da Feira de Saúde realizada no sábado, dia 27 de Agosto,
num dos estabelecimentos comerciais da cidade de Maputo, pela LinMedcare, uma clínica privada pertencente ao
Grupo Lin.A iniciativa marcou o culminar de uma série
desessões de colheita de sangueencabeçadas pelo referido
Grupo, entre os dias 22 e 27 de Agosto. A acção decorreuem vários pontos da capital, no âmbito das celebrações do
Dia Nacional do Dador de Sangue.

to de sangue e mantê-lo disponível nos centros de conservação,
em todo o país. Refira-se que
este ano, pelo segundo consecutivo, o Access Bank realizou
a campanha “Doe Sangue, Partilha Vida” em todas as províncias onde opera, que resultou na
colecta de 250 bolsas de sangue.

as iniciativas que promovam
o desenvolvimento do país e
propiciem a melhoria das condições de vida das populações.
Independentemente da área de
actuação, continuaremos a intervir em todas as acções que
comunguem do nosso propósito”, disse aquele responsável.

Por outro lado, os serviços
públicos de saúde, no geral,
apresentam-se frágeis, justificando-se iniciativas constantes
para a o seu reforço”, acrescentou o mesmo responsável.
Desde que iniciou a sua actividade em Moçambique, em
2020, o Access Bank Mozam-

om o lema
“Não é Apenas Sangue. É
Esperança”,a
campanha
resultou numa doação de 269
balões que serão distribuídos
pelos centros de armazenagem de sangue de Maputo.
A Feira de Saúde, que contou com a participação de muitos moçambicanos, apresentou-se também como um portal de
aproximação entre os serviços
de saúde e a comunidade, com o
objectivo de informar e sensibilizar para a melhoria da qualidade de vida, incentivando a prevenção de doenças e a mudança
positiva de comportamentos.
Serviu, igualmente, para promover hábitos de vida saudável,
exercício físico, palestras ediversos testesnas áreas da saúde
da mulher, da saúde mental, ocupacional, oral, estética e física.
Paralelamente, foi realizada
uma campanha de angariação
de fundos para a construção de
uma ‘Casa Mãe Espera’, que
visa assistir mulheres grávidas
que residem longe dos centros

O director de Comunicação
Corporativa no Access Bank,
Bruno Gaspar, reiterou a pretensão do Banco em assegurar
o bem-estar dos moçambicanos, através do envolvimento
em diferentes áreas de interesse.
“A nossa estratégia passa
por nos posicionarmos como
um parceiro-chave em todas

“Temos consciência das
dificuldades enfrentadas pelo
Sistema Nacional de Saúde, sobretudo no que tange à gestão
de sangue, dadas as circunstâncias, anormais e imprevisíveis em que se despoleta a
necessidade da sua utilização, muitas vezes derivadas
de sinistralidades rodoviárias.

bique tem vindo a desenvolver
e a apoiar diversas actividades
de cariz social, fomentando
campanhas de sensibilização
em diferentes áreas da saúde.
O Banco reforça, com mais
esta acção, o compromisso que
assumiu com Moçambique e
com os moçambicanos, contribuindo para o bem-estar de todos.

C

médicos, reduzindo deste modo
os altos índices de mortalidade
materno-infantil, assim como a
transmissão por HIV/SIDA entre
mãe e filho durante o parto, por
falta de assistência às gestantes.
A contribuição do Access
Bank nesta iniciativa reafirma o
compromisso constante do Banco em reforçar o armazenamen-

AMOMIF subsidia informatização de microbancos

A

s
instituições micro
financeiras
têm
agora acesso a
subsídios disponibilizados pela
AMOMIF (Associação Moçambicana de Operadores de
Micro-Finanças), para investirem na modernização e informatização dos seus sistemas de
gestão e relatórios financeiros.
A iniciativa desta associação
é apoiada por um financiamento do FIDA (Fundo Internacional para o Desenvolvimento
da Agricultura), através de um
projecto com o Governo de Moçambique denominado REFP,
que reconheceu o contributo e

papel da AMOMIF na inclusão financeira e com ela assinou um acordo de assistência.
Até à última semana de
Agosto, e segundo dados disponibilizados pela AMOMIF,
esta entidade participou na negociação de investimentos em
software bancário para as IMFs
(Instituições Micro Financeiras), na ordem de 1,3 milhões de
meticais, garantindo subsídios
em cerca de 430 mil meticais.
Até ao momento, já existem quatro instituições que solicitaram o acesso ao subsídio,
por meio de contratos para adquirirem um sistema de gestão
conhecido por @kredit. Este
software é fornecido por um con-

