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Comercial Trunfo na manga antes do congresso 

Não há regras e nem respeito na casa do futebol 
Relatório da CII

PGR leva 
rasteira em 
Londres 

Juiz quer documentos das dívidas ocultas

Doenças das “mão suja”

Cólera mata seis 
pessoas em Manica

 z Não precisa de haver essa recusa de entrga de      
documentos para se perceber que a justiça moçambicana 
não é séria – Borges Nhamirre do CIP



| destaques |

 z Moçambique não esperava que nomes importantes fossem arrolados no tribunal 
em Londres, que não chegaram de ser arrolados em Moçambique – Borges Nhamirre

PGR não entregou documentos relevantes e 
sabotou processo das dívidas ocultas em Londres

O juiz britânico que está com o processo das dívidas ocul-
tas moçambicanas ao Governo de Moçambique que entregue 
os documentos solicitados pelo Tribunal Superior de Londres 
sob o risco de inviabilizar um processo do Estado moçambi-
cano contra o banco Credit Suisse e a empresa de construção 
naval Privinvest,  que  pretende cancelar parte dos mais de 
2.700 milhões de dólares da dívida contraída entre 2013 e 
2014 por empresas públicas.

O juiz Robin 
K n o w l e s 
disse, na 
sexta-feira 
da semana 

passada, ao Tribunal Superior 
de Londres que Moçambique 
falhou nos seus deveres de 
divulgação de documentos, 
o que classificou de “assun-
to realmente grave”, e orde-
nou o acesso a documentos 
relevantes a entidades como 
o Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE) 
e o Gabinete do Presidente.

“Se eu precisar exercer os 
meus poderes de anular para 
fazer cumprir os deveres da Re-
pública (de Moçambique) e as 
obrigações deste contencioso 
fá-lo-ei, porque este é o meu de-
ver e a equidade do julgamento 
que quero entregar à República 
e todas as partes estão em jogo”, 
disse ele ao Supremo Tribunal.

O Credit Suisse, Privinvest 
e outros envolvidos pediram 
que o caso de ressarcimen-
to seja anulado se Moçam-
bique não fornecer a docu-
mentação “adequada” dentro 
de um mês, mas o juiz não 
chegou a impor um prazo.

 A procuradora-geral de 
Moçambique, também citada 
na nota, disse que o segredo 
de Estado impede a divulga-
ção de alguns documentos.

O Tribunal Comercial, 
que faz parte do Tribunal Su-
perior de Londres, agendou 
para 3 de Outubro o julga-
mento principal sobre a vali-
dade das dívidas contraídas 
pelo Estado moçambicano.

 A nossa reportagem conver-
sou com o jornalista e pesqui-
sador do Centro de Integridade 
Pública (CIP), Borges Nhamir-
re, que está atento às dívidas 
ocultas, tendo inclusivamente 
estado em Nova Yorque no jul-
gamento de Jean Bustani, tido 
como cérebro das chamadas 
dívidas ocultas moçambicanas.

Segundo Nhamirre, ati-

tude de Moçambique de não 
entregar os documentos so-
licitados dá a entender que a 
Procuradoria-geral da Repú-
blica, entidade que submeteu 
a acção em Londres em nome 
do Estado Moçambicano, está 
a sabotar o processo para pro-
teger elites políticas moçambi-
canas, estando a cabeça o pre-
sidente Filipe Nyusi e o antigo 
estadista Armando Guebuza. 
Acompanha a conversa que ti-
vemos com Borges Nhamirre.

Zambeze (Z): O juiz que 
cuida do caso das dívidas 
ocultas ordenou que Moçam-
bique entregasse documentos 
relevantes para provar as 
suas alegações. Que docu-
mentos são esses?

 Borges Nhamirre (BN): 
bom, nós não temos como dizer 
precisamente quais são esses 
documentos, porque sendo do-
cumentos classificados os seus 
nomes e o seu conteúdo não são 
de conhecimento público. O 
que podemos deduzir em fun-
ção do conhecimento do pro-
cesso das dívidas ocultas, desde 

a sua contratação, o processo 
em Moçambique e processo em 
Londres, que é civil, é que são 
documentos relativos ao papel 
desempenhado por cada pes-
soa dentro das dívidas ocultas.

Isto é uma sequência, quan-
do Moçambique iniciou o caso 
em Londres, em Fevereiro de 
2019, era o caso contra Pri-
vinvest, CreditSuisse e antigos 
colaboradores, e só tinha duas 
partes, que era a República de 
Moçambique, e tinhas essas 
entidades, ou seja, os bancos 
que deram dinheiro, tinha o 
grupo Privinvest, que é o for-
necedor dos equipamentos, e 
tinha os antigos colaboradores 
do CreditSuisse porque já esta-

vam desvinculados do banco.
O tribunal no início pediu 

que Moçambique indicasse ou-
tras pessoas relevantes envol-
vidas no processo, foi quando 
Moçambique enviou uma lista 
em que incluía o nome do ex-
-presidente, Guebuza. Depois 
a Prinviveste disse que não, o 
Presidente Filipe Nyusi está 
envolvido. Então, o presidente 
Nyusi é incluído naquela lista, 
não como arguido, mas como 
uma terceira parte importante.

Podemos dizer que o pro-
cesso saiu fora do controlo da 
República de Moçambique. 
Moçambique não esperava 
que nomes importantes fossem 
arrolados no tribunal em Lon-
dres, que não chegaram a ser 
arrolados em Moçambique. Es-
pecificamente, estamos a falar 
do presidente Guebuza e Nyusi.

A liderança máxima de 
Moçambique ainda não tinha 
sido implicada nas dívidas 
ocultas, tanto em Moçambique 
como nos Estados Unidos, é a 
primeira vez que é implicada 
em Londres, que os seus no-
mes constam de um proces-
so judicial. E eles podem ser 
intimados para deporem lá.

Isso significa que Moçam-
bique não está confortável 
com essa situação, podemos 
dizer que os documentos que 
Moçambique deve entregar 
são documentos relativos ao 
papel desempenhado por estas 
pessoas, tirando isso, todos os 
documentos das dívidas ocul-
tas são públicos, através da 
auditoria realizada pela Kroll.

O juiz que está com o pro-
cesso classificou a falta de 
Moçambique entregar docu-
mentos de grave. Que ima-
gem o país pode ter a nível 
dos tribunais internacionais, 
tendo em conta que não en-
tregou a tempo os documen-
tos que devia ter entregado?

Fica uma imagem de um 
estado que falta seriedade, por-
que o dever de cooperar com 
a justiça é um dever que obri-
ga todas as partes. Aliás, não 
só as partes, mas todo o cida-
dão e entidade tem o dever de 
cooperar com a justiça para 
a descoberta da verdade, ain-
da mais quando é um caso de 
interesse do próprio Estado”.

Onde não coopera, não 
partilha a informação que tem 
a sua posse revela por lado a 
falta de seriedade do Estado. 
Mas também revela a falta de 
cooperação e coordenação in-
terinstitucional, porque quem 
inicia o processo é a Procura-
doria-Geral da República, e 
essa entidade diz que não en-
trega o documento porque os 
Serviços de Informação e Se-
gurança do Estado (SISE) não 
querem partilhar os documen-
tos. Então, mostra que o Esta-
do não é uno. Está a funcionar 
em forma de compartimentos. 
E é uma coisa que já se viu 
antes, em Moçambique, quan-
do a Krol veio fazer auditoria, 
contratada pela Procuradoria-
-Geral da República, há certos 
sectores que negaram de forne-
cer a informação, é o caso do 
Ministério da Defesa Nacional.
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Moçambicanos vão identificar 
melhor solução para descentralização

Sobre eleições distritais, Nyusi defende 

O antigo ministro da Defesa, 
Salvador Mtumuke, é uma das 
pessoas indicadas como tendo 
recusado a fornecer documen-
tos. António Carlos do Rosário 
expulsou auditores da Kroll do 
seu gabinete, porque não queria 
partilhar informação, portan-
to é uma situação que mostra 
falta de seriedade do Estado”.

Mas também, se formos a 
olhar o julgamento das dívi-
das ocultas em Moçambique, 
realizado pelo Estado Moçam-
bicano, há partes do proces-
so que teriam desaparecido. 
Mostra falta de seriedade, mas 
por outro lado mostra que este 
estado não tem coordenação, 
e o papel de garantir a coor-
denação entre as diferentes 
instituições do Estado é do 
Presidente da República, que 
tem o poder moderador dos 
diferentes poderes do Estado.

Z: Essa falta de seriedade 
a que se refere não é funda-
mento suficiente para que 
definitivamente, por exem-
plo, o antigo ministro das 
finanças não seja extraditado 
para Moçambique, mas sim 
para os Estados Unidos?

BN: Depende do entendi-
mento que a justiça sul-africa-
na vier a ter, porque estamos a 
falar de jurisdições diferentes, 
neste caso, o processo está na 
jurisdição britânica, eles podem 
entender que falta seriedade 
por parte de Moçambique, mas 
a jurisdição sul-africana, que 
tem o caso da extradição, não 
entender a mesma coisa. Ou a 

jurisdição norte-americana, que 
quer a extradição de Chang, 
não entender a mesma coisa.

Então, de uma forma ge-
ral, diria que sim, mas não 
teria efeitos directos, porque 
são dois processos diferentes 
e obviamente independen-
tes um do outro. Agora, que 
a justiça moçambicana não 
é séria, todos sabemos, não 
precisa haver essa recusa de 
entrega de documentos, para 
se perceber que a justiça mo-
çambicana não é séria, princi-
palmente com este processo.

As dívidas ocultas foram 
contratadas em 2013 e somen-
te em 2019 é que Moçambique 
começa a disputar a extradição 
de Manuel Chang. Cinco anos 
depois, Moçambique só come-
çou a disputar a extradição de 

Manuel Chang porque já havia 
um mandato de detenção de 
Chang, emitido pelos Estados 
Unidos da América. Enquan-
to não havia a detenção de 
Chang, o processo das dívidas 
ocultas não estava a andar em 
nenhuma parte. Lembra que es-
tes todos arguidos das dívidas 
ocultas só foram detidos em 
Fevereiro de 2019, quando já 
eram procurados pelos Estados 
Unidos parte deles. A justiça 
moçambicana nunca foi séria 
no processo da dívidas ocultas

Z: Em relação ao proces-
so que decorre em Londres, 
na sua óptica, a Procura-
doria vai continuar ou vai 
desistir?

BN: Eu penso que a Pro-
curadoria não vai desistir, por-

que retirar o processo seria de 
proporções gritantes, tendo 
em conta tudo que já foi gasto, 
considerando que esta é a úni-
ca forma de permitir que Mo-
çambique não pague a dívida. 
Através da decisão de Londres 
é que Moçambique pode ser 
isento de pagar a dívida, fora 
isso não há nenhuma outra en-
tidade no mundo que possa de-
cidir, porque as dívidas foram 
contratadas em Londres. O que 
pode acontecer são cenários. 
Eu posso trazer três cenários.

Cenário um (1) é que Mo-
çambique não vai retirar o pro-
cesso, e o mesmo decorre, mas 
essa sabotagem de não entre-
gar documentos vai fazer com 
que Moçambique perca o caso. 
Então, não retira directamen-
te, mas sabota-se, não entrega 
documentos e perde o caso.

O segundo cenário é que 
Moçambique não retira o pro-
cesso, mas acontecem mudan-
ças importantes, como a saída 
do actual Presidente da Repú-
blica e a eventual entrada de ou-
tro, que permite que o processo 
decorra politicamente, porque 
neste momento o processo está 
politicamente encalhado. São 
instituições políticas que não 
querem entregar os documen-
tos. É a presidência, é o SISE. 
Então, uma mudança de pre-
sidente em Moçambique pode 
permitir que o processo ande, 
da mesma forma que a saída do 
presidente Guebuza permitiu 
que a auditoria da Kroll fosse 
realizada e as dívidas ocultas 
reveladas, a saída do presiden-

te Nyusi também pode permitir 
que o processo ande. Então, o 
que teríamos? Teríamos um 
processo demorado, porque 
no próximo ano Moçambique 
tem eleições e de princípio há 
mudança do presidente. Pode 
ser que apareça um outro pre-
sidente que tem mãos comple-
tamente limpas com as dívi-
das ocultas e põe o processo a 
andar, demorado mas a andar.

O terceiro cenário é que 
mesmo sem entregar os docu-
mentos nessa fase, isso não im-
plica que Moçambique perdeu 
o caso, mas significa que Mo-
çambique não cooperou com a 
justiça, como o tribunal entende 
que devia cooperar, ainda as-
sim o processo anda e Moçam-
bique não paga as dívidas por-
que há muito que já foi perdido 
aos serviços da dívida. Já há 
uma parte que foi paga, há uma 
parte que Moçambique perdeu 
a suportar a justiça que é muito 
cara lá em Londres. Há muito 
que Moçambique perdeu indi-
rectamente, com a suspensão 
de investimentos, e o mínimo 
que se espera é que Moçambi-
que consiga não pagar essa dí-
vida para não piorar a situação.

Eu coloquei esses cenários 
em função da probabilidade 
de acontecer. Neste momento, 
o cenário mais provável é que 
essa sabotagem, de não entrega 
dos documentos ao processo de 
Londres, vai fazer com que Mo-
çambique perca o caso. Vamos 
ver se esses cenários se efec-
tivem, o cenário ideal é o se-
gundo, uma mudança política.

Os moçambi-
canos pode-
rão decidir 
uma solução 
eficaz sobre 

o processo das realizações das 
eleições distritais marcadas 
para o ano de 2024, segundo a 
convicção do presidente Filipe 
Nyusi, que falava à margem de 
um encontro com o presidente 
da Renamo, Ossufo Momade.

Para o Presidente da Repúbli-
ca é motivo de satisfação quando 
os moçambicanos se reúnem e dis-
cutem seus problemas encontran-
do fórmulas para a sua solução.

“O presidente Ossufo bem 
disse que há coisas que pairam 
no ar quando as pessoas não 
conversam. Foi bom, sendo que 
o processo de Desmobilização, 

Desmilitarização e Reintegração 
deve terminar sabido que tem 
sido um exemplo”, explicou.

O estadista moçambicano en-
tende que o país não pode perder 
a oportunidade de contribuir para 
a pacificação do país e servir de 
exemplo para as outras nações 

que precisam de paz. No enten-
dimento do chefe do estado tudo 
será feito para que o processo de 
paz seja concluído até o final do 
corrente mês mediante o acerto de 
alguns aspectos mínimos e che-
gar a uma afirmação definitiva.

Em relação à realização 

das eleições distritais marca-
das para o ano de 2024, Filipe 
Nyusi diz que mereceu uma 
análise mormente aos aspec-
tos técnicos, consolidação da 
descentralização e financeiros.

“O DDR está a envolver 
pensões e não temos medo dis-
so, porque gostamos de pensar. 
Os moçambicanos vão encon-
trar uma melhor solução”, disse

Entretanto, o líder da Rena-
mo, Ossufo Momade, explicou 
que o processo de Desmobili-
zação, Desmilitarização e Rein-
tegração dos homens residuais 
da Renamo regista  atraso, uma 
vez haver alguns aspectos que 
colocaram o travão . Por exem-
plo, Momade diz que a base de 
Santungira devia ter sido desac-
tivada no ano passado, mas a si-

tuação das pensões que esperam 
receber contribuiu para o efeito.

“O governo deverá aprovar 
um decreto para a viabilização das 
diferenças devidas aos combaten-
tes”, anteviu Ossufo Momade.

Sobre a temática das elei-
ções distritais, cuja intenção de 
inviabilizar por parte do partido 
Frelimo tende a ganhar espaço, 
Ossufo Momade lamenta que 
a mesma tenha chegado tarde. 
Porém, assegurou que a Rena-
mo irá emitir um parecer para 
a Presidência da República.

Momade quer o respeito 
daquilo que está estabelecido 
na Constituição, daí que não se 
pode alterar a lei faltando poucos 
anos para inviabilizar o processo.

“A Renamo quer que o go-
verno cumpra com a sua obri-
gação mormente as pensões, de 
modo que tenhamos uma paz 
duradoura no país”, disse, subli-
nhando que o processo de Des-
mobilização, Desmilitarização e 
Reintegração decorre a contento 
e que a perdiz cumpre no espíri-
to e na letra o compromisso dos 
acordos assinados, esperando 
o encerramento da última base.
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Comissão independente de 
nquérito desmente Feizal Sidat

Afinal, os atletas, tal como se suspeitava, tinham razão 
no caso da reivindicação dos seus prémios de jogo em Argel. 
Antes da viagem para o CHAN, os atletas e órgão reitor 
acordam que em caso de passagem para a fase seguinte da 
competição cada atleta deveria receber 100 mil meticais nas 
suas contas, valor que seria incrementado em 50 mil meticais 
cada fase que os Mambas poderiam conseguir.

A comissão li-
derada por 
Pedro Sinai 
N h a t i t i m a , 
Juiz Conse-

lheiro do Tribunal Supremo, 
efectuou a audição dos princi-
pais intervenientes neste caso, 
concluiu que estas situações 
tiveram influência no desem-
penho da selecção nacional 
que poderia ter conseguido 
um lugar melhor que o alcan-
çado na Argélia, para além 
de atitude dos jogadores ter 
manchado o bom nome de 
Moçambique além-fronteiras.

A Comissão de Indepen-
dente Inquérito (CII) entregou, 
esta quarta-feira, 08 de Março, 
o relatório da participação dos 
Mambas em Argel. O documen-
to a que tivemos acesso aponta 
várias falhas na gestão da Fe-
deração Moçambicana de fute-
bol (FMF), que incluem falta 
de transparência e nepotismo.

 De acordo com o relatório 
da CII, no dia 28 de Dezembro 
de 2022, em reunião com os 
Atletas da Selecção Nacional 
de Futebol “AA” e a Equipa 
Técnica, o Secretário-Geral 
da FMF, na presença do Vice-
-Presidente da FMF para área 
de Administração e Finanças 
e do Inspector-Geral Sectorial 
do Desporto, anunciou como 
prémios individuais por objec-
tivos, 100.000 Meticais pela 
passagem para os quartos de fi-
nal, acréscimo de 50.000 Meti-
cais para as meias-finais e mais 
50.000 Meticais pela final.

Entretanto, chegados a Ar-
gélia, o Chefe da Delegação, 
por orientação do Presidente 
da FMF, comunicou aos Atle-
tas da Selecção Nacional de 
Futebol “AA” uma outra pre-
miação individual, ou seja, 
40.000 meticais pela passa-
gem para os quartos final, pas-
sagem para meias-finais um 
acréscimo de 20.000 meticais 
e acréscimo de 20.000 meti-
cais para a passagem para final.

Posteriormente e em face 
da discordância dos Atletas da 

Selecção Nacional de Futebol 
“AA” com a premiação ante-
riormente anunciada, em reu-
nião com o Presidente da FMF, 
ficou acordado com os Atletas 
da Selecção Nacional de Fute-
bol “AA” que, pela passagem 
aos quartos de final, o valor de 
premiação seria de 100.000 me-
ticais, sendo que 75.000,00 me-
ticais seriam pagos pela FMF e 
25.000,00 meticais pela SED.

 Refere o documento que o 
Regulamento do CHAN, edi-
ção 2022, foi tornado público 
antes do início da competição. 
No seu artigo 97.8 preceitua 
que as Federações Nacionais 
das 16 equipas qualificadas 
para a fase final do CHAN 
recebem um prémio mone-
tário pela qualificação e pela 
posição final na competição.

A CAF, no dia 27 de Ja-
neiro de 2023, anunciou no 
seu “site” a premiação do 
vencedor do CHAN/2022 em 
USD 2000.000, o finalista 
vencido em USD 800.000, as 
quatro equipas apuradas para 
os quarto de finais em USD 
400.000, as equipas classifi-
cadas em segundo lugar nos 
respectivos grupos, em USD 
300.000 e finalmente as se-
lecções apuradas para fase de 
grupos em USD 200.000 cada.

A FMF não publicitou e 
não deu a conhecer a Selec-
ção Nacional os regulamen-
tos do CHAN, Argélia 2022, 
bem como os seus instrumen-
tos normativos, nomeada-
mente Tabela de Premiação 
da FMF, 2022; Código de 
Conduta das Selecções Na-

cionais de Futebol; Regula-
mento Disciplinar da FMF; Re-
gulamento de Estágios da FMF.

Os regulamentos da FMF 
ao dispor desta Comissão, no-
meadamente a Tabela de Pre-
miação da FMF 2022, o Códi-
go de Conduta das Selecções 
Nacionais de Futebol, o Regu-
lamento Disciplinar da FMF, 
o Regulamento de estágios da 
FMF, não estão carimbados e 
nem assinados pela entidade 
competente para sua aprovação.

De acordo com os docu-
mentos enviados a esta CII 
pelo Secretário-Geral da FMF, 
a Direcção Executiva da FMF 
é quem aprovou a Tabela de 
Premiação da FMF/2022.

“A Tabela de Premiação da 
FMF é omissa quanto à pre-
miação dos Atletas da Selecção 
Nacional de Futebol “AA” nas 
fases finais do CAN, CHAN e 
COSAFA”, refere o documento.

CII apurou que os Atle-
tas da Selecção Nacional de 
Futebol “AA”, estimulados 
pelo jogador e capitão Shaquil 
Conceição Nangy, condiciona-

ram a sua saída do hotel me-
diante a assinatura do termo 
de compromisso de negociar 
em Maputo, a proposta de pa-
gamento de 60% do prémio 
da CAF a favor dos integran-
tes das Selecção Nacional.

O Assistente Técnico do Se-
leccionador Nacional de Fute-
bol, Eduardo Jumisse, foi quem 
propôs ao Chefe da Delegação 
e aos Atletas da Selecção Na-
cional de Futebol “AA” o mo-
delo, o conteúdo e a assinatura 
de um termo de compromisso, 
como solução para iniciarem a 
viagem de regresso a Maputo.

Na falta de condições de 
impressão do referido docu-
mento em Argel, o termo do 
compromisso foi assinado em 
Maputo pelo Chefe da Delega-
ção, pelos capitães e os auxilia-
res técnicos no dia de chegada 
da delegação no Aeroporto 
Internacional de Maputo, cujo 
teor refere-se ao comprometi-
mento do Chefe da Delegação 
a criar condições para a “nego-
ciação da proposta de 60% para 
jogadores e 40% para a FMF”.

 Jumisse recebia via Chiquinho

 Quanto a situação de Edu-
ardo Jumisse, o documento re-
fere que o salário do Assistente 
Técnico do Seleccionador Na-
cional de Futebol, Eduardo Ju-
misse, é transferido para a con-
ta do Seleccionador Nacional 
de Futebol, Francisco Queriol 
Conde Júnior, e pagos por este, 
contrariando as palavras do pre-
sidente da FMF, que disse em 

conferência de empresa que ele 
não tinha salário na instituição.

O documento aponta ain-
da para relações tensas en-
tre Chiquinho Conde e Pai-
to Macuana, vice-presidente 
para as Selecções Nacionais.

Chiquinho Conde proibiu o 
Vice-Presidente para as Selec-
ções Nacionais de sentar-se no 
banco dos suplentes, de par-
ticipar na prelecção do Selec-
cionador Nacional de Futebol 
aos atletas antes dos jogos, de 
aceder ao autocarro da Equipa 
Técnica e dos Atletas da Se-
lecção Nacional de Futebol.

A dado momento da com-
petição, os Atletas da Selecção 
Nacional de Futebol “AA” dei-
xaram de corresponder a sauda-
ção habitual do Presidente da 
FMF em suposta retaliação pelo 
facto de o Presidente não ter cor-
respondido aos mesmos a uma 
solicitação para uma reunião.

“De modo geral, não há 
registo da presença e envol-
vimento do Vice-Presidente 
para as Selecções Nacionais 
na resolução de divergências 
entre os Atletas da Selecção 
Nacional de Futebol e a di-
recção da FMF”, refere a CII.

Apatia, falta de agilidade 
e de motivação dos Atletas da 
Selecção Nacional de Futebol 
“AA” antes do jogo contra o 
Madagáscar, que apurava para 
as meias-finais do CHAN 2022, 
motivado pela falta de clareza 
no que diz respeito a premiação 
dos Atletas da Selecção Nacio-
nal de Futebol “AA” e conse-
quente quebra de confiança.
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Cólera mata seis pessoas em Manica

Ainda em relação à TSU

Seis pessoas perderam a vida vítimas de cólera, desde 
a sua eclosão em Novembro do ano passado, no distrito de 
Tambara, a norte da província de Manica, onde esta doença 
já afectou mais de quatro mil pessoas em toda província.

O facto co-
meça a pre-
ocupar as 
a u t o r i d a -
des sanitá-

rias da província de Manica, 
depois de se terem registado 
dois óbitos nesta segunda-feira 
na cidade de Chimoio, após 
as ocorrências nos distri-
tos de Tambara e Manica.

O médico-chefe provincial 
da saúde em Manica, Flávio 
Roque, afirma que a cidade 
de Chimoio está a registar, 
nos últimos dias, uma média 
de 16 doentes por dia, supe-
rando outros distritos com 
casos da doença, uma situa-
ção que coloca as unidades 
sanitárias em alerta máxima.

“As duas mortes aqui na 
cidade de Chimoio se regista-
ram nos centros de saúde dos 
bairros 16 de Junho e Nhama-
onha, e estamos a trabalhar 

com as autoridades sanitárias 
para conter esta doença”, disse 
o médico-chefe, Flávio Roque.

Flávio Roque afirma haver 
negligência por parte dos cida-
dãos, pois não tomam cuida-
dos sanitários, uma vez que a 
prevenção desta doença asse-
melha-se com a da Covid-19.

“Queremos alertar a popu-
lação a continuar empenhada na 
prevenção da doença lavando as 
mãos, tal como acontecia com 
a pandemia da Covid-19. Aliás, 
a Covid-19 ainda não desapa-
receu”, alerta o médico-chefe.

Dado o alto número de en-
trada diária em Chimoio, já foi 
instalado, no bairro Chissui, 
um centro de tratamento da Có-
lera, além disso, as autoridades 
sanitárias estão nos bairros em 
sensibilização da população 
para o uso correcto da água, 
de forma a mitigar a doença.

A cólera é uma doença bac-

teriana infecciosa intestinal 
aguda, transmitida por contami-
nação fecal-oral directa ou pela 
ingestão de água ou alimentos 
contaminados, o que causa 
diarreias e vómitos, sobretudo a 
desidratação do corpo humano.

A província de Manica 
ainda regista chuvas, entre re-
duzidas à torrenciais, pois se-
gundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia (INAM), a época 
chuvosa alastrar-se-á até mea-

dos do mês de Abril próximo.
A época chuvosa propi-

cia a ocorrência de doenças 
de origem hídrica, uma delas 
é a própria cólera, pois a en-
genheira alimentar, Emília 
Gamboa, em entrevista ao se-
manário Zambeze, aconselha a 
população a higienizar sempre 
as mãos, principalmente os 
alimentos, sobretudo legumes.

“Nesta época, as bacté-
rias encontram-se instaladas 

nas comidas, sobretudo em 
verduras e frutas, e se não la-
var bem, o risco de contrair 
cólera é maior, não obstante 
devemos ferver a água antes 
de consumir, mesmo da tor-
neira, para o bem da nossa 
saúde”, disse Emília Gamboa.

Após a cólera eclodir no 
distrito de Tambara, a norte da 
província, a doença alastrou-
-se para os distritos de Manica 
e Chimoio na semana passada. 

Kelly Mwenda

Oposição acusa Governo de burlar funcionários

O Governo terá 
burlado os 
funcionários 
públicos ao 
aplicar a Ta-

bela Salarial Única, dizem re-
presentantes da oposição. MDM 
pede explicações sobre alegado 
desvio de verbas do Instituto Na-
cional de Gestão de Calamidades.

O Parlamento moçambica-
no chamou, esta quarta-feira, 
o Governo para dar explica-
ções sobre os contornos da 
Tabela Salarial Única (TSU).

António Muchanga, de-
putado da Renamo, consi-
dera que a TSU foi “a maior 
burla” de sempre do Gover-
no aos funcionários públicos.

“Para se embrulharem com 
sucesso, de forma premeditada 
e maquiavélica, criaram um nú-
mero infindável de decretos e em 
seguida os revogaram, para no 
seu lugar criar outros decretos, 
que também revogaram, e depois 
outros. Fizeram enquadramentos 
e reenquadramentos. Tudo com o 
intuito de atrapalhar e embrulhar 

o funcionário público. O resul-
tado é que muitos hoje estão na 
incerteza”, disse o parlamentar 
do maior partido da oposição.

O primeiro-ministro, 
Adriano Maleiane, sacudiu 
as críticas da oposição, reite-
rando que a ideia é criar justi-
ça salarial na Função Pública.

“A implementação da Ta-
bela Salarial Única irá permitir 
assegurar a estabilidade e pro-
fissionalização dos recursos hu-
manos na Função Pública, bem 

como eliminar as disparidades 
salariais, trazer maior equilíbrio 
e justiça salarial nos diferentes 
sectores com os mesmos qua-
lificadores e categorias profis-
sionais”, lembrou Maleiane.

MDM: “Há ou não há sumiço de 
dinheiros públicos?” 

Durante a sessão desta quarta-
-feira, o deputado do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), Silvério Ronguane, 

exigiu também explicações so-
bre o alegado desvio de verbas 
no Instituto Nacional de Ges-
tão de Calamidades (INGD).

“Digam a verdade, há ou 
não há sumiço de dinheiros 
públicos?”, exigiu. “Por que 
acontece isso quando chove ou 
quando há vento? Não há planifi-
cação? Não se sabia que este ano, 
como no passado, haveria chu-
va e vento? O que aconteceu?”

A denúncia sobre o desvio 
de verbas partiu do Centro de 
Integridade Pública de Moçam-
bique (CIP). O Banco Mundial 
teria suspendido, em novembro 
passado, os repasses ao INGD 
devido a interrogações sobre o 
uso dos fundos. Nas cheias que 
afetaram o distrito de Boane, 
na província de Maputo, hou-
ve duras críticas à gestão das 
calamidades pelas autoridades.

 FRELIMO: “Governo agiu com 
eficácia e rapidez”

Faruk Osman, deputado da 
Frente de Libertação de Moçam-

bique (FRELIMO, no poder), en-
tende,  no entanto, que o Governo 
agiu de forma rápida e eficaz.

“Por via do INGD, acu-
diu de imediato as populações 
afectadas, mobilizando meios 
de salvamento e de resgate, 
montando com prontidão os 
centros de acolhimento e coor-
denando com eficiência os co-
mités locais de gestão de riscos.”

O Governo assegura que 
a ajuda foi reforçada com 
meios de salvamento e a acti-
vação dos centros operativos 
de emergência nas províncias.

Segundo o primeiro-ministro, 
Adriano Maleiane, “o reforço da 
actuação do centro nacional ope-
rativo de emergência e centros 
operativos provinciais e distritais 
está a concorrer para uma maior 
sensibilização e disseminação de 
alertas e medidas preventivas”.