sórcio que estabeleceu um acordo de parceria com a AMOMIF.
A percentagem do subsídio, a
que os operadores de Micro-Finanças têm direito, varia conforme a relação com a AMOMIF. Os
membros que têm quotas em dia
podem obter até 45% de subsídio.
O programa de assistência em
ferramentas de gestão informatizada da AMOMIF às Instituições
que operam no sector das Micro-Finanças é uma das prioridades
identificadas no plano estratégico desta associação, bem como
uma das medidas mais solicitadas pelos seus membros, de acordo com um recente inquérito ao
sector que foi realizado em coordenação com o Banco Mundial.
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Standard Bank capacita cinquenta
mulheres aspirantes a empreendedoras
vas ligadas ao empoderamento da mulher no País, especialmente na área económica.
“Estamos orgulhosos por
contribuirmos para o fortalecimento das mulheres, bem como
para a criação de um ecossistema mais equilibrado. O País
e a economia precisam de um
sistema mais justo, com mulheres empoderadas. A vida de um
empreendedor é cheia de desafios e esperamos que, com esta
capacitação, consigam enfrentá-los e vencê-los”, sublinhou.
Por seu turno, o representante da ideiaLab, Manuel
Rego, realçou que a capacitação
tem contribuído para o fortalecimento do empreendedorismo
no país. “Acreditamos no poder do empreendedorismo, pois
não se limita somente à criação
de negócios. É uma forma de
contribuir para a comunidade e
a sociedade, através da identificação de problemas e criação de
soluções. Hoje, por via do iDeate, levam ferramentas que vão
implementar em todas as áreas das vossas vidas” realçou.
O Standard Bank capacitou, recentemente, cerca de
cinquenta mulheres aspirantes a empreendedoras, no âmbito do apoio ao empoderamento feminino. A iniciativa, denominada Ideate, visa o estímulo do empreendedorismo e
o desenvolvimento de negócios inovadores para a resolução de desafios, e é promovida em parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ) e a ideiaLab.

A

capacitação,
que decorreu
em formato
virtual, é considerada, pelas participantes, como uma das
formas de ajudar os empreendedores, no geral, a vencer os desafios impostos pelo mercado.
“Foi uma escola para nós.
O conhecimento é algo que
ninguém nos pode tirar. O que
nos resta, a partir de agora, é
aplicá-lo no nosso dia-a-dia.
Esperamos que o banco e os
parceiros dêem continuidade
a esta iniciativa. O País e as
mulheres, em particular, precisam”, afirma Stela Marime.
Para Milagreth Marcos,
também participante, uma das
mais-valias do iDeate é o facto
de terem aprendido a sistematizar as informações sobre o
seu negócio, o que lhes permite
apresentá-lo da forma convincente e persuasiva a potenciais
parceiros, investidores e clientes: “Graças ao iDeate, já sei
falar do meu produto, onde e
como procurar clientes, en-

tre outras coisas. Foram cinco
dias de intenso aprendizado”.
Intervindo na cerimónia de
encerramento, a representante
do Standard Bank, Tanuja Viriato, explicou que o iDeate
foi concebido para empoderar as mulheres, dotando-as
de ferramentas essenciais à
estruturação das suas ideias,
tendo, por isso, instado às
participantes a partilhar o
que aprenderam durante a
capacitação com as mulheres das suas comunidades, às
quais devem, também, apoiar.
“Tenho a certeza de que já
estão em condições de transformar os vossos sonhos em
negócios, e, dessa forma, singrar no mercado. Hoje é, acima
de tudo, o início de uma caminhada que vai transformar as
vossas vidas, e que vai ter um
impacto sustentável na sociedade”, referiu Tanuja Viriato.
Na ocasião, a representante
da Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento (GIZ), Sindy Karberg-Manuel, reiterou
o apoio a esta e mais iniciati-

Tmcel serviço de televisão baseado em IP

A

Tmcel-Moçambique
Te l e c o m ,
S.A., acaba
de
lançar,

para o mercado, um novo serviço de televisão baseado em
IP (um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede de com-

putadores), em parceria com
a empresa APLIMAN, um
provedor mundial líder em soluções de telecomunicações.
Denominado IPTV (método de transmissão de sinais
televisivos através de redes
IP), o serviço é composto
por quatro pacotes essenciais,
nomeadamente RTP,
Prata, Ouro e Standalone.
Este serviço está disponível através do aplicativo
Yabadoo, nos sistemas operativos Android e Webserver,
sendo o acesso aos canais da
aplicação disponível apenas
para os clientes da Tmcel.
Para aceder à aplicação, os
clientes deverão registar o seu
número telefónico na aplicação
do Yabadoo, usando as políticas
de autenticação semelhantes às
do WhatsApp, o que significa que
um número poderá apenas efectuar o login num único dispositivo.
Ao subscrever este serviço,
que terá, numa primeira fase, 17
canais (entre nacionais e internacionais), o cliente beneficiará, de
um período de 30 dias, de teste
gratuito, renovável, de acordo com o pacote escolhido.
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Para evitar enriquecimento
ilícito, aconselha economista
zz É urgente adoptar medidas que permitam controlo de
transacções comerciais no país
O Estado deve ter o maior controlo sobre o fluxo de transacções económicas que os operadores comerciais emitem para evitar situações de enriquecimento
ilícito, o alerta vem do economista, Egas Daniel que aconselha a adopção de medidas tecnológicas que possam assegurar o controlo das operações financeiras no país.

O

Presidente
da
República,
Filipe Nyusi
denunciou,
esta semana, durante uma visita a província de Sofala sobre
a existência de alguns postos
de abastecimentos de combustíveis que fazem a lavagem de dinheiro assim como
financiar o terrorismo, na
província de Cabo-Delgado.
Para o economista Egas Daniel é legítima a preocupação
do Chefe do Estado, tendo em
conta a informação sensível de
que dispõe. Mas, avisa para o
reforço do controlo de todas
operações comerciais, uma vez
que é possível que os operadores recorram a outros ramos de
actividades económicas para
o mesmo efeito denunciado.
“ Não queria tecer comentários a volta desse assunto. O que se deve fazer é
que todas operações comerciais devem ser controladas
desde a base ao topo “ disse
Os países africanos incluindo Moçambique são vistos como terrenos férteis para
lavagem de dinheiro através
de negócios obscuros incluindo o terrorismo, começou por
explicar Egas Daniel que no
seu entendimento o estado
moçambicano deve reforçar
a fiscalização através de mecanismos como por exemplo
as máquinas fiscais, tal como
acontece com os bancos.
“ Penso eu que deve haver
maior interacção entre a autoridade tributária e os comerciantes para que o país não se torne
paraíso de dinheiro de proveniência duvidosa” alertou a fonte
É que no entendimento do
economista, Daniel há instituições comerciais cujo fluxo
de lucratividade roça alguma
situação de lavagem de dinheiro, dai a necessidade de se
adoptar a eficiência no siste-

ma tributário, como forma de
controlar as receitas geradas
por essas mesmas instituições.
Fazendo o maior controlo
de capitais através de adopção
de mecanismos modernos que
permitam o rastreio dos dinheiros a circular no país, podia
evitar o enriquecimento ilícito.
Dinheiro caro

Relativamente a taxa de juros aplicadas pelos bancos comerciais, Egas Daniel entende
se tratar de um problema que
remonta desde os anos 1997 e
que hoje parece estar a melhorar. A fonte sublinhou que Moçambique não produz o suficiente para o controlo da inflação.
“ É um problema antigo.
As taxas de juros são extremamente caras e não constitui novidade para ninguém.
Quem as estabelece não são
bancos comerciais, é o banco de Moçambique “ referiu
A redução das taxas de juros não é actividade exclusiva
dos bancos comerciais, depende das políticas monetárias
emitidas pelo banco central.
Para Daniel as taxas de
juros cobrados pelos bancos
reflectem ao premio de risco
assumindo que o credito mal
parado em Moçambique continua em alta, dai que os bancos tendem a aumentar para
cobrir os riscos do fenómeno.
Daniel entende que a taxa
de juros assenta na economia
ou seja quanto mais produzirmos menor será o risco de
a percentagem das taxas de
juros aumentarem. Contudo,
há cenários que acabam distorcendo a economia como é
o caso da procura agregada.
Por exemplo, o governo tem
uma despesa que não olha para
sua capacidade económica o
que leva em algumas situações
a recorrer aos bancos comerciais para aliviar suas despesas.