 “Reforçámos o pré-posicio-
namento de meios de salvamen-
to assim como continuamos a 
providenciar assistência huma-
nitária e sanitária à população 
afectada”, salientou Maleiane.
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MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o

O mês de Fe-
vereiro de 
2023 foi fér-
til em acon-
t e c i m e n -

tos de interesse público.
As cheias dominaram as 

atenções dos moçambicanos e 
não só. O corte de importantes 
vias de comunicação por causa 
da danificação de infra-estrutura 
rodoviárias e ferroviários leva-
-nos a uma reflexão profunda, 
sobretudo agora que o Partido 
que Governa Moçambique vai, 
brevemente (nos dias 23 e 24 
de Março), reunir-se na Escola 
Central da FRELIMO, como foi 
dado a conhecer pela porta-voz 
da FRELIMO, Ludmila Magu-
ni. Claramente em dois dias com 
agenda definida: As Eleições 
Autárquicas serão prato forte…

A preocupação das cheias 
e o ciclone FREDDY levou 
o Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Jacin-
to Nyusi, a largar os minis-
tros e vice-ministros para ir 
“dar um comando de perto”, 
formando Brigadas Centrais.

Julgo, em minha modesta 
opinião, que todas as acções 
que concorreram para salvar 
vidas humanas deram certo 
nesta antecipação, muito em-
bora outros poderão afirmar: 
“E o Governador e o Secre-
tário de Estado não poderiam 
ter dado conta do “recado…?”

Mas isto é outra estória…

Hoje, estive com Pedro no 
Abfc para a habitual “conver-
sa”, uma vez que as chuvas 
amainaram um pouco, deixan-
do Maputo, esta cidade das 
Acácias e Jacarandás, que é 
“vaidade” do mayor Dr. Eneias 
da Conceição Comiche, que 
está no fim do mandato, apesar 
dos 3 anos que a COVID-19 
não deixou a sua “competente” 
equipa trabalhar, uma lástima…

Pedro me supera com a “sua” 
magnífica pontualidade: marca-
mos 12 horas e lá estava ele.

- “Senhora, - dirige-se à gar-
çonete - dê ao Rodolfo o seu pas-
tel de nata com galão, pois com 
a temperatura de 27º Célsius até 
“anima”, como diz a nossa ju-
ventude…” – grita ele às 11.30 
aquando da minha chegada.

- Isto aqui de TSU: Tabe-
la Salarial Única parece que 
está atrapalhando tudo mais 
alguma coisa, – digo ao Pedro.

- “Por que tanta confusão”?
- Do dia 23 ou 24.2.23 para 

cá havia pouco tráfego nas ruas 
de Maputo, não só devido a 
chuva, mas porque o Minis-
tério do Plano de Economia e 
Finanças, liderado por Dr. Max 
Tonela, atrasou o pagamento 
do “salário” ou “vencimen-
to” aos funcionários e agen-
tes, bem como aos funcioná-
rios “fora dos quadros” ou na 
nova moda de “desligados”.

- “Mas o que é isso de 
desligado, você que anda 

muito tempo nesta coi-
sa de Aparelho de Estado”?

- São aqueles funcioná-
rios que sendo efectivos foram 
mandados “ficar em casa”, por 
terem atingido o limite de ida-
de e outras situações, mas que 
nunca deviam ficar em casa sem 
se verificar as suas “efectivida-
des”, ou melhor o “tempo de 
serviço” e publicado na Folha 
Oficial, que é o B.R. (Boletim 
da República). Um dos Res-
ponsáveis da Imprensa Nacio-
nal veio “denunciar” que há 
Ministérios e Instituições que 
movimentam o seu pessoal sem 
“mandar” publicar no BR, ale-
gadamente porque NÃO dispõe 
de VERBA de FUNDOS…

- “Quando o Ministério 
da Economia e Finanças paga 
tardiamente aos seus funcio-
nários, agentes e desligados, 
a situação é deveras con-
frangedora”, explica Pedro.

- Se as pessoas não são pa-
gas nos dias fixos, inevitavel-
mente ficam com problemas 
como pagamento de suas contas 
na banca, a renda de casa (se 
houver), pagamento de água 
e luz, despesas de transporte 
(combustível para quem tem 
viatura própria) ou agora que 
subiu a 3 meticais na Área Me-
tropolitana de Maputo, no chapa 
100, como deu a conhecer Ale-
xandre Muianga, Vereador para 
Área de Mobilidade, Transpor-
tes e Trânsito, na Sexta-feira 

(24.2.2023), numa reunião bas-
tante concorrida com os opera-
dores de táxis e tchopelas, no 
Salão de Festas da Escola Se-
cundária Josina Machel, riposto 
ao Pedro, com a conta já paga.

- “E depois”?
- O nosso grito de alerta? 

: O Governo de Moçambique 
devia ter “dia fixo” para paga-
mentos de “salário” ou “ven-
cimento” dos funcionários e 
agentes e dos “desligados” …

- O ministro das Obras Pú-
blicas e Habitação, Eng.º Carlos 
Mesquita, “orienta”: “Quem 
não paga água, CORTA…”

- “Plenamente de acordo, 
porque há instituições de Esta-
do que são eternas devedoras, 
mas cortando água o dinheiro 
sempre aparece (o “cheque”), 
diz Pedro, para depois combi-
narmos uma nova cavaqueira 
para semana por causa do que 
está na “moda hoje em dia: fi-
lhos que mandam embora os 
pais das suas casas, onde eles 
nasceram e foram criados, para 
“VENDÊ-LAS”, terrenos e 
tudo mais alguma coisa, para 
“andar na pândega”. Para de-
nunciarmos (Sociedade) isso 
VEEMENTEMENTE para os 
órgãos da Administração de Jus-
tiça “ABRIREM OS OLHOS” 
E CAVAREM BEM A FUN-
DO, porque há tanta chamada 
DECLARAÇÃO DE HER-
DEIROS que os NOTÁRIOS 
reproduzem hoje que diaria-

mente vê-se no nosso jornal de 
maior circulação, o “Notícias.”

Com teias de corrupção 
que os Órgãos de Adminis-
tração da Justiça” urgem co-
nhecer. Vão “fiscalizar”, vão 
“inspecionar”, pois não basta 
dizer: “Está na Lei e o Códi-
go diz isso e aquilo”. Metam 
se quiserem os juízes eleitos…

A Assembleia da Repúbli-
ca tem de exercer a sua acção 
fiscalizadora, não obstante a 
“separação de poderes” …

Mas esta não sei fica para 
quem: “Alguns editores se 
queixam que alguns Adidos de 
Imprensa não mandam liquidar 
as facturas do pagamento das 
“assinaturas” dos jornais…”

O Presidente da República 
diz que os jornalistas (Comuni-
cação Social) são seus parcei-
ros, mas como? Se o Governo 
de Moçambique e algumas ins-
tituições “NÃO” pagam delibe-
radamente as facturas sem ca-
nalizar ao DAF (Departamento 
de Administração e Finanças). 
O que fazem e não fazem os 
Adidos de Imprensa? Há alguns 
empresários que quando resta 
dinheiro pagam, finalmente, as 
suas despesas com a “Comuni-
cação Social”. Deixem este IV 
Poder (IMPRENSA): é funda-
mental na DEMOCRACIA…

Mais para a semana…
 *pândega: concubinas, 

nos copos e outros vícios (in-
cluindo fumos disto e daquilo).

Para pagamentos do “salário” ou “vencimento” 
dos funcionários e agentes e dos “desligados” …

O Governo de Moçambique devia ter “dia fixo”:

 z Há atraso de pagamento de “assinatura de jornais” por parte de Instituições 
do Estado (alguns Adidos de Imprensa não canalizam as facturas aos DAF’)

 z “Declaração de Herdeiros”: Órgãos de Administração devem verificar o que se passa…
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O m a u 
comportamento 
dos filhos para 
com os pais 
tornou-se num 

problema grave na nossa era. 
Diariamente, ouvimos falar de 
casos de maus tratos que filhos 
infligem aos seus progenitores, da 
agressão verbal à física, havendo 
até casos de homicídio.

Houve tempos em que este 
tipo de práticas era comum 
nalgumas sociedades, mas 
agora, com a globalização, há 
cada vez uma maior tendência 
de tal acontecer também entre 
nós. Com o passar do tempo, 
a distância entre pais e filhos 
aumenta, bem como aumenta 
também a demonstração de 
pouco ou nenhum interesse 
destes para com aqueles.

Há muitos fi lhos que 
não falam com os pais, 
votam-nos ao desprezo e 
consideram os seus conselhos 
de “ultrapassados” e sem 
nenhuma impor tânc ia .

Tudo isso, certamente, 
entristece os pais.

O sacrifício que os pais 
consentiram na criação e 
educação dos filhos exige destes 
o devido reconhecimento e 
consideração, bem como a 
observância dos seus direitos.

A religião dá ênfase ao 
elevado grau que os pais 
ocupam, e recomenda que 
os filhos cuidem bem deles. 

Portanto, os filhos devem 
tratar e olhar pelos pais em 
todas as circunstâncias. 
Nisso ,  a  p r imazia  va i 
para  a  mãe,  que  deve 
merecer maiores cuidados.

Certa vez alguém foi ter com 
o Profeta Muhammad (S.A.W.) 
e perguntou: “Quem merece o 
meu melhor tratamento”? O 
Profeta respondeu: “Tua mãe”! 
Depois de ouvir a resposta o 
homem retorquiu: “Quem é a 
seguir”? O Profeta (S.A.W.) 
respondeu: “Tua mãe”! Depois 
disso, o homem perguntou 
pela terceira vez: “Quem é a 
seguir”? E pela terceira vez 
o Profeta respondeu: “Tua 
mãe”! O homem perguntou 
pela quarta vez: Quem é a 
seguir”? O Profeta respondeu: 
“O teu pai, e a seguir os 
teus outros familiares”!

Nunca se deve ralhar, elevar 
o tom de voz ou dirigir-se aos 
pais com rispidez. Deve-se 
sim, falar-se-lhes sempre 
com respeito, não chamá-los 
pelos seus nomes, não nos 
sentarmos antes deles e não 
caminhar na sua dianteira.

Gastar a favor dos pais 
também é um dos seus direitos 
fundamentais, isto é, prover-
lhes alimentação, vestuário, 
assistência médica e tudo o que 
tenha em vista o seu bem-estar.

Não é permitido em nenhuma 
circunstância que filhos que já 
tenham desenvolvido alguma 

capacidade de auto-sustento, 
detentores de alguma auto-
suficiência, se recusem a gastar 
a favor de seus pais já velhos 
e incapacitados de trabalhar. 
Aliás, é nessas ocasiões que 
eles devem beneficiar de mais 
apoio por parte de seus filhos, 
não os deixando deambular 
pelas ruas a mendigar para 
conseguirem alguma coisa 
com que se alimentarem, 
q u a n d o  p r o c r i a r a m  e 
investiram o melhor que 
puderam na educação e 
formação académica dos 
fi lhos ,  e  quando  mai s 
deles precisam se vêem 
rejeitados. É detestável 
que pais que deram o seu 
melhor  aos  f i lhos  não 
tenham com que comprar 
medicamentos, quando têm 
filhos numa situação social 
estável, bem posicionados 
na vida e a ganhar bem.

Consta no Qur’án, 
Cap. 2, Vers. 215:

“Perguntam-te  o  que 
devem gastar. Responde 
(ó Muhammad): Qualquer 
bem que gastardes, que 
se ja  (pr ior i tar iamente) 
p a r a  o s  p a i s ” .

Orar a favor dos pais 
também é um direito que 
lhes assiste, para que Deus 
tenha misericórdia e pena 
deles, que lhes dê cura das 
doenças, que lhes dê paz, 
sossego e tranquilidade, 

ass im como cons ta  no 
Qur’án, Cap.17, Vers. 24:

Ó  S e n h o r !  T e m 
m i s e r i c ó r d i a  d e l e s , 
a s s i m  c o m o  q u a n d o 
eles cuidaram de mim, 
e n q u a n t o  p e q u e n i n o ” .

Os pais foram sempre 
carinhosos e atenciosos para 
com os filhos, deram-lhes a 
melhor educação possível 
e  s u p o r t a r a m  g r a n d e s 
transtornos e sacrifícios 
na sua criação, pelo que é 
obrigação dos filhos tratá-los 
bem como reconhecimento, 
pois ainda que quisessem 
pagar o que os pais fizeram 
por eles não o poderiam 
fazer, nem mesmo num único 
ponto percentual. Por isso, 
mesmo enquanto os pais 
estiverem vivos, os filhos 
devem dedicar parte do seu 
tempo a orar a seu favor.

Geralmente, quem é grato 
para com os pais é grato 
também para com Deus. E 
quem é ingrato para com 
os pais, dificilmente será 
grato para com Deus. E 
Deus não gosta dos ingratos.

Não há dúvidas que há 
muita gente no Mundo que 
é bondosa para com os 
pais, mas infelizmente há 
também muita gente que 
não valoriza os pais. Estão 
de tal maneira obcecados 
nos seus negócios e nos bens 
materiais, que não têm tempo 

de visitar os pais, nem de 
saber da sua situação, da sua 
saúde, e muito menos de lhes 
prestar alguma assistência.

Há os que abandonam 
os  pa i s  j á  ve lhos  em 
dependências de edifícios ou 
nos chamados lares de terceira 
idade, e deixam passar meses 
ou até mesmo anos sem 
visitá-los. De facto, esses 
devem ser momentos muito 
dolorosos para todos os pais.

Imaginemos quando o 
bebé está no ventre de sua 
mãe, como ela o carrega 
ao longo de nove meses, e 
depois, quando está quase 
a nascer, por quantas dores 
ela passa. E depois disso 
vai continuando a consentir 
sacrifícios, aleitando o seu 
bebé por um período de 
dois anos e depois, quando a 
criança está apta a falar, pai e 
mãe tratam da sua educação, 
gastando avultadas somas 
nisso. Depois, quando atinge 
a puberdade pensam em fazê-
lo casar e tentam encontrar 
o melhor par. Portanto, 
é uma corrente longa de 
sacrifícios, um após outro.

Será que tudo isso não 
merece um reconhecimento?

Diz-se que “Favor com 
favor se paga”.

Trate bem os seus pais, para 
que os seus filhos o tratem bem 
também a si, pois bem diz o 
ditado: “Cá se faz, cá se paga”.

 Este também é um problema 
importante da actualidade!
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cassaMo  lalá* sobre o aMbiente rodoviário

 z II Sessão do Conselho de Ministros fixa novos Salários (última hora)

De um 
modo ge-
ral, as ac-
tividades 
desenvol-

vidas pela indústria e comér-
cio sempre estiveram intima-
mente associadas à vertente 
humana, embora esta, nos 
tempos passados, não tenha 
sido considerada como uma 
componente essencial. A 
prova disso é que, ao longo 
dos tempos, as condições de 
trabalho foram sendo con-
tinuamente secundarizadas, 
uma vez que o importante 
era a produtividade, mesmo 
que o trabalhador corresse 
riscos de doença ou morte. 
Para este tipo de mentalidade 
tiveram influência dois fac-
tores, nomeadamente o facto 
de se atribuir pouca impor-
tância à vida humana e tam-
bém o facto de os Estados 
não se preocuparem em criar 
legislação que protegesse o 
trabalhador. O operário, se 
quisesse um emprego, tinha 
de se sujeitar às condições 
de insegurança e de falta de 
higiene, ou seja, era o tra-
balhador que se devia adap-
tar às condições de trabalho 
oferecidas, e não o contrá-
rio. Só, recentemente, nos 
países mais desenvolvidos 
começou a surgir a preocu-
pação de proteger os traba-
lhadores mediante medidas 
de segurança e de higiene 
adequadas ao seu desem-
penho. No nosso país, em 
certas indústrias e nas gran-
des superfícies comerciais, 
principalmente nas que são 
geridas por empresas multi-
nacionais, esta preocupação 
já se faz sentir, até porque, 
quando numa determinada 
tarefa a executar as medidas 
de segurança não estão reu-
nidas, o trabalho é adiado ou 
não é executado. Levou-se 
muito tempo entender que se 
a grande preocupação era a 
produtividade, não se devia 

menosprezar a segurança e 
higiene no trabalho para evi-
tar acidentes e doenças pro-
fissionais. Se um trabalhador 
ficar ferido ou adoecer por 
falta de segurança ou higie-
ne, vai-se reflectir na produ-
tividade porque haverá perda 
de horas de trabalho, inter-
rupção da produção, danos 
materiais, incumprimento do 
plano de execução do traba-
lho, entre outros prejuízos.