“ Esses cenários todos levam
o estado moçambicano a ser um
dos agentes que contribui para o
elevada taxa de juros, até porque

os bancos comerciais preferem
assegurar empréstimo ao estado
do que o privado, por este dispor
de garantias soberanas” disse

Porque o estado não tem
risco acaba contribuindo sobremaneira para o sufoco, segundo Egas Daniel da economia.
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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

20 |

zambeze

|Desporto|

Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022

Desporto recreativo

Campeonato quente e com muitos golos

O

Campeonato
de Futebol
de Veteranos
da Cidade
do Maputo (CFVCM), esta’ quente e,
sete equipas tiveram resultados
vergonhosos por serem volumosos. São 51 golos obtidos
neste fim-de-semana, um número nunca antes alcançado
numa única jornada. Referir
que os jogos da Taça Maputo
iniciam na próxima quarta-

-feira, dia 7 de Setembro.
Resultados da 21ª
jornada-série “A”
Madgumb’s x FCKm15
(4-2)
Amigos da Matola x Campoane (0-1)
Choupal x Círculo (4-0)
Malhampsene x Munna’s
(1-1)
Jardim x Veteranos Unidos
(4-1)
Kongolote x Matendene

(1-5)
Bunhiça x Leões Bravos
(0-3)
Resultados da 19ª jornada-serie “B”
Inhagoia x Vientes de
Tsalala (1-4)
Xipanipane x União Desport. de Maputo(2-3)
Luís Cabral x Amigos de
Kongolote (1-1)
Mafalala x Tlhavane (1-3)
Aeroporto x ADVcmc

(0-0)
Tsalala x Chamwaris (5-1)
Jogos da 22ª jornada-serie “A”
Campoane x FCKm 15
Circulo x Amigos da
Matola
Munna’s x Choupal
Veteranos Unidos x Malhampsene
Matendene x Jardim
Leões Bravos x Kongolote
Bunhiça x Madgumb’s

Jogos da 20ª jornada-serie “B”
Amigos de Kongolote x
União Desportiva de Maputo
Tlhavane x Luís Cabral
Mafalala x Aeroporto
Vientes de Tsalala x ADVcmc
Chamwaris x Inhagoia
Tsalala x Xipanipane
José Matlhombe

Bairro de Hulene

Lágrimas nos Veteranos e na
Célula ”F”, faltando mais duas equipas

O

campeonato
de veteranos
do
bairro
de Hulene
em Maputo, deste ano, tem uma particularidade por ter duas fases.
A primeira fase que se disputa neste momento, onde nas
doze equipas que compõe o
quadro geral do campeonato,
quatro terão que ficar de fora
por não conseguirem os pontos suficientes para transitar
para a segunda fase do campeonato, onde somente oito
equipas, vão seguir em frente.
No último fim-de-semana,
por exemplo, duas equipas ficaram de fora da corrida, fal-

tando mais duas para completar o número de quatro equipas.
Resultados da 12ª jornada -veteranos
Célula “F” x Laulane (1-3)
Ondas do Mar x Ressuscitados (0-3)
F-Mave x Veteranos (2-2)
Célula “H” x Sporting
(0-8)
Tigres x Escorpião (2-1)
Célula “D” x Nova Alianca
(1-0)
Mavalane x Nova Luz
(2-0)
Jogos da 13ª jornada
F-Mave x Célula “H”
Tigres x Célula “D”

Nova Luz x Laulane
Ondas do Mar x Nova
Alianca
Mavalane x Escorpião
Sporting x Ressuscitados
Veteranos x Célula “F”
Resultados dos jogos da
12ª -seniores
Galos x Nova Luz (1-2)
Cofres x Célula “B (6-0)
Ti m Tim x Dragão (1-0)
Amigos x Hulene (2-0)
Jogos da 13ª jornada
-seniores
Galos x Célula “B”
Dragão x Nova Luz
Amigos x Matsuva
Tim Tim x Cofres
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Luís Miquissone encerra época
em alta e com mais um golo
O internacional moçambicano Luís Miquissone voltou
a marcar pelo Al Alhy do Egipto, desta feita na vitória por
4-0 sobre a turma do Cerâmica Cleopatra, em partida referente à 34ª e última jornada da Liga Egípcia de Futebol.