Moçambique começa 
de uma forma muito ténue, 
a existir alguma legislação 
direccionada à protecção 
dos trabalhadores, mas no 
que se refere à actividade de 
transporte de mercadorias e 
passageiros, menospreza-se, 
frequentemente, a imple-
mentação das medidas ine-
rentes à Higiene e Segurança 
no trabalho. Por este facto, 
consideramos premente des-
pertar a consciência e sen-
sibilizar as pessoas, as em-
presas, os departamentos do 
Ministério do Trabalho, e dos 
Transportes para este facto.

O que tem vindo a ajudar 
um pouco no despertar para 
a importância da Higiene e 
Segurança no Trabalho, no-
meadamente na actividade 
de transporte, deve-se ao 
facto de, nos últimos tem-
pos, o nosso País ter vindo 
a acolher empresas de nível 
internacional, detentoras de 
elevadas exigências, no que 
diz respeito à segurança e hi-
giene no trabalho. Por exem-
plo, estas empresas não con-
tratam nenhuns serviços de 
transporte sem se comprovar 
que, neste âmbito, as res-
pectivas empresas que vão 
prestar serviços de transpor-
te respeitam estas exigências 
das quais não prescindem.

Em certos aspectos pa-
rece até haver resistência 
em relação às medidas de 
segurança que o Governo 
quer introduzir, quer por 
parte das empresas, quer 

Na actividade de transporte não 
existe preocupação com a Higiene e 

Segurança no Trabalho
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por parte dos próprios mo-
toristas. Por outro lado, o 
Estado legisla, mas não se 
preocupa com a respectiva 
implementação. É exem-
plo disso a obrigatoriedade 
de os veículos de transpor-
te público passarem a estar 
equipados com o tacógrafo, 
instrumento que ajudaria a 
proporcionar controlo, por 
parte da fiscalização, dos 
proprietários dos veículos 
e do Governo em relação 
às empresas de transporte 

no que se refere ao cumpri-
mento das horas de trabalho 
e descanso. Controlariam 
também o motorista, du-
rante a viagem, quanto aos 
comportamentos que pos-
sam causar insegurança. A 
legislação sobre o tacógrafo 
existe desde o ano de 2015, 
mas não é aplicada porque 
os motoristas e as respecti-
vas empresas de transporte 
demonstraram desconten-
tamento e oposição para 
com este tipo de controlo 

e o Governo não se impõe.
A Higiene e Seguran-

ça no Trabalho, com espe-
cificidades para o sector 
de transportes terrestres, 
constituem uma discipli-
na que devia ser obrigató-
ria na formação dos mo-
toristas profissionais, tal 
como a disciplina de Re-
lações Interpessoais, Qua-
lidade de Serviço e Ética. 

Por: Cassamo Lalá – DIREC-
TOR DA ESCOLA DE CONDU-

ÇÃO INTERNACIONAL
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Editorial
Fome, segundo evangelho 

de Celso Correia

Celso Correia, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
está na boca do povo, não, está na boca do mundo. O super 
ministro do Presidente Nyusi, o empregado do povo moçambi-
cano, levou para Roma estatísticas que se calhar nem ele mesmo 
acredita, se é que realmente é cidadão residente neste país.

É no mínimo cómica ou mesmo bizarra a falta de respeito pelas pes-
soas que dia após dia estão na luta para conseguir algum alimento para 
sustento, vezes sem contas sem nenhum apoio de quem devia apoiar.

Os números de Celso Correia são bastante ambiciosos. Se calhar adian-
tou os números de 2040, como também terá acontecido num certo ano, 
relativamente aos números da população eleitoral da província de Gaza, 
apresentados pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).

O evangelho ensinado, segundo “São Tchetcho”, aponta que pelo menos 
dez por cento dos moçambicanos não consegue ter três refeições diárias. 
Quem nos dera. Mas a realidade e os números, tanto da Organização 
das Nações Unidas bem como das Organizações Não Governamentais 
(ONG), revelam que os resultados do ministro Celso não batem. Há 
muita fome por este país. Aliás, mesmo nas barbas do Ministério que 
dirige, ali mesmo no bairro da Maxaquene, em plena capital do país, são 
incontáveis as famílias que não sabem o que vão comer no dia seguinte.

Portanto, dizer que em Moçambique 90 por cento da população tem 
pelo menos três pratos de comida por dia é um insulto à inteligência e 
principalmente para aquelas pessoas que são realmente destinatárias 
das políticas públicas que a cada dia empobrecem os moçambicanos.

Esta é mais uma oportunidade para reflectir no que os nossos governantes 
andam a falar, sobretudo a negociarem pelo mundo fora. Podemos estar a ser 
enganados e vendidos (se é que ainda não fomos vendidos). Um ministro da 
Agricultura que viajou à custa do dinheiro público, com todas as mordomias 
possíveis e imaginários, ir maquiar números da forma que disse, não é normal. 
É um exemplo de que estamos a ser mal governados. Estamos a ser governados 
por indivíduos que só estão obcecados pelos números, na sua maioria falsos.

Esquecem que por detrás existem pessoas, existem milhares de 
crianças e mulheres que estão a comer três refeições, mas daquelas 
que o diabo amassou. É mais uma prova que o sector de agricultura é 
campeão nacional de números inventados. Há quem ainda acredita na 
propaganda do Sustenta? Apenas os menos atentos. Anualmente, há 
números muito lindos e românticos que são divulgados, mas no terre-
no não há quase nada palpável. Os produtos alimentares, os poucos de 
produção nacional, continuam a ser transaccionados a preços de ouro.

Se o ministro Celso Coreia tivesse o mínimo de pudor, pedia descul-
pas aos moçambicanos ou no mínimo explicar com detalhes que três 
refeições está a se referir. A Assembleia da República, enquanto Casa do 
Povo, devia também convocar o ministério da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural a dar mais detalhes sobre os 90 por cento do super ministro.

douglas Madjila

Antes desse indicador (PIB) ser tão patrioticamente 
lamentável, por ostentar tanta especialidade na 
sua compreensão, é tão giro de se abordar pela 
certeza que se tem, de que não é do domínio da 
maioria, poucos cidadãos sabem ou entendem 

efectivamente dos contornos do significado prático do termo PIB, a 

maior parte de nós sabe decifrar a sigla e não o que tudo isso significa 

ou até que ponto diz respeito a cada um de nós, é um assunto para 

economistas e escusamo-nos a compreendê-lo, contudo somos nós.

O PIB representa sumariamente os ganhos adquiridos pela nação 

ao longo de um certo período, um ano para o caso em concreto. Este 

é tido como o indicador principal de crescimento ou não, de todas 

as nações, o PIB é obtido pelos ganhos advindos de todos os bens e 

serviços finais de cada país, havendo infelizmente o que podemos 

chamar de estratégias ou talvez de artimanhas para se incluir também 

os que sequer produzem, é daí que começa a revelar-se o lado bruto 

deste produto interno.  Acontece que esse indicador inclui o que não 

só se produz dentro de um determinado país, mas também o que 

vem de fora, desde que pertença a tal país, mas ronda neste exercício 

um paradoxo, os lucros e ou ganhos obtidos por uma organização 

alheia que esteja a operar num certo país contam para o PIB deste 

país de operação, porém a então questão paradoxal, os lucros de 

tal operacionalização voltam ao país dono da organização/empresa 

produtora. Isto significa literalmente que uma certa nação cresce ano 

após ano, e até comemora por isso, quando tristemente tal crescimento 

não existe, pois cresce pelo tal PIB e isso não se reflecte no estômago 

do cidadão. É aquilo que dizia o saudoso artista de hip-hop, Azagaia, 

“dizem que o país desenvolve, mas no teu prato não vês comida”.

É de facto o caso de Moçambique, o crescimento do PIB tem 

normalmente constituído meta governamental ano após ano, e tal 

crescimento é algumas vezes alcançado, mas porque nunca se trata do 

crescimento do salário do simples cidadão ou mesmo do cidadão pacato, 

o que importa pouco, na verdade, pois a fome faz-se sentir no quotidiano 

de todos eles, mas sim do lucro das instituições que sequer nos pertencem.

O que robustece esse PIB é a brutalidade económica com que se 

decidiu lidar com esse fenómeno, pois, vejamos, contabilizar o lucro 

que certamente irá se refletir para o exterior? Faz favor, que teoria 

estapafúrdia, é de facto o abismo de imbecilidade, sabe-se lá de quem, 

mas é extremamente vergonhoso para todos os envolvidos nessa 

matemática absurda. Existe, nesta fórmula de crescimento, cérebros 

expectantes para ridicularizar, tanto quanto outros bem atolados de 

estultice e sem um mínimo de nacionalismo para serem ridicularizados. 

De todas as formas, faz muito pouco sentido. Ocidente, parem de 

brincar com os povos, e Moçambique, colocai os pés no chão, por favor.  

   PIB, tão bruto 
com Moçambique
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A e x p r e s -
são latina 
“exnihilo, 
nihilfit” do 
filósofo na-

turalista Parménides, que em 
português se traduz em “nada 
surge do nada”, configura-se 
um imperioso pressuposto 
do Princípio da Razão Sufi-
ciente cunhado por Leibniz, 
mas reclamado por Spinoza. 
De forma sucinta, com base 
no livro de Baruch Spinoza 
“Principia philosophiae car-
tesianae”, o Princípio da Ra-
zão Suficiente formula-se na 
ideia de que “nada existe do 
qual não se possa perguntar a 
causa ou a razão de existên-
cia”. Ou seja, para este filó-
sofo holandês do séc. XVII, 
tudo o que existe no cosmos 
tem de ter uma causa e mo-
tivo para existir, e, ademais, 
mesmo aquilo que não existe 
demanda explicação de como 
e porquê não existir. Assim 
sendo, todo aquele que acei-
ta este princípio filosófico 
deve assumir a responsabili-
dade de considerar o mundo 
como uma rede complexa 
de fenómenos concebíveis 
e explicáveis, e jamais acei-
tar a existência de factos ou 
actos brutos sem preceden-
tes. A expressão de Leibinz, 
“não há efeito sem causa”, 
formula melhor a ideia do 
princípio da razão suficiente 
e é uma assumpção de que a 
realidade é uma ocorrência 
de factos interligados en-
tre si, de forma necessária e 
não aleatória. Portanto, tudo 
que acontece é passível de 
uma explicação, significan-
do que houve uma razão e 
causa que levou a tal acon-
tecimento. Deste modo, para 
Leibinz, os milagres e mis-
térios não constituem uma 
violação das leis da razão ou 
lógica, mas sim são mal en-
tendidas pela fraca faculda-
de cognitiva do ser humano.

Posto de lado a funda-
mentação do princípio da 
razão suficiente, passemos 
ao exercício de correlação 
existente entre este princípio 
filosófico e a produção artís-
tica “xikona” do cantor mo-
çambicano Xidiminguana. A 
canção “xikona”, cujo álbum 
leva o mesmo nome, retrata, 
de forma sucinta, uma sepa-
ração conjugal cujos motivos 
são desconhecidos pelos ter-
ceiros, mas ainda assim há 
uma absoluta certeza de ter 
havido uma razão suficiente 
que levou um dos parceiros 
a romper a relação. Para uma 
fiel compreensão, passo a 
transcrever e traduzir livre-
mente o refrão que constitui a 
essência da canção, deixando 
de lado as “apóstrofes”, par-
tes em que o cantor faz censu-
ras ao comportamento da sua 
mulher e ao do amante dela.

A canção segue da se-
guinte maneira:

Xikona, xikona mpe-
la lexi angaxivona lwehi 
wapapai/2X

Alguma coisa aquele 
senhor teria visto

Loku wanuna abaleka 
wansati nambi o’ xonga

Quando um homem 
abandona uma mulher, mes-
mo sendo bonita

Loku wanuna abaleka 
wansati nambi ani makwem-
be

Quando um homem 
abandona uma mulher, mes-
mo tendo bumbum

Kuza wanuna atsukula 
wansati nambi ani makwem-
be djani

Ao ponto de um homem 
desistir duma mulhermesmo 
tendo grande bumbum

Xikona, xikona angaxi-
vona lwehi wapapai/

Alguma coisa aquele 
senhor teria visto

Animuhembele, xikona 
angaxivona lwehi wapapai

Não estou a mentir, 

alguma coisa aquele senhor 
teria visto

Kuza wanuna adlwigwa a 
wansati nambi o’dhô

Ao ponto de um homem 
deixar uma mulher, mesmo 
sendo sexy.

A wanuna atsukula wan-
sati nambi a li bonita

Um homem desistir 
duma mulher, mesmo sendo 
bonita

Xikona, xikona angaxi-
vona lwehi wapapai/

Alguma coisa aquele 
senhor teria visto

Ni ye wansati atsuku-
la wanuna nambi a ganhi 
ngopfu

E a mulher desistiu dum 
homem mesmo sendo muito 
rico

Ni ye wansati atsukula 
wanuna nambi animimova

E a mulher desistiu dum 
homem, mesmo tendo auto-
móveis

Ni ye wansati atsukula 
wanuna nambi aniswibhom-
ba

E a mulher desistiu dum 
homem mesmo dispondo de 
autocarros

Xikona, xikona angaxi-
vona lwehi wasenhora/2x

Alguma coisa aquela 
senhora teria visto.

A partir deste refrão 
descobre-se uma clara in-
tenção de o cantor fazer-nos 
entender que, nas relações 
amorosas, não há separações 
absurdas, há sempre um 
princípio de razão suficien-
te. Todo o divórcio ou fim 
de relacionamento é movido 
obviamente por alguma ra-
zão ou causa que se mostra 
suficiente – para não dizer 
convincente – aos olhos de 
quem se separa. Usando o 
critério de beleza suposta-
mente aprovado pela socie-
dade como um factor atracti-
vo para os homens se unirem 
às mulheres, Xidiminguana 
introduz-nos um cenário no 

qual mesmo a mulher sendo 
linda e sexy é abandonada 
pelo homem, por uma razão 
que, apesar de ser desconhe-
cida pelos terceiros, teria 
sido suficiente para romper 
a relação. O mesmo cenário 
verifica-se numa perspec-
tiva de mulher para o ho-
mem, em que, apesar de o 
homem ser proprietário de 
várias riquezas, ele chega 
a ser abandonado pela sua 
esposa por alguma razão.

Desta clássica canção 
de marrabenta, desprende-
-se-nos uma lição da vida: 
evitemos julgar ou condenar 
as separações conjugais. Isto 
porque, por detrás das sepa-
rações há sempre uma razão 
suficiente que levou o casal 
àquele destino. No lugar de 
procedermos com o exer-
cício de julgamento, torna-
-se sensato limitarmo-nos à 
aceitação de que houve, sim, 
uma razão suficiente para 
ambos se desligarem, tal 
como nos sugere a canção 
de Xidimimguana. Pautando 
pelo princípio da razão su-
ficiente, tornamo-nos mais 
condescendentes a casos de 
divórcios e mais abertos para 
busca do devido esclareci-
mento caso nos seja necessá-
rio. Na base do princípio da 
razão suficiente, colocamo-
-nos à disposição de conhe-
cer a real causa dos factos e, 
por conseguinte, adoptamos 
uma atitude de escutar para 
compreender. E para com-
preender as razões de qual-
quer discussão conjugal é 
deveras imperioso saber es-
cutar ambas as partes e dis-
cernir sobre as duas versões.