M

iquissone
foi titular
e marcou
o terceiro golo
da vitória das “águias” do
Cairo, quando estavam jogados 71 minutos, contribuindo
para um triunfo que fez com
o Al Alhy terminasse na terceira posição da tabela classificativa da competição, com
um tal de 67 pontos, a dez
pontos do campeão Zamalek.
Este jogo marcou o encerramento da época 2021/2022
Miquissone participou em 27
jogos, sendo 21 para a Liga

Egípcia. Ao todo o jogador dos
Mambas fez 1351 minutos,
marcou cinco golos, dois dos
quais nas últimas três semanas.
Ricardo soares apontado à saída
do al ahly

Entretanto, a derrota com o
El Gaish (0-1), registada a 27
de Agosto, parece ter colocado
um ponto final na passagem de
Ricardo Soares no Al Ahly. De
acordo com o portal Kingfut, a direção do emblema do Cairo decidiu não manter o treinador português para a próxima temporada.
Ao facto de não ter conse-

guido roubar o título ao Zamalek
de Jesuadlo Ferreira (terminou
a 10 pontos), Ricardo Soares
falhou também o acesso à Liga
dos Campeões, prova onde o
clube foi finalista (perdeu 0-2

com o Wydad a 30 de Maio).
Será assim o fim daquela que é a primeira aventura de
Ricardo Soares no estrangeiro. Com carreira no Caçadores
das Taipas, o treinador portu-

Onda Vermelha inundou Bingu Wa Mutharika
e promete o mesmo no Zimpeto

M

i l h a res
de
adeptos
moçam bicanos
marcaram presença visível no
Bingu Wa Mutharika Stadium
que acolheu o jogo da primeira
mão da última etapa de acesso ao Campeonato Africano
Interno – CHAN-2022, que
terá lugar no próximo ano na
Argélia. Foi caso para dizer
que a Onda Vermelha inundou aquele recinto de jogos,
que tem traços arquitectónicos semelhantes ao Estádio
nacional do Zimpeto, porquanto foi também construído por empreiteiros chineses.
Com uma capacidade de

Comercial

41.100 espectadores, o Bingu
Stadium esteve longe de estar
repleto de adeptos, apesar da
forte campanha feita pela Federação Malawiana para que
o público afluísse ao recinto
que foi inaugurado em 2017 e
que custou aos cofres do estado malawiano cerca de 70 milhões de dólares americanos.
Várias excursões foram
organizadas para levar os
adeptos a Lilongwe, destacando-se comitivas que saíram de vários distritos que
fazem fronteira com o Malawi, particularmente nas províncias do Niassa, Zambézia
e Tete, bem como das respectivas capitais provinciais.
Alguns desses adeptos

nunca antes tinham assistido
in loco a um jogo da selecção
nacional de futebol, sendo por
isso que não quiseram perder
esta oportunidade rara de puxar pela equipa de todos nós.
Mas também houve adeptos da Onda Vermelha que saíram de Maputo e percorreram
vários quilómetros de carro,
só para apoiar a equipa de todos nós, transmitindo o calor,
aconchego que os Mambas
precisavam para enfrentar de
forma distímica aos Flames.
Este foi sem dúvida o jogo
que mais adeptos os Mambas
conseguiram arrastar para um
estádio fora de Moçambique
e para tal contribuiu o actual
momento que a equipa de Chi-

quinho Conde vem registando
sob batuta de Chiquinho Conde e, sobretudo, pelo facto de
estar a um passo de confirmar
a presença no CHAN, algo que
não acontece há nove anos.
Os adeptos moçambicanos ocuparam uma boa parte
da bancada central e vestidos
com camisolas vermelhas foram fazendo a festa, muito antes do jogo iniciar, transmitindo
a sensação aos jogadores de
que não estariam sozinhos neste recinto. E foi o que se viu ao
longo dos 90 minutos do jogo
em que os adeptos moçambicanos fizeram ecoar os habituais
cânticos de apoio aos Mambas.
Espera-se que este exemplo
possa ser replicado no jogo da se-

guês fez quase toda a carreira
em Portugal, onde comandou
Torcatense, Lixa, Felgueiras,
Vizela, Chaves, Aves, Académica, Covilhã, Moreirense e
Gil Vicente. (LANCEMZ).

gunda mão no Estádio Nacional
do Zimpeto, sendo que para este
embate decisivo será vendido bilhete com preço único, fixado em
200 Meticais. (LANCEMZ)
Valeu a experiência de apoiar os
Mambas”- António Chicumba –
Adeptos dos Mambas