Uma nota não menos im-
portante. A razão que leva 
um indivíduo a decidir por 
uma separação não tem de 
ser convincente para os ter-
ceiros, pois a sensibilidade 
dos homens para com os 
problemas nunca é a mesma. 

Há quem seja demasiado 
sensível à violência emo-
cional em forma de um in-
sulto ao ponto de considerar 
a sua relação abusiva, mas 
há quem consiga tolerá-la, 
mas não admitir violência 
física ou adultério. Isto pode 
significar que, em discus-
sões conjugais, a coisa mais 
importante que os tercei-
ros possam lograr é a com-
preensão dos factos e não a 
razoabilidade das decisões. 
Aquele terceiro que pautar 
pela razoabilidade das deci-
sões incorre no risco de ri-
dicularizar ou superestimar 
uma parte em detrimento 
de outra. Ademais, é crucial 
que em reuniões familiares 
em busca de reconcilia-
ção dos casais, os terceiros 
tenham o cuidado de não 
tomar decisões finais pelo 
casal, mas que deixem ficar 
as suas sugestões sobre o 
destino do casal e, por fim, 
deem palavra aos parceiros 
para que tomem uma deci-
são final sobre o seu futuro. 
Quando não se respeitam 
as vontades do casal, ocor-
rem dois trágicos cenários 
que são uma reconciliação 
à força ou uma separação 
apoiada. A primeira alter-
nativa leva a relação a um 
futuro sombrio marcado 
por mais abusos, violência 
e eventuais assassinatos. 
A segunda alternativa gera 
remorsos, ressentimentos e 
vitimizações. Reiterando o 
princípio da razão suficien-
te, por detrás de qualquer 
separação ou divórcio há 
sempre uma razão ou causa 
determinantes. Assim sen-
do, a aceitação e a disposi-
ção dos terceiros para com-
preender os factos é a coisa 
primeira e mais sensata a se 
ter, ao invés de proceder-
-se com a culpabilidade, 
condenação ou vitimização 
duma das partes na relação.

O Princípio da Razão Suficiente na 
canção “Xikona” do artista moçambicano 

Xidiminguana – uma breve análise

Hélder tseMba tseMbaH@gMail.coM
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randulani

Esta é a grande 
questão de algu-
ma gente, e não 
é pouca gente, 
originária deste 

que é o terceiro continente mais 
extenso do mundo e segundo 
mais populoso da terra: –  Afi-
nal quem é africano? Até parece 
absurda esta questão; mas ela é 
óbvia do ponto de vista neutral, 
isto é, se quisermos afastar todas 
aquelas coisas que originam po-
lémicas onde ela não há. Ela é, 
sim, absurda a partir do momento 
em que soam questionamentos à 
volta disso. A ciência assim como 
a religião desenvolveram concei-
tos e perspectivas que levantam 
indagações e debates espetacu-
lares, situação que concorre para 
que a África tenha habitantes pe-
regrinos, procurando encontrar-
-se ou redefinir-se ou renascer 
para descobrir a sua identidade.

Identidade! É o ponto fulcral. 
Ser americano, europeu, asiá-
tico ou australiano significa ter 
identidade própria, indiscutível. 
Ser alemão, greco, paquistanês, 

vietnamita, norte-americano, 
jamaicano reduz-se à identida-
de particular e única dos povos 
que vivem nesses territórios; 
cada indivíduo, onde ele esti-
ver, será identificado pela sua 
característica particular, própria 
da sua terra. Os gregos falam 
a sua língua, cantam as suas 
dores e façanhas, dançam os 
seus ritmos etc., etc., o mesmo 
acontece com os holandeses, 
polacos, filipinos, uruguaios…

E aqui em  África? Ainda nos 
damos tempo inesgotável para 
discutir a identidade; sendo a 
Língua a primeira questão. Mui-
tos com direitos, todos estão se-
guros de que as línguas herdadas 
do colonizador nos identificam 
como africanos: como nigeria-
nos, zambianos, angolanos, cos-
ta-marfinenses, moçambicanos 
inclusive… e está dito, ninguém 
mais pode dizer mais nada. E es-
tamos todos orgulhosos, gritando 
aos quatro ventos que somos afri-
canos falantes da língua dos eu-
ropeus, dos asiáticos, dos ameri-
canos. Podemos falar, sim, como 

tantos outros aprenderam e falam 
outras línguas, mesmo aquelas 
autóctones de África, mas o falar 
a língua do outro e desconhecer 
em absoluto a sua é um proble-
ma grave; é como uma roupa 
emprestada, até pode servir bem, 
acrescer elegância e honra, mas 
não passa de roupa emprestada.

Como o africano quer ser 
africano enquanto carrega a 
identidade dos não africanos? 
Como o africano quer renascer 
e se reencontrar com a sua na-
tureza enquanto não se prepa-
ra e renuncia a identidade que 
ostenta? Nós somos os únicos 
em conjunto que dizemos ser 
água enquanto parecemos vi-
nho. Os europeus falam cada 
um a sua língua, Portugueses 
falam Português, Espanhóis 
falam Espanhol, Russos falam 
o Russo, Turcos falam Turco, 
Holandeses Falam Holandês, 
Dinamarqueses falam dinamar-
quês até suecos e belgas falam 
sueco e neerlandês, respecti-
vamente, mas nós os africanos 
renunciamos as nossas línguas, 

culpando-as de muita coisa fal-
sa ou pseudo-falsas, esquecendo 
que as línguas que adoptamos 
como nossas também viverem 
séculos e séculos como línguas 
do simples domínio moral, sem 
escrita, e sem ciência, elas evo-
luíram, ou seja, os seus falantes 
foram criativos e ousados e as 
línguas alcançaram os níveis 
hoje conhecidos, veiculando 
todo o tipo de conhecimen-
to, de ciência, de tecnologia.

Mas nós ainda nos conven-
cemos que podemos ser africa-
nos de verdade falando as lín-
guas dos outros. É que a língua 
é a chave do resto, da cultura, da 
arte, da música, da ciência, da 
metafísica, da filosofia, do sen-
timento, do desejo… e usando a 
língua do outro, inevitavelmen-
te reproduziremos tudo dos do-
nos da língua, dançando as suas 
danças, cantando as suas can-
ções, aprendendo a sua ciência, 
fazendo a sua arte, casando da 
forma como eles casam, rezan-
do como eles rezam, adorando 
as divindades que eles vene-

ram, etc., etc. E é isto que temos 
vindo a viver, penosa e infeliz-
mente; fazemos campanhas de 
extermínio das nossas línguas 
que ainda persistem, através de 
tudo: nossos filhos e filhos dos 
nossos filhos obrigam-nos a 
falar de outra maneira nos hos-
pitais, nos tribunais, nas igre-
jas, nos serviços públicos, até 
no transporte e no comércio.

A pergunta que não cala é 
– quem então vai falar as nos-
sas línguas? Mas ainda dize-
mos que somos africanos ou 
queremos voltar a ser. Sem 
falarmos a nossa língua conti-
nuaremos sendo um projecto 
de afirmação. Com a queda da 
URSS (União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) todas 
as repúblicas que constituíam a 
união, depois que conquistaram 
a soberania, recuperaram a sua 
identidade, e a língua foi uma 
das coisas, renasceram, e estão 
ali a Letónia, a Lituânia, a Ge-
órgia, Moldávia, até a Ucrânia 
e tantas outras, cada uma nação 
fala a sua língua de identidade.

Querer Ser Africano em 
África e no Mundo (1)

rosariogwaMbe@gMail.coM

Emmanuel Ma-
cron, que esteve 
de visita no con-
tinente Africa-
no, demonstrou 

uma abertura para uma coopera-
ção equilibrada, tendo afirmado 
que terminou o período da Fran-
ça-África. Importa referir que a 
França é um país que mais inter-
vém militarmente nos assuntos 
africanos, desde o processo de 
descolonização até hoje, os fran-
ceses já promoveram diversas 
intervenções militares em paí-
ses africanos, ajudando a depor 
ou sustentando governantes de 
acordo com os seus interesses.

60 Anos depois, as antigas 

colónias francesas continuam 
sem liberdade, sem independên-
cia, pois em muitos desses países 
continua a existir um sistema 
estatal introduzido pela França, 
pouco antes da independência 
se tornar realidade, em 1960, 
França decidiu abolir o sistema 
parlamentar em alguns países, 
como a Costa de Marfim, e pre-
parar um regime presidencial em 
todos os territórios e poderes, 
pois estão nas mãos do chefe de 
Estado, a ideia era manter os pa-
íses na mão, apenas uma pessoa 
que concentra todos os poderes .

A Françafrique, como é cha-
mada a influência francesa nas 
antigas colónias, mantém-se e, 

especialmente entre a juventude, 
cresce o ressentimento contra a 
antiga potência colonial. Importa 
referir que, desde os anos 1980, 
vários candidatos presidenciais 
prometeram virar costas à Fran-
ça, mas essa promessa não passa 
de um ritual, pois falam da mu-
dança, mas logo após a tomada de 
posse os presidentes das antigas 
colónias francesas apercebem-se 
que  a dependência económica e 
político ainda é demasiado forte.

Françafrique torna-se 
África-França?

Há muitas narrativas em torno 
da questão que acaba sendo frus-
trante, pois os presidentes destes 

países africanos ainda querem ser-
vir França em vez de colocarem 
os interesses do seu povo em pri-
meiro lugar, porém os jovens afri-
canos aparecem com uma nova 
mentalidade, pois exigem uma 
verdadeira independência e que-
rem romper com esta relação que 
não é win win cooperation, mas 
de exploração, e isso tem criado 
um descontentamento e frustra-
ção no seio dos jovens africanos.

Macron pode salvar os in-
teresses franceses em África?

O novo discurso de Macron, 
de não interferência do ociden-
te em África, pode mudar o rumo 
das coisas, razão pela qual Macron 

está a ser um bom diplomata, pois 
está ciente de que se França per-
de África, França não é nada, por 
isso o presidente Francês quer dar 
uma nova postura das relações en-
tre França e África, tanto que está 
a promover um investimento atra-
vés dos agentes económicos fran-
ceses, pois neste momento África 
tornou-se lugar de competição para 
o mundo ocidental, onde cada país 
adopta estratégias para manter as 
suas influências. Portanto, a França 
neste momento tem a oportuni-
dade de demonstrar aos países 
africanos a sua nova postura em 
matéria de cooperação, tanto com 
as antigas colónias, assim como 
os demais Estados africanos.

eMail:saiajusce@gMail.coMjaiMe antónio saía eMail: saiajusce@gMail.coM

A nova estratégia de Emmanuel Macron em África
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As separações amorosas passaram para uma normalização e do apoio social

“Até que a morte nos separe” 
está a desaparecer

Actualmente, as relações amorosas são tratadas como 
mercadorias ou bens de consumo, em que caso surja um de-
feito descarta-se a pessoa e troca-se por outra. Nessa vertente, 
as relações amorosas acabam tornando-se frágeis, superficiais 
e voláteis.

Para o sociólogo 
Crespo Manhi-
que, o divórcio 
ou separação 
é visto como o 

fim de uma promessa, projec-
to ou de partilha de ciclo de 
vida que originou a contratação 
matrimonial entre as partes.

Portanto, os constantes di-
vórcios ou rompimentos de 
relações matrimoniais em di-
ferentes esferas da nossa so-
ciedade podem ser compreen-
didos à luz das relações sociais 
no quotidiano, relacionadas 
com os significados atribuídos 
a noções como “ser homem” 
e/ou “ser mulher”, mas tam-
bém o que significa “amor”.

Segundo Crespo Manhi-
que, a sociedade criou suas 
regras, normas e códigos so-
ciais a partir dos quais se per-
cebe o significado do amor, e 
este significado remete-nos a 
formas de agir, de pensar e de 
sentir, que determinam quan-
do e em que circunstâncias o 
amor pode iniciar e acabar.

Nesta senda, é crucial a 
sociedade compreender os sig-
nificados sociais das relações 
amorosas e dos laços afectivos. 
Portanto, dentre as causas, a 
fonte apontou aspectos ligados a 
violência doméstica, adultério, 
comportamentos desonrosos 
por parte de um dos cônjuges.

Para este, antigamente a se-
paração era condenada e as re-
gras exigidas para se estar no lar 
era paciência, no entanto, actu-
almente é socialmente aceite.

Explicou igualmente que 
as relações amorosas encon-
tram-se num estado de liqui-
dez, fluidez, banalização e 
fugacidade, devido às mu-
danças nas práticas e concep-
ções sobre a vida familiar, o 
aumento da autonomia e li-
berdade individual, a insegu-
rança e os novos significados 
sobre a sexualidade e o corpo 
que vêm sendo construídos.

Avançou que antes o ca-
samento era sólido e a máxi-
ma era “até que a morte nos 
separe”, e o divórcio tinha 
uma coerção social para aque-
les que nele enveredavam.

Segundo a fonte, o divór-
cio tornou-se frequente por-
que transformou-se a forma 
de encarar o casamento, que 
só dura quando for compensa-
dora aos que dela fazem parte.

Estes valores que são trans-
mitidos dão primazia ao bem-
-estar individual como sen-
do o principal aspecto para 
construção dos panoramas de 
felicidade. Acrescenta igual-
mente que, criam uma demo-
cracia nos relacionamentos, 
pregando a ideia de igualdade 

de direitos e oportunidades 
para homens e mulheres, as-
sim como maior autonomia.

De acordo com o sociólogo, 
a sociedade deixou de conde-
nar os que rompem as relações 
amorosas, e estas passaram 
para uma normalização e apoio 

social, porém, antes, essas 
rupturas eram estigmatizadas.

Por outro lado, explicou 
que os divórcios acontecem 
com frequência porque pou-
co depende-se do casamento 
como forma de sobrevivência. 
Todavia, assim, termina-se a 
relação porque tanto a mulher 
ou o homem pouco dependem 
do outro financeiramente para 
seguir com a sua felicidade.

Segundo Crespo Manhique, 
socialmente, entende-se que a 
mulher quando alcança a pro-
fissionalização fora do espaço 
doméstico, apesar de não se 
traduzir numa total indepen-
dência, acaba sendo uma das 
razões para a ruptura conjugal.

Na sua comunicação, este 

referiu que, com a individuali-
zação, o consumismo, fluidez 
das relações sociais, o casa-
mento e a vida familiar regis-

tam uma “crise”, ou seja, um 
novo modelo de casamento e 
de vida familiar com novos 
valores, está a sobrepor-se ao 
anterior modelo, em que os 
laços duravam para “sempre”.

Para Manhique, o casamen-
to só dura quando for compen-
sador a quem nele está envolvi-
do. E o divórcio deixou de ser 
vergonhoso e passou a ser um 
modus operandi e com a apro-
vação e apoio da sociedade.

Assim, saímos das relações 
sólidas “até que a morte nos 
separe” para relações amorosas 
líquidas, cuja máxima é “até 
que a insatisfação dos nossos 
objectivos egoístas nos separe”.

Portanto, diz que vivemos 
em tempos de relações amo-
rosas do tipo “descarte”, onde 
nada dura para sempre como 
se considerava anteriormen-
te, pois as pessoas são tra-
tadas como mercadorias ou 
bens de consumo, onde caso 
surja um defeito descarta-se 
a pessoa e troca-se por outra.