“Foi uma boa partida,
olhando para o tipo de jogo
que as duas selecções apresentaram em campo, sabíamos
que seria um jogo difícil para
os Mambas tendo em conta que estava a jogar fora do
país, mas eles estiveram muito
bem, estou ciente que este adversário está ao nosso alcance
e olhando para aquilo que eles
jogaram hoje estamos seguros
que poderemos passar para a
segunda fase. Para mim, valeu esta experiência de sair do
Niassa para vir apoiar a equipa
nacional aqui no Lilongue”.
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Biblioteca Nacional de Moçambique
comemora 61º aniversárioem mesa redonda

Por ocasião do 61º Aniversário da Biblioteca Nacional de
Moçambique, a instituição realizou na passada quinta-feira
(25) um debate que tinha como objectivo discutir o papel da
biblioteca e que importância tem para a disseminação de informação de caracter social, histórico e cultural de Moçambique.

que são os que mais publicam.
A nível do país são apenas
60 editoras que que fazem o
registo e depósito legal, praticamente, existem mais editoras na Cidade de Maputo
que tem o seu registo legal
na Biblioteca Nacional, por

tecários este cenário é grave.
Há uma fraca consciencialização dos editores relativamente a necessidade de
se efectuar o depósito legal
de obras, pois muitos lançamentos que são anunciados
não têm registo da Bibliote-

cerimónia
contou igualmente com
um
tema
base, “Biblioteca Nacional de Moçambique:
61 anos de Disseminação e
Democratização da Informação sobre Moçambique, Desafios e Perspetivas. Um dos
grandes objectivos, é fazer
da biblioteca nacional o centro de preservação da cultura
nacional, fazer daquela casa
um grande empreendimento intelectual e de divulgação da história moçambicana.
Segundo explica o director
da Biblioteca nacional, para
que haja uma grande dinamização de informação, seja ela intelectual ou cultural, é preciso
que as editoras moçambicanas
estejam registadas na biblioteca, assim, pode haver melhor
organização de informação, automaticamente os livros farão
parte do registo bibliotecário.
Os registos permitem que os
livros sejam encontrados com
maior facilidade, sendo que se

tanto, pelo que se percebe, o
conhecimento em Moçambique é mais produzido a nível
de Maputo e segundo biblio-

ca Nacional de Moçambique.
Acresce que, de 2019 a 2021
os números tendem a subir, mas
ainda não é o desejável pela

SILVINO MIRANDA

A

for a uma plataforma pesquisar
por livros didáticos, sejam monografias ou teses, encontra-se
mais de autores brasileiros, por-

entidade, contudo, a área que
mais produz conhecimento é a
literatura, os escritores moçambicanos estão a produzir muito e depositam os seus livros.
“Todo livro registado tem
a menor chance de ser plagiado, por isso, façam o registo e a biblioteca nacional
está aberta para que os escritores lancem os seus livros em nossas instalações”.
A AMOBAP (AssociaçãoMoçambicana de Bibliotecas
Académicas e de Pesquisa),
reafirma que a sociedade, deve
encarnar propósitos de depósito
legal como forma de contribuir
para uma sociedade moderna, competitiva e com história
própria que deve ser conservada para as gerações vindouras.
O professor Ranito Zambo
Waete, convidado a partilhar o
seu conhecimento, disse que a
primeira coisa que se deve preocupar para a dinamização de
informação é a questão de acesso. Para o professor, enquanto
a Biblioteca Nacional continuar
apenas na 25 de Setembro e não
expandir os seus serviços, não
está a trazer a questão de acesso.
“A Biblioteca Nacional deve
pensar fora das instalações, ou
seja, deve criar meios de poder trazer as pessoas conteúdos
sem que as pessoas tenham que
simplesmente ir a instituição,
porque muita das pessoas se
de ver o edifício e saber que
é do Estado, já tem algum receio de entrar, deve criar mais
feiras e as pessoas saberem
que ali, não é um lugar para
temer”, disse Ranito Waete
Para o professor Manuel Langa a biblioteca é em
si uma assembleia, é vida e
deve acima de tudo preservar e conservar a história de
um país. A biblioteca faz parte do processo humano e da
transformação de sociedades.
Para si, as bibliotecas publicas nunca serão as mesmas
que as privadas, porque as publicas são agentes locais de desenvolvimento e que deve dar
maior atenção as pessoas mais
desfavorecidas, onde deve
promover o habito pela leitura
e divulgação de cultura nacional, bem como a nossa historia.
“Cabe a Biblioteca nacional ser um espaço por excelência e abraçar a causa e
ser responsável por grande
parte de divulgação de conhecimento, com uma abordagem mais profunda de esclarecimento dessa matéria”.
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Panguana comenta Coração Forte – Relatos
do Povo Armado de Licínio Azevedo
silViNo MiraNda
Marcelo Panguana, escritor e crítico, comentou a obra
de Licínio Azevedo, foi no entanto, uma conversa desarmada, do ponto de vista crítico, passado por um momento totalmente descontraído, em que Panguana desvendava em seus dizeres imagens peculiares da narrativa e
como revelar as páginas da sua própria alma de escritor.