Nesta ordem de ideia, refe-
riu que, as relações amorosas 
acabam tornando-se frágeis, 
superficiais e voláteis, com 

consequências desastrosas para 
os filhos que crescem num am-
biente de conflitos entre os pais.

Contudo, explica que não 
existe uma fórmula mágica para 
solucionar os problemas amo-
rosos actuais, mas podemos ser 
sinceros uns com os outros e 
com quem amamos, mostrando 
o quanto amamos e o quanto é 
importante para a nossa vida 
social, política e até cultural.

Para a psicóloga Clinica, 
Merriba Massive, a separação 
tem consequências bem se-
veras, principalmente quando 
uma das partes é dependen-
te, esta apontou o suicídio, 
depressão e o isolamento.

O indivíduo quando está 
nessa situação não consegue 
ver o horizonte. É comum 
se sentir sem esperança, não 
acreditar em outro amor, pen-
sar que a sua vida não voltará 
mais a ser prazerosa, ressaltou.

Segundo a fonte, quando 
a relação não é saudável ou é 
tóxica, é importante fazer uma 

crizalda Vilanculos
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Vai se passar fome em Maputo
A fome vai prevalecer na cidade de Maputo por muito 

tempo, segundo contaram-nos as vendedeiras de hortícolas 
nos bairros da cidade de Maputo. Segundo disseram, a fome 
deriva da chuva que ainda não para de cair.

Esta situação da 
chuva faz com 
que haja fal-
ta ou escassez, 
principalmen-

te, da couve e alface, produtos 
essenciais na vida de muitos 
munícipes desta cidade capital.

A nossa reportagem foi vi-
sitar alguns mercados da ci-
dade e não foi necessário dar 
muitas voltas para perceber 
que há falta daqueles produ-
tos, e os preços são muito altos.

A couve e alface que exis-
tem nos mercados, por exem-
plo, não reflectem a realidade 
do preço praticado, por serem 
de péssima qualidade, mas as 
pessoas não têm outra alternati-
va senão comprar o que existe.

Segundo as vendedeiras, “nas 
machambas onde adquirimos 
couve e alface não há quase nada, 
e o que existe não tem qualidade 
nenhuma. Os produtos não cres-
cem como deve ser porque não re-
ceberam nenhum fertilizante, nem 
pesticida, para poderem crescer”.

Um molho de couve, por 
exemplo, chega a custar en-
tre trinta a cinquenta meti-
cais, alface parte dos cin-
quenta a setenta meticais, um 
montinho de tomate custa vinte 
a trinta meticais e um quarto de 

repolho custa cinquenta meticais.
“É um drama que as senho-

ras enfrentam diariamente para 
a preparação das refeições em 
casa”, disse Amélia Tivane, uma 
senhora que fazia suas compras.

Laura Mausse é vendedei-
ra no mercado de Xiquelene há 
mais de vinte anos, disse que “o 
que está a acontecer este ano, 
por causa da chuva, nunca vi”, 
para depois acrescentar que “Não 
sabemos como havemos de vi-
ver com esta situação de falta 
de produtos nas machambas”.

Aquela vendedeira de hor-
tícolas disse ainda que “ no ano 
de 2000 choveu muito, mas de-
pois parou e não tivemos grande 
falta de produtos, mas desta vez 
a chuva foi pior”, disse Lau-
ra, visivelmente preocupada.

Encontramos Cidália Mboene 

a fazer suas compras de hortícolas 
e nos disse que “isto que se vende 
actualmente nos mercados é um 
insulto, pois não tem nenhuma 
qualidade, mas não tenho outra so-
lução senão comprar para alimen-
tar os meus três filhos”. Mboene 
afirmou ainda que, “como pode 

ver, o que comprei não vai dar 
para saciar as crianças, pois nem 
consegui encher o saco plástico 
como habitualmente acontecia”.

Outra senhora que deixou 
ficar suas palavras é Dadinha Si-
gauque que começou por dizer 
que “vendo couve e alface desde 
2011, e tenho clientes fixos, mas 
agora não sei o que lhes oferecer 
porque nas machambas onde ad-
quiro os produtos não tem nada, 
e o que existe não tem qualidade 
desejada porque não cresceu”, 
lamentou Dadinha em jeito de 
desabafo, acrescentando que “se 
a chuva parasse agora, íamos, 
em pouco tempo, ter produtos 
de qualidade para vender, porque 
os machambeiros estão a traba-
lhar mesmo com a chuva, que 

quando cai tira todo viveiro”.
Os nossos interlocuto-

res são unânimes ao dizer que 
“em Maputo haverá fome por 
muito tempo porque a chu-
va ainda não parou de cair, o 
que faz com que os produtos 
não cresçam com rapidez por 
não receberem pesticidas”.

Muitas bancas estão, so-
mente, com mboa (em menor 
escala), matapa e nhangana. 
Estas verduras são menos pre-
feridas pelos consumidores 
em relação a¬ couve e alface.

As nossas interlocutoras 
afiançaram-nos que muitas casas 
de pasto compram couve e alface 
para a preparação de vários pratos, 
e agora as suas cozinhas ressen-
tem-se da falta desses produtos. 

Segundo vendedores

José MatlhoMbe

reflexão antes de tomar qual-
quer decisão. Acrescentou que 
a sociedade não pode norma-
lizar a separação ou divórcio, 
porque existe uma vida que 
vai parar e tem que recomeçar.

Frisou ainda que nenhum 
psicólogo tem direito de decidir 
pela separação ou reconciliação 
para qualquer casal. Entretanto, 
a única função do psicólogo 
é de ajudar as pessoas a vive-
rem melhor com a decisão que 
querem tomar em suas vidas, 
eles usam e abusam da terapia 
e sem medo ou preconceito.

“Falta de preparo no namora 
é a origem de rupturas de 

casamento”

Por outro lado, a líder re-
ligiosa, Dulce Manhajane, diz 
que a igreja é contra o fenó-

meno que tem assolado certos 
indivíduos na vida conjugal. 
Acrescenta que Deus não une 
pessoas, mas sim propósitos. 
Acredita que quando houver 
preparo na fase de namoro não 
haverá separação ou divorcio.

“Quando há falta de pre-
paro na fase do namoro, de 
um conhecer o outro, de fac-
to futuramente haverá rup-
turas de casas. A igreja tem 
desempenhado um papel bem 
crucial, que é de educar os in-
divíduos para mergulharem 
na trilha de amor preparado”.

Avançou que exis-
tem oportunismos nas re-
lações amorosas, por 
causa de certos interesses frus-
trados chega-se ao rompimento.

Segundo este, quando 
um indivíduo trilha na pala-
vra de Deus deve escolher 

a pessoa que tem os mes-
mos ideais, caso não amanhã 
corre o risco de separação, 
porque estaria a trilhar num 
mundo que não lhe compete.

No entanto, “é importan-
te não apreciar a fisionomia 
do indivíduo, mas sim o lado 
espiritual. Existem certas pes-
soas que se baseiam na beleza 
externa e esquecem a interna.

Contou que as igrejas exis-
tem para serem conselheiras, 
mostrar o caminho certo, por-
que toda pessoa que fere a lei 
divina tem suas consequências.

Avançou igualmente que o 
divorcio afecta de forma nega-
tiva a vida espiritual e física, 
porque a vida dum ser huma-
no fica desorientada. Daí que 
se pode afirmar que a palavra 
de Deus une o ser humano, 
não a ruptura da vida conjugal.
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Filhos de Madjermanes buscam reencontro e 
identificação de familiares em Moçambique

 Depois de 30 anos e com dificuldades de localização 

Separados pelo tempo, espaço, continente e oceanos, os 
filhos descendentes de moçambicanos nascidos na Repú-
blica Federal da Alemanha buscam reencontro com seus 
pais e familiares que os deixaram para trás há muitos anos 
com a queda do muro de Berlim, em 1989, que acabou uni-
ficando o país, dividido pelas ideologias da guerra fria.

Aquando da dé-
cada de 1980, 
muitos mo-
çambicanos 
imigraram a 

República Democrática da  Ale-
manha, ex-RDA, cujos objecti-
vos incidiam no campo acadé-
mico e do trabalho, onde muitos 
cidadãos moçambicanos foram 
contratados em várias fábricas 
daquele país europeu cujas ideo-
logias resultaram na divisão da-
quele país. Com a queda do muro 
de Berlim, muitos moçambicanos 
regressaram ao seu país de ori-
gem, deixando para trás famílias 
constituídas no âmbito daquele 
protocolo entre os dois governos.

Hoje, os filhos descendentes 
de Moçambicanos na Alema-
nha buscam pelos seu parentes, 
que na maioria dos casos não 
tem sido um exercício fácil pelo 
facto de não possuírem dados 
detalhados que possam facilitar 
a busca, bem como a existência 
de muitas pessoas nas platafor-
mas digitais com a mesma com-
binação de nomes e apelidos.

Fátima Woznica, uma cida-
dã alemã que registou um portal 
denominado Reencontro Fami-
liar, plataforma cujo objectivo 
pretende aproximar os pais ou 
parentes dos filhos de Moçambi-
canos nascidos e residentes na-
quele país europeu, explicou que 
a existência de inúmeros usuários 

e com o mesmo nome e apelido 
tem levado a um exercício atu-
rado a busca da veracidade do 
indivíduo a ser pesquisado, sendo 
que a outra reside no facto de os 
usuários na internet, na maioria 
das vezes, ocultarem os dados 
relativos à localização geográfica.

Woznica, que não mantém 
com exactidão as estatísticas so-
bre quantos moçambicanos dei-
xaram filhos para trás na década 
de 1990, avançou que na Alema-
nha há cerca de 100 pesquisas de 
filhos de moçambicanos buscan-
do pelos seus parentes separados 
pelos oceanos, continente e inú-
meros quilómetros de distância.

“Nem sempre são os pais que 
se apresentam para uma busca. 
Por vezes os irmãos da pessoa a 
ser procurada, os tios ou as tias 
fazem-no. Se o pai não entrar 
em contacto, a suposição é de 
que já faleceu”, sublinhou Wo-
znica, para quem as buscas são 
bem sucedidas, não obstante 
persistirem desafios mormen-
te ao nome completo do pai e a 
localização actual do  mesmo.

As dificuldades da platafor-
ma Reencontro são agravadas 
pela falta de recursos que não 
são suficientes para atingir com 
sucesso os objectivos estabele-
cidos, ou seja, a responsável por 
aquela organização sustentou que 
o tempo tem sido curto, uma vez 
que os pais estão a envelhecer, e 
não raras vezes quando são en-
contrados os pais ou familiares é 
para esclarecimentos sobre a exis-
tência dos seu filho naquele país 
e a necessidade de os aproximar.

Muitas questões não têm 
tido lugar, pois em algumas ve-
zes os pais ou familiares de um 
Madjermane são informados de 
infortúnios, o que é de lamentar, 
visto que a página busca sem-
pre um final feliz de reencon-
tro entre pais e filhos separados 
pelo tempo, continente, mar, 
oceanos e vários quilómetros.

Questionado sobre apoio da 
iniciativa Reencontro pelos go-
vernos da Alemanha e Moçambi-
que, Fátima Woznica respondeu 
de forma categórica que nunca 

recebeu nenhum apoio dos dois 
governos, apesar de o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da-
quele país europeu estar ciente 
da iniciativa que vem sendo im-
plementada desde o ano 2019.

Woznica lamentou o facto de 
sempre que a Reencontro solicita 
informações detalhadas junto às 
embaixadas da Alemanha e Mo-
çambique, as respostas cingirem-
-se as seguintes palavras: “Infe-
lizmente, não podemos ajudar”, 
o que levanta cada vez mais sus-
peições sobre o porquê de as duas 
entidades sonegarem informa-
ções que possam facilitar a busca.

Woznica, que conhece e re-
conhece a dura luta que os Mad-
jermanes vêm travando já há 
vários anos, defende a necessi-
dade de os mesmos serem com-
pensados financeiramente, daí 
o apoio incondicional aos seus 
progenitores Moçambicanos.

“É claro que apoiamos as exi-
gências dos nossos pais e a luta só 
termina quando o último Madjer-
man tiver morrido”, disse, lamen-
tando que a consciência dessa 
batalha financeira não esteja na 
linha da frente e justifica: nossa 
luta é identificarmos os nossos 
pais e tentar recuperar o tempo 
perdido, aliás a fonte destacou 
que a sonegação de várias infor-
mações pode ser uma estratégia 
dos dois governos, no sentido 
de evitar uma possível  união de 
forças entre os Madjermanes e os 
filhos descendentes na Alemanha, 
o que pode resultar num fenóme-
no de monção dos dois governos.

“A monção pode se tornar 

possível se os Madjermanes 
receberem apoio do gover-
no de Moçambique, o que é 
meio improvável”, finalizou.

Entretanto, o ponto focal da 
Reencontro em Moçambique, 
José Cossa, precisou recorrer às 
estatísticas e no resultado fala de 
cerca de 5000 filhos de moçam-
bicanos nascidos na Alemanha, 
que buscam pelos seus parentes 
no nosso território, não obstante 

as dificuldades que se vêm aba-
tendo para lograr essa vontade. 
Esta iniciativa, segundo José 
Cossa, foi bem acolhida pela te-
levisão de Moçambique, no prin-
cípio, e através do canal dois da 
mesma estação fez-se alguma 
divulgação e alguns Madjerma-
nes foram convidados para al-
gum programa uma e única vez. 

José cossa suspeita que tenha 
havido uma mão política para 
que parassem com as entrevistas.

Neste momento, está em cur-
so a identificação de um novo 
canal de televisão que possa per-
mitir que os pais busquem pelos 
seus filhos nascidos na Alemanha 
ou os filhos que busquem pelos 
seus progenitores. Porém, José  
diz que não há resposta positiva.

O governo pode temer que a 
ligação entre os pais e filhos na 
Alemanha possa levantar situação 
de insurreição. “Temos estado, 
todas as quartas-feiras, a exigir 
o que nos é devido, bem como a 
violação que houve dos direitos 
humanos por parte da Alemanha 
e Moçambique, daí que conti-
nuamos a trabalhar”, disse, para 
quem uma centena de pais vêm 
sendo identificados, pese embo-
ra o número ainda seja inferior.

Constantino Manuel é um 
Madjerman que descreve a situ-
ação dos antigos trabalhadores 
como penosa, a olhar pelos 33 
anos que já passam sem resol-
verem em definitivo as suas rei-

vindicações semanais defronte 
ao Ministério do Trabalho. A 
procura pelos pais por parte dos 
filhos residentes na Alemanha 
é do reconhecimento de Cons-
tantino Manuel, sendo que in-
ternamente tem se feito de tudo 
para que o fim seja de reencontro 
efectivo, todavia a falta de con-
dições acaba comprometendo o 
trabalho de busca e reencontro.

“Temos localizado muitos 
filhos e pais”, clarificou Cons-
tantino Manuel, para quem 
há inúmeros madjermanes 
distribuídos em vários can-
tos deste vasto Moçambique.

elton da Graça

Fátima Woznica

Constantino Manuel

José Cossa

Franziska Obiora procura 
pelo pai Moçambicano
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*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

Moçambicano José Alface destaca-se
no mercado da tecnologia nos EUA

José Alface é um desenvolvedor moçambicano de software 
que tem se destacado no mercado de tecnologia nos Estados 
Unidos. Nascido na Cidade da Beira, conta com mais de 10 
anos de experiência, dos quais 6 trabalhando na Adobe, em 
São Francisco.

Aos 23 
( 2 0 0 8 ) , 
g r a d u a -
-se em 
O c e a n o -

grafia pela UEM e no ano 
seguinte vai a Califórnia 
para fazer o Mestrado em 
Ciências Computacionais 
e Engenharia de Software. 
Findo o seu mestrado come-
ça a trabalhar no coração do 
Vale do Silício — Centro 
de Tecnologia do mundo — 
San Francisco, Califórnia.

“Estou na Califórnia 
há mais de 13 anos, esta 
terra me adoptou como fi-
lho, mas obviamente o meu 
coração e a minha alma 
sempre serão moçambi-
canos”, disse José Alface. 

Define-se como um expe-
riente em desenvolvimento 
web, design e implementação 
de interface do usuário, visua-
lização de dados e integração 
baseada em API; comprometi-
do em encontrar soluções de 
engenharia inovadoras para 

problemas reais e capaz de 
entregar excelência de forma 
colaborativa ou independente.

Como profissional sé-
nior, é responsável por lide-
rar projectos e desenvolver 
soluções de software de alta 
qualidade. Uma outra van-
tagem, sendo funcionário da 
Adobe, é a oportunidade de 
trabalhar com uma equipe 
de profissionais altamente 
qualificados e aprender com 
os melhores do mercado.

Antes de chegar à Adobe, 
José trabalhou como freelan-
cer e passou por várias empre-
sas de tecnologia nos Estados 
Unidos, como Thrive Interac-
tive, Appian Data Services, 
Jive Software, Abakus, Tube-
Mogul. Além disso, ele é mes-
tre em Tecnologias da Infor-
mação pela Olivet University, 
onde foi presidente do clube 
ou comunidade de tecnologia.

Conta com mais de 20 cer-
tificações em várias áreas de 
tecnologia, José tem aprovei-
tado ao máximo as oportuni-

dades de aprendizado ofere-
cidas pelo mercado, através 
de formações no Linkedin 
Learning, Coursera e Lynda.

Actualmente, é Engenhei-
ro de Software Sénior na Ado-
be, uma das maiores empre-

sas do mundo - Fortune 500.
Antes de chegar à Ado-

be, José trabalhou como fre-
elancer e passou por várias 
empresas de tecnologia nos 
Estados Unidos, como Thri-
ve Interactive, Appian Data 

Services, Jive Software, 
Abakus, TubeMogul. Além 
disso, ele é mestre em Tec-
nologias da Informação pela 
Olivet University, onde foi 
presidente do clube ou co-
munidade de tecnologia.

silVino Miranda
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No leito do grande rio
Técnica Industrial lança em Moçambique 
novo Grand Cherokee L da Jeep

A Técnica Industrial, representante oficial e exclusiva 
da icónica marca Jeep em Moçambique, especializada nos 
vários segmentos SUV, acaba de lançar no mercado mo-
çambicano o novo GrandCherokee L. 

O lançamento 
deste novo 
modelo no 
mercado mo-
ç a m b i c a n o 

vem, mais uma vez, revolucionar 
o segmento SUV premium, fa-
zendo jus à sua posição de melhor 
marca no 4x4 de luxo e qualida-
de que sempre pertenceu à Jeep. 
Estarão disponíveis três versões: 
Limited, Overland e Summit. Em 
termos de motorização é igual 
para todas as versões, sendo que 
o nível de equipamento é que 
vai alterando consoante a versão.

As diferenças em relação 
ao modelo anterior são bastan-
te visíveis, com a nova viatura 
a destacar-se pelo design com 
uma frente revolucionada e actu-
alizada. Evidencia-se ainda pelo 
elevado nível de equipamento 
disponível em todas as versões e 
os 7 lugares para a versão Limited 
e Overland, enquanto o Summit 
conta com 6 assentos individuais.

Este novo modelo apresen-
ta uma combinação única, re-
velando uma capacidade ainda 
mais lendária para o offroad, 
simultaneamente, um confor-
to superior em estrada com um 
estilo e acabamentos premium. 
É, ainda, dotado de um grande 
número de recursos avança-
dos de segurança e tecnologia.

Para Marco Silva, Director-
-Geral da marca, “este modelo 
vem abrir o leque de escolhas 
neste segmento de luxo e, sem 
dúvida, o facto de ser uma no-
vidade e de ter uma excelente 
relação preço-qualidade permite 
que as expectativas de suces-
so sejam bastante elevadas”. 

Numa altura em que Mo-
çambique tem sido fustigado por 
cheias, que deixaram centenas de 
famílias desalojadas e um rastro 
de destruição, Frederico Jonet, 
CEO da Técnica Industrial, apro-
veitou a ocasião para se solidari-
zar com as vítimas das chuvas, 

adiantando que a empresa que di-
rige está a preparar um pacote de 
ajuda dirigido à população mais 
afectada por estas intempéries.

A Técnica Industrial é a repre-
sentante oficial das marcas Jeep, 
Alfa Romeo, Fiat, Fiat Profes-
sional, Mitsubishi e dos camiões 
Fuso e Mercedes-Benz. Conta, ac-
tualmente, com 250 trabalhadores 
e com representações nas maiores 
cidades do país, nomeadamente: 

Maputo, Beira, Tete, Nampula e 
Pemba. Tem ainda representan-
tes em Chimoio e em Quelimane.

Este lançamento vem reforçar 
a estratégia seguida pelo Grupo 
JFS para o negócio automóvel 
que, para além da Técnica In-
dustrial, inclui duas principais 
operações em Moçambique. A 
MOTORMOZ, uma startup ad-
quirida pelo Grupo em 2017, que 
opera na compra e venda de via-

turas usadas de qualquer marca, 
integrando soluções novas como 
garantias de qualidade e leasing 
bancário. E a MOOV, já com 260 
trabalhadores, que desenvolve so-
luções de gestão de frota e renting 
de viaturas, com ou sem serviço 
de motoristas, e que está espe-
cialmente focada para os grandes 
projectos. Para além disso, o Gru-
po está a trabalhar activamente 
em soluções de mobilidade urba-
na que permitam ir ao encontro 
do bem-estar e desenvolvimento 
das populações urbanas, contan-
to apresentar brevemente novos 
desenvolvimentos no mercado. 

Características do novo 
modelo Grand Cherokee L:

Motor: 3.6cc Pen-
tastar V6 em alumínio

Potencia: 210 KW / 281 HP
Combustível: Gasolina
Caixa de velocidades: 

Automática de 8 velocida-
des com patilhas no volante

Tracção: 4X4 com 
5 modos distintos

Suspensão: Quadra lift 
air para os modelos Over-
land e Summit, que permite 
uma altura ao solo até 276 mm

AMEEA e Parceiros promovem Workshop 
para auto-afirmação profissional das Mulheres

A A s s o c i a ç ã o 
de Mulheres 
Empreende-
doras Europa 
África, AME-

EA, e Parceiros vão realizar, no 
dia 08 de Março, às 17h00, um 
workshop que visa capacitar 
mulheres de negócios e empre-
endedoras para o mercado de 
trabalho com ferramentas con-
temporâneas para a prossecução 
do seu empoderamento profis-
sional e auto-afirmação social.

Sob o lema “Mulheres de 
Negócios de Zero aos 100”, a 
iniciativa surge no âmbito das 
celebrações do Dia Internacio-
nal da Mulher, que se assinala 
no dia 8 de Março, sob a pers-

pectiva de trazer valor acres-
cento à sociedade, instigando o 
auto desenvolvimento feminino 
através do empreendedorismo.

Por ocasião do workshop, 

a Delegada da Associação de 
Mulheres Empreendedoras Eu-
ropa África em Moçambique, 
AMEEA, Anna Sousa, ressaltou 
que “mais que contribuir para a 

divulgação de mensagens-chave 
em prol da promoção do poten-
cial da classe feminina, é preci-
so garantir que esta seja munida 
de competências e ferramentas 
eficazes para se posicionar no 
mercado de trabalho, quer a ní-
vel pessoal, bem como a nível 
corporativo. Como signatárias 
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, no relativo 
ao pilar 5, que concerne a igual-
dade de género, não podíamos 
ficar indiferentes a esta data, 
neste sentido, prontificamo-
-nos em agregar valor para as 
mulheres moçambicanas atra-
vés desta singela iniciativa que 
acreditamos que vai contribuir 
para a projecção do crescimen-

to e empoderamento socio-
-económico das mulheres”.

A sessão contará com a 
presença da Consultora de Ma-
rketing Digital, Sheila Ibrahi-
mo, a Estrategista de Marca 
pessoal & Digital, Lizete Man-
gueleze, a Directora de Ma-
rketing, Comunicação e Rela-
ções Públicas na MultiChoice 
Moçambique, Jónia Presado, 
entre outras individualidades.

Os painéis para o workshop 
serão compostos por temas 
como “Marketing Empresarial”; 
“Gestão da Marca pessoal e Mar-
ca profissional” e “Marketing 
Digital como acelerador do em-
poderamento e posicionamen-
to da Mulher Moçambicana”.

 z Jeep revoluciona o mercado de SUV de luxo em Moçambique com 
o lançamento do novo Grand Cherokee L
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No leito do grande rio

O Gabinete de implementação do Projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), juntamente com 
a iHA – Associação internacional de Hidroeletricidade 
(international Hydropower Association), reuniu, nesta 
Terça-feira, 7 de Março, em Maputo, com instituições fi-
nanceiras internacionais para a apresentação da avaliação 
de sustentabilidade Ambiental, Social e Governança (ESG) 
do projecto, um requisito de financiamento daquelas 
instituições para empreendimentos similares à dimensão e 
natureza do Mphanda Nkuwa.

O o b j e c t i v o 
p r i n c i p a l 
deste evento 
foi de colher 
comentários 

e subsídios das instituições fi-
nanceiras e informar sobre os 
trabalhos em curso, que serão 
fundamentais para as fases se-
guintes com relação ao proces-
so de certificação, na base de 
melhores práticas internacio-
nais estabelecidas na Norma 
Hidroeletricidade Sustentável.

Trata-se das instituições 
World Bank, International Fi-
nance Cooperation (IFC), Afri-
can Development Bank (AfDB), 
Agence Française de Développe-
ment (AFD), European Invest-
ment Bank (EIB), Norwegian 
Investment Fund (Norfund), 
KfW Development Bank, US 
Development Finance Corpora-

tion (DFC), Development Bank 
of Southern Africa, Japan Inter-
national Cooperation Agency 
(JICA), Export - Import Bank of 
China e Export - Import Bank of 
US - EXIM/DFC, entre outras.

O workshop de avaliação 
da sustentabilidade hídrica em 
Moçambique foi realizado em 
Novembro do ano passado, com 
enfoque no Projecto Mphanda 
Nkuwa, com recurso ao uso da 
ferramenta HESG - Hydropo-
wer Environmental, Social and 
Governance Gap Analysis Tool, 
ou seja, Parâmetros da Ava-
liação da Sustentabilidade de 
Hidroelectricidade, de acordo 
com a visão de transparência e 
melhoria contínua do projecto.

A avaliação foi realizada no 
âmbito da cooperação entre o 
GMNK e a IHA, com o apoio 
da Agência Norueguesa de Co-

operação e Desenvolvimento 
(Norad) e a Secretaria de Esta-
do para Assuntos Económicos 
do Governo da Suíça (SECO).

Como parte deste processo, 
o GMNK promoveu, em coor-
denação com a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), igualmen-
te, um seminário na província de 
Tete para partilhar a experiên-
cia desta avaliação, com vista a 
melhorar a tomada de decisão, o 
alinhamento com as expectativas 
das instituições financeiras e en-
gajamento com a sociedade civil.

Participaram neste seminário 
as organizações da sociedade-

-civil, Justiça Ambiental e Cen-
tro Terra Viva, autoridades Pro-
vinciais e locais, a ARA-Centro, 
a Autoridade de Fornecimento 
de Electricidade do Zimba-
bwe (ZESA), a Electricida-
de de Moçambique e a HCB.

Com um custo estimado 
de 4,5 mil milhões de dólares 
norte-americanos, o projecto 
Hidroeléctrico de Mphanda 
Nkuwa inclui o desenvolvi-
mento de uma barragem a fio 
de água, localizada a 61 km a 
jusante de Cahora Bassa, no 
Rio Zambeze, na província de 
Tete. Uma central hidroeléc-

trica com capacidade instala-
da de produção de energia de 
até 1.500 Megawatts e uma 
linha de transporte de ener-
gia, em alta tensão, de Tete à 
Maputo de 1300 quilómetros.

O projecto está a ser im-
plementado em rigorosa con-
formidade com os padrões e 
ferramentas globais de susten-
tabilidade social, ambiental e 
governança (Environmental 
Social and Governance, ESG) 
internacionalmente aceites 
para mitigação dos impactos 
negativos e maximização dos 
aspectos positivos, avaliação 
e certificação do projecto, que 
privilegiem a criação de opor-
tunidades para as comunida-
des locais, minimizem e mi-
tiguem o impacto adverso no 
património de biodiversidade.

O projecto será a opção de 
menor custo de geração de ener-
gia. Irá posicionar Moçambique 
como pólo energético regional, 
contribuir para o acesso uni-
versal e industrialização, cria-
ção de emprego e capacitação 
técnica. O projecto de Mphanda 
Nkuwa será fundamental para o 
processo de transição energéti-
ca e descarbonização da região 
Austral do Continente Africano.

Bolseiros moçambicanos 
prosseguem estudos em Portugal 

Um total de 20 
bolseiros mo-
çambicanos já 
se encontra em 
Portugal para 

prosseguir estudos no Instituto Po-
litécnico Técnico de Leiria (IPL). 
Trata-se de estudantes oriundos da 
região norte de Moçambique (pro-
víncias de Cabo Delgado, Niassa e 
Nampula ), os quais vão frequentar 
os cursos de Marketing Digital e Tu-
rismo; Gestão hoteleira e Turismo; 
Organização e Comunicação de 
Eventos; Intervenção Social e Co-
munitário; e Secretariado Clínico.

Estes estudantes vão se jun-
tar aos 50 bolseiros moçambi-
canos que já se encontram em 
Portugal para prosseguirem com 
seus estudos em diversas áreas 

de saber, como seja, Engenha-
rias, Mineração, entre outras.

Segundo a Directora do Ins-
tituto de Bolsas de Estudos (IBE, 
IP), Carla Caomba, a política do 
Governo para o desenvolvimento 
do capital humano e social nacio-
nal visa, entre outras, a formação 
de mão-de- obra qualificada local, 
no contexto de surgimento de no-
vas indústrias na região Norte de 

Moçambique, com maior incidên-
cia na província de Cabo Delgado.

Foi neste contexto que o IBE, 
IP estabeleceu cooperação com 
a Agência do Desenvolvimento 
Integrado para o Norte (ADIN) 
e a Autoridade Nacional de Edu-
cação Profissional (ANEP) para 
a formação de 70 Jovens em 
Portugal, de modo à responder 
a demanda do sector produtivo 

Mphanda Nkuwa Reúne Instituições 
Financeiras Internacionais para a Avaliação 
Ambiental, Social e Governança 

na região norte de Moçambique.
Para além das parcerias firma-

das no território nacional, o IPL, 
por sua vez, sensibilizado com a 
situação actual na região norte de 
Moçambique, com maior incidên-
cia na província de Cabo Delgado, 
mobilizou parcerias em Portugal, 
onde foram assinados alguns Acor-
dos Específicos com entidades, tais 
como os Municípios de Peniche, 
Leiria e Pombal, que apoiam em 
parte o alojamento dos estudantes. 

Foi nesse contexto que o Direc-
tor do IPL, Sérgio Leandro, desejou 
boas vindas aos estudantes, tendo 
manifestado satisfação em rece-
ber os estudantes de Moçambique, 
que o considera um país amigo.