P

anguana iniciou
a sua intervenção afirmando
que,
Licínio
Azevedo designou o seu livro como Relatos do
Povo Armado porque demonstrava acontecimentos daquele
momento e não disse que eram
contos, não disse que eram crónicas e muito menos um livro
literário, disse apenas que eram
relatos do povo armado, provavelmente porque tinha plena
consciência que não estava a
escrever um livro de literatura.
Segundo explicava Marcelo Panguana, na sua afirmação
anterior, deve-se pelo facto de
que os textos literários obedecem outras exigências técnicas,
sendo que a literatura é a arte
da palavra e Licínio Azevedo

Armado de Licínio Azevedo
uma certa similaridade e os relatos são de facto importantes.
Anne Frank, tal como Licínio Azevedo não produziram
textos literários, produziram relatos que fossem capazes de retratar em documentário de um
tempo histórico que existiu ou
que fossem documentos que enriquecem pessoas deste tempo.
“Fiz uma pergunta a mim
mesmo, até que ponto é que
neste momento em Moçambique estamos a fazer uma literatura que deixem ficar a memória
desses tempos de agora? Estaremos a fazer essa literatura, ou
estaremos ainda a procura de
nós próprios como escritores.
É uma pergunta que sempre me
assalta quando leio os livros de
outros companheiros e quando

tinha em mente que não fazia
um texto literário, estava então a dar relatos de um povo.
Marcelo Panguana na sua
explanação faz uma ponte entre
a escritora Anne Frank que escreveu sobre a luta pela sobrevivência dos guetos que foram
relatados mais tarde, portanto,
encontra em relatos do povo

leio os meus próprios livros”.
Ademais, para Panguana,
há escritores que conseguem
fazer o acasalamento entre a
sua poesia e a realidade que
vivem. Escritores que fazem
um discurso poético extremamente lírico ao mesmo tempo um discurso de revindicação de intervenção social.
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CNE “chumba” reclamações da
UNITA e coligação CASA-CE
O plenário da Comissão Nacional Eleitoral indeferiu,
esta terça-feira, os pedidos de reclamações da CASA-CE e
da UNITA, por falta de fundamentos jurídicos e pressupostos processuais como a legitimidade e por constatar, também, falta de “um necessário labor jurídico nas peças”.

O

porta-voz da
CNE explicou
que a CASA-CE e a UNITA
solicitavam, respectivamente, a afixação
das actas sínteses nas assembleias
de voto e a correcção dos resultados obtidos no círculo provincial do Moxico. Lucas Quilundo
pontualizou, a propósito, que o
plenário concluiu que as reclamações apresentadas pelas duas
forças políticas concorrentes não
têm oportunidade técnica e legal.
O plenário, reunido na 32ª sessão extraordinária, sob orientação
do presidente da CNE, Manuel
Pereira da Silva, apreciou, em profundidade, as solicitações, tendo
tomado a decisão de os indeferir. Em declarações à imprensa, o
porta-voz Lucas Quilundo indicou
que a CASA-CE pretendia, com a
reclamação, que a CNE afixasse
as actas sínteses nas assembleias
de voto. Acrescentou, no entanto, que, não tendo o requerente
indicado provas, como impõe o
artigo 154º da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, o plenário da CNE indeferiu o pedido.
Em relação à UNITA, disse
que a sua primeira reclamação,
subscrita pelo mandatário do partido, requeria que a Comissão Nacional Eleitoral fizesse constar na
Acta de Apuramento Nacional das
Eleições Gerais de 24 de Agosto

o seu pedido de indeferimento.
Sem entrar em detalhes, a que
“recusa” se referia a UNITA, Lucas Quilundo esclareceu que a
solicitação não teve um parecer
favorável do plenário, pelo facto
da mesma ter sido colocada à CNE
fora do tempo estipulado por lei.
“A intenção do mandatário da
UNITA, em fazer consignar na acta
a sua reclamação, cujo conteúdo
se desconhecia, não pode ser atendida, na medida em que a Acta do
Apuramento Nacional dos Resultados Definitivos já se encontrava
aprovada, sem qualquer contestação”, explicou Lucas Quilundo.
Uma terceira reclamação,
igualmente da UNITA e subscrita pelo seu mandatário junto da
Comissão Provincial Eleitoral do
Moxico, pretendia ver corrigido os