Na ocasião, Leandro encora-
jou os estudantes à dedicarem-se 
aos estudos como forma de garan-
tir o desenvolvimento individual e 
de seu país. “Esta sendo feito um 
grande investimento em vós, pelo 
que gostaria de apelar para que se 
dediquem aos estudos para con-
cluírem com sucesso a formação, 
obterem os merecidos diplomas 

e contribuirem para o desenvol-
vimento dos seus respectivos 
distritos”, sublinhou o Director.

Importa referir que há outro tipo 
de apoios que vem decorrendo des-
te processo, mesmo ao nível da Em-
baixada de Portugal em Moçambi-
que, em conjunto com o Consulado 
Geral de Portugal em Maputo, onde 
todo o processo de tramitação dos 
documentos, incluindo os vistos, 
estiveram isentos de qualquer taxa.

“Este Programa, já na sua fase 
inicial, tem resultados satisfatórios, 
pois, apesar da mudança dos jovens 
duma cultura para outra, conse-
guiram adaptar-se ao Ensino e a 
novos hábitos e costumes. Como 
resultado, o aproveitamento aca-
démico responde às exigências do 
IBE, IP”, sublinhou Carla Caomba.

Referir que o IBE, IP é uma 
instituição pública nacional, tutela-
da pelo ministro que superintende 
a área do ensino superior, com a 
missão de atribuir bolsas de estudos 
para formação académica e profis-
sional à moçambicanos, segundo as 
prioridades definidas pelo Governo.

Certificação da Norma de Hidroelectricidade Sustentável
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Gapi, USAID e Governo lançam 
Fundo de Resiliência MPMES

Financiadores  internacionais avaliam sustentabilidade 
ambiental do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa

A Gapi apresentou, recentemente, na cida-
de da Beira, um instrumento de financiamento foca-
do na resiliência de Micro, Pequenas e Médias Em-
presas (MPMEs) afectadas por ciclones e pandemias.  

Trata-se de um 
Fundo de Re-
siliência cujo 
valor inicial é 
de 4.5 milhões 

de dólares norte-americanos, 
e é co-financiado pela USAID 
- Agência dos Estados Unidos 
para Desenvolvimento Inter-
nacional. A Gapi fez coincidir 
o lançamento desta iniciativa 
para celebrar o seu 33º aniversá-
rio que se assinalou nesta data.

 O governador da Provín-
cia de Sofala, Lourenço Bulha, 
presidiu a cerimónia de lança-
mento enaltecendo a iniciativa 
conjunta Gapi-USAID, com 
vista a dotar Moçambique de 
um veículo de financiamen-
to sustentável para fornecer 
crédito agregado com assis-
tência técnica às MPMEs, 
com foco na recuperação da 
actividade económica, negó-
cios e postos de trabalho nas 
regiões afectadas por ciclones 
e pela pandemia da Covid-19.

“Foi com especial agrado 
que constatamos a importância 
do lançamento deste fundo, na 
medida em que a sua imple-
mentação efectiva poderá re-
sultar na fortificação do tecido 
empresarial, com ganhos sig-

nificativos na criação de novos 
postos de emprego. A nossa 
expectativa é que este tipo de 
iniciativas tenha reflexos na 
melhoria das condições de vida 
das nossas comunidades, que 
de forma contínua procuram re-
erguer-se dos desastres naturais 
e da pandemia da Covid-19”, 
considerou Lourenço Bulha.

Para Mary Hobbs, represen-
tante da USAID, “este fundo é 
importante porque vai benefi-
ciar quase 3.000 empresas, com 
enfoque às das províncias de 
Sofala, Cabo Delgado e Nam-
pula”. Hobbs realçou também o 
carácter rotativo do fundo, o que 
vai permitir maior abrangência.

Por constituírem os negó-
cios que enfrentam barreiras 
consideráveis no acesso a ser-
viços financeiros formais, o 
Fundo irá priorizar empresas 
de pequena escala, na cadeia 
de valor agrícola e nos siste-
mas alimentares, sobretudo as 
que sejam propriedade ou ge-
ridas por mulheres e jovens.

 Rafael Uaiene, PCA da 
Gapi, disse que este “é um even-
to de capital importância para as 
Micro, Pequenas e Médias Em-
presas e, quiçá, para o sistema 
financeiro nacional, pelo que 

vos convidamos a se juntarem 
a nós, neste desafio cada vez 
mais premente de dotar o País 
de instrumentos e mecanismos 
que ajudem às MPMES a se-
rem mais resilientes às calami-
dades naturais que grassam, 
cada vez mais, a nossa região 
e o nosso País, em particular.

Na cerimónia de lança-
mento, a equipe técnica da 
Gapi, dirigida pelo seu PCE, 
Adolfo Muholove, apresentou 
as características deste instru-
mento financeiro inovador e 
prestou esclarecimentos adi-
cionais sobre o processo da 
sua implementação, envol-
vendo parcerias devidamen-
te seleccionadas, de modo 

a abranger zonas rurais e a 
inclusão da mulher e juven-
tude no acesso aos recursos 
que serão disponibilizados.

O Fundo de Resiliência 
MPMEs contém, principal-
mente, uma componente de 
crédito com taxas de juro 
bonificadas. O desenho des-
te instrumento financeiro foi 
em grande medida inspirado 
na experiência desenvolvida 
pela Gapi, quer pós-cheias de 
2000, no Sul de Moçambique, 
quer na intervenção que rea-
lizou nas semanas seguintes 
aos ciclones Idai e Kenneth, 
contando com o apoio finan-
ceiro da DANIDA. Alguns 
dos beneficiários dessa inter-

venção da Gapi no pós-Idai 
presenciaram este evento, 
juntamente com mais de uma 
centena de outros convidados.

No final, tanto o gover-
nador de Sofala, Lourenço 
Bulha, como a representante 
da USAID, Mary Hobbs, ex-
primiram a sua confiança na 
capacidade e competência da 
Gapi, para assegurar o suces-
so e impacto desta iniciativa.  

Após a cerimónia, vários 
empresários saudaram o facto 
de estes recursos estarem a ser 
geridos por uma instituição com 
experiência de três décadas e 
boa reputação profissional e éti-
ca serem reconhecidas em fó-
runs nacionais e internacionais.

O Gabinete de 
I m p l e m e n -
tação do 
Projecto Hi-
droeléctrico 

de Mphanda Nkuwa (GMNK), 
juntamente com a IHA – Asso-
ciação Internacional de Hidroe-
letricidade (International Hydro-
power Association), reuniu-se, 
em Maputo, com instituições 
financeiras internacionais para a 
apresentação da avaliação de sus-
tentabilidade Ambiental, Social e 
Governança (ESG) do projecto, 
um requisito de financiamento 
daquelas instituições para empre-
endimentos similares à dimensão 
e natureza do Mphanda Nkuwa.

O evento tinha como objec-

tivo colher comentários e subsí-
dios das instituições financeiras 
e informar sobre os trabalhos em 
curso, que serão fundamentais 
no processo de certificação, na 
base de melhores práticas inter-
nacionais estabelecidas na Norma 
Hidroeletricidade Sustentável. 
Trata-se das instituições, World 
Bank, International Finance Co-
operation (IFC), African Deve-
lopment Bank (AfDB), Agence 
Française de Développement 
(AFD), European Investment 
Bank (EIB), Norwegian Invest-
ment Fund (Norfund), KfW 
Development Bank, US Deve-
lopment Finance Corporation 
(DFC), Development Bank of 
Southern Africa, Japan Inter-

national Cooperation Agency 
(JICA), Export – Import Bank of 
China e Export – Import Bank of 
US – EXIM/DFC, entre outras.

O workshop de avaliação 
da sustentabilidade hídrica em 
Moçambique foi realizado em 
Novembro passado, com en-
foque no Projecto Mphanda 
Nkuwa, com recurso ao uso da 
ferramenta HESG – Hydropo-
wer Environmental, Social and 
Governance Gap Analysis Tool, 
ou seja, Parâmetros da Ava-
liação da Sustentabilidade de 
Hidroelectricidade, de acordo 
com a visão de transparência e 
melhoria contínua do projecto.

A avaliação foi realizada no 
âmbito da cooperação entre o 

GMNK e a IHA, com o apoio 
da Agência Norueguesa de Co-
operação e Desenvolvimento 
(Norad) e a Secretaria de Esta-
do para Assuntos Económicos 
do Governo da Suiça (SECO).

Como parte deste proces-
so, o GMNK promoveu em 
coordenação com a Hidroeléc-
trica de Cahora Bassa (HCB), 
igualmente, um seminário na 
província de Tete para partilhar 
a experiência desta avaliação, 
com vista a melhorar a tomada 
de decisão, o alinhamento com 
as expectativas das instituições 
financeiras, e engajamento com 
a sociedade civil. No  seminá-
rio fizeram parte  organizações 
da sociedade-civil, Justiça Am-

biental e Centro Terra Viva, au-
toridades Provinciais e locais, a 
ARA-Centro, a Autoridade de 
Fornecimento de Electricidade 
do Zimbabwé (ZESA), a Electri-
cidade de Moçambique e a HCB.

Com um custo estimado de 
4,5 mil milhões de dólares, o pro-
jecto Hidroeléctrico de Mphanda 
Nkuwa inclui o desenvolvimento 
de uma barragem a fio de água, 
localizada a 61 km a jusante de 
Cahora Bassa, no Rio Zambeze, 
na província de Tete. Uma central 
hidroeléctrica com capacidade 
instalada de produção de energia 
de até 1.500 Megawatts e uma 
linha de transporte de energia, 
em alta tensão, de Tete à Maputo 
de 1300 quilómetros. Moznews
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Disponíveis USD 15 milhões para subvenções equivalentes
Reconstrução pós-ciclones

Mil e qui-
nhen tas 
e vinte 
e cinco 
m i c r o s , 

pequenas e médias empresas 
foram pré-seleccionadas para 
serem financiadas no âmbito 
da recuperação pós-ciclones 
IDAI e Kenneth, pelo Gabinete 
de Reconstrução Pós-ciclones 
(GREPOC), um programa fi-
nanciado pelo Banco Mun-
dial, que disponibilizou 15 
milhões de dólares americanos.

Trata-se de programa das 
subvenções equivalentes, que 
irá financiar empresas das 
províncias de Sofala, Mani-
ca, Tete, Inhambane, Zam-

bézia, Nampula e Cabo Del-
gado, províncias que sofreram 
efeitos severos dos ciclones 
tropicais IDAI e Kenneth.

Para se reconstruírem, 
as empresas irão se benefi-
ciar de equipamentos que 
variam entre um milhão a 
três milhões, em primeiro e 
segundo escalões, com uma 
comparticipação das empre-
sas que varia entre 15 a 30 por 
cento do valor a ser financiado.

Segundo o Director-
-executivo do GREPOC, Luís 
Mandlate, são requisitos para 
serem financiadas, a natureza 
do negócio que a empresa de-
senvolve, os impactos sociais e 
ambientais da sua actividade e 

o mérito do plano de negócio.
“Nós esperamos entregar os 

benefícios, os equipamentos e 
obras até Outubro deste ano, isto 
não significa que o primeiro bene-
ficiário vai receber em Outubro, 
vamos paulatinamente entregar 
os equipamentos e até lá com-
pletarmos”, disse Luís Mandlate.

Luís Mandlate afirma que 
o programa não tem efeitos re-
tractivos, pois visa apoiar as 
MPMEs a se reerguerem dos 
danos causados pelos ciclones.

“Nós estamos focados com 
aqueles que precisam do nosso 
apoio para poderem se reerguer, 
tal como dissemos também que 
os recursos são escassos, não 
chegam para todos, então gos-

taríamos de apelar para que 
haja solidariedade entre empre-
sas no sentido de que os fun-
dos vão de facto para aquelas 
que realmente não consegui-
ram se reerguer”, disse a fonte.

Esta é a segunda janela de 
pré-selecção de empresas que 
foram fustigadas pelos ciclo-
nes, levado a cabo pelo GRE-
POC em sete províncias que 
sofreram com IDAI e Kenneth.

O objectivo do programa 
é de estimular a recuperação 
abrangente e sustentável do 
sector privado afectado pelos 
ciclones IDAI e Kenneth e for-
talecer o sector para que no fu-
turo tenha maior capacidade de 
responder aos desafios naturais.

Ademais, o programa visa não 
só recuperar activos essenciais a 
capacidade produtiva das empre-
sas, como também estabelecer 
e fomentar postos de trabalho.

Igualmente, a iniciativa do 
GREPOC tem em vista diminuir 
a vulnerabilidade das MPMEs 
para futuras calamidades e ou-
tras imprevisibilidades, assim 
como consciencializar as em-
presas no âmbito da gestão resi-
liente face a desastres naturais.

A divulgação de empresas 
pré-seleccionadas para serem 
financiadas no âmbito da re-
construção pós-ciclones IDAI 
e Kenneth foi feita na cida-
de de Chimoio em Manica.

Kelly Mwenda

Devido a inundações  

O bairro de Magoanine “A”, no distrito municipal Kamu-
bukwana, cidade de Maputo, é um dos rostos das inundações que 
afectaram inúmeros moradores daquela circunscrição adminis-
trativa, tendo desalojado inúmeras famílias que deixaram para 
trás os seus bens devido a fúria das águas pluviais, cuja tendên-
cia era inundar os espaços residenciais, ruas e campos agrícolas.

Muitas fa-
mílias re-
s identes 
n a q u e l e 
b a i r r o 

sentiram-se obrigadas a desa-
brigarem das suas residências, 
pelo facto de não haver condi-
ções humanas de sobrevivência.

“As  águas das chuvas deno-
tam uma tendência de engolir a 
minha residência e não tive outra 
alternativa senão a de abandonar 
a mesma para um local seguro”, 
descreveu o morador Chiluvane, 
cuja residência encontra-se em 
uma situação crítica, não tendo 
conseguido aproveitar os seus 
pertences, senão a roupa do corpo.

Chiluvane, que já se encontra 
abrigado numa residência sob 
condição de inquilino, contou 
com alguma nostalgia ao nos-
so jornal que nunca viveu um 
cenário similar de inundações 
já há mais de 20 anos. Mes-
mo as chuvas do ano de 2013 
não criaram efeitos negativos 
similares aos do ano de 2023.

No quarteirão 24 ninguém 
mais vive, incluindo o chefe do 
quarteirão que fugiu. A maior 
parte dos residentes foram a bus-
ca de casas seguras, esclareceu 
Chiluvane, para quem existem 
algumas famílias que tentam re-

sistir à situação. Porém, se o ce-
nário de queda de chuva persis-
tir, as mesmas poderão desalojar 
das suas residências para locais 
seguros, se isso não for tarde.

Mas porque não se antevê 
o pior, a fonte explicou que as 
ruas continuam intransitáveis, 
chegando a água a atingir os 
meio metros de altura, o que é 
um perigo para as crianças, in-
cluindo a saúde, sendo que os  
mosquitos tendem a aumentar, 
antevendo-se casos de malária 
ou cólera, caso não se tome ati-
tudes de prevenção primária.

Porque as chuvas alagaram 
casas e colocaram as ruas em 
situação de intransitabilidade, 
alguns moradores do bairro de 
Magoanine A, concretamente no 
quarteirão 24 e 25 B, procuram 
soluções de sucção de água atra-
vés de aluguer de motobombas 
que possam proceder a limpe-
za das águas para a drenagem.

As chuvas pararam, mas as 
ruas e residências continuam 
alagadas, com uma tendência 
de a terra absorver as inúmeras 
quantidades de água. Introdu-
ziu o porta-voz dos moradores 
do quarteirão 24, que quebrou a 
burocracia das estruturas, apon-
tando algumas soluções não 
mágicas a se ter em conta: pre-

cisamos de motobombas para 
o processo de sucção da água. 
A solução de motobombas, se-
gundo Murrombe, poderá