resultados desta formação política,
obtidos neste círculo provincial,
que não foi, igualmente, atendida.
O porta-voz esclareceu que a
CNE não anuiu ao pedido, por fal-

ta de legitimidade do mandatário,
pelo facto de ser um representante
constituído no Moxico, ao nível da
Comissão Provincial da UNITA
naquela província, condição que
não lhe confere legitimidade para
requerer ou arguir junto do plenário
da Comissão Nacional Eleitoral.
Lucas Quilundo referiu que a
sessão foi exclusiva aos membros
da CNE, mas, por razões ligadas
à transparência e à necessidade
de transmitir alguma pedagogia
ao processo, o plenário permitiu
que os assistentes dos partidos
políticos e os respectivos mandatários se fizessem presentes.

Resultados definitivos
A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) declarou, segunda-feira, 29, em Luanda, João Lou-

renço Presidente da República e
Esperança Costa Vice-Presidente
da República, após divulgar os resultados definitivos das Eleições
Gerais de 24 de Agosto, que confirmaram o MPLA como partido
vencedor, com 3.209.429 de votos,
correspondendo a 51,17 por cento.
O presidente da CNE, Manuel
Pereira da Silva, que apresentou
os resultados definitivos, disse
que, em segundo lugar, ficou o
partido UNITA, com 2.756.786
votos, correspondendo a 43,95
por cento. Com estes resultados, continuou, o MPLA elege 124 deputados, enquanto o
Galo Negro obteve 90 assentos.
Assim, o PRS, com 71.351
votos, que equivalem a 1,14 por
cento, a FNLA, com 66.337 votos, correspondendo a 1,06 por
cento, e o PHA, com 63.749,
que equivalem 1,02 por cento,
elegeram cada dois deputados.
A CASA-CE obteve 47.446
votos, correspondendo a 0,76
por cento, a APN, 30.139 votos,
equivalentes a 0,48 por cento, e
P-JANGO, com 26.867 votos,
correspondendo a 0,42 por cento,
não elegeram nenhum deputado.
O presidente da CNE, Manuel
Pereira da Silva, afirmou, durante
a apresentação dos resultados definitivos, que a acta de apuramento das Eleições Gerais, em função
dos votos escrutinados, confirma o
MPLA com 124 deputados, UNITA com 90, PRS, FNLA e PHA
com dois deputados cada. Nesta
ordem, a CASA-CE, APN e o P-JANGO não obtiveram, conforme
atesta a acta, nenhum deputado.
Manuel Pereira da Silva lem-

brou, na ocasião, que “compete à
CNE centralizar todos os resultados
obtidos por cada formação política
concorrente, e proceder à proclamação do Presidente da República, o
cabeça de lista pelo círculo nacional
do partido mais votado, o Vice-Presidente da República, o segundo cabeça de lista do partido mais votado,
e a distribuição dos mandatos dos
deputados à Assembleia Nacional”.
O presidente da CNE disse que estavam inscritos para
as Eleições Gerais um total de
14.399.391 eleitores, tendo votado 6.454.109, o que corresponde a
44,82 por cento dos cidadãos. Referiu que 7.945.282 eleitores não
votaram (55,18 por cento), as mesas registaram 107.746 votos em
branco (1,67 por cento), e 74.259
votos nulos (1,15 por cento).
As eleições, disse, contaram
com 6.272.104 votos válidos (97,18
por cento). Estavam disponíveis
26.488 mesas de voto, distribuídas
nos 164 municípios das 18 províncias, para atender os eleitores no
país. No exterior, o processo mobilizou 45 mesas de voto, distribuídas
nas cidades de algumas missões
diplomáticas e consulados de Angola, nomeadamente Cape Town,
Pretória e Joanesburgo (África do
Sul), Berlim (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Rio de Janeiro,
Brasília e São Paulo (Brasil), Brazzaville , Belize e Ponta Negra
(República do Congo), Kinshasa,
Lubumbashi e Matadi (RDC), Paris (França), Roterdão (Holanda),
Oshakati, Rundu e Windhoek, (Namíbia), Lisboa e Porto (Portugal),
Solwezi, Lusaka e Mongu (Zâmbia) e Londres (Grã-Bretanha).
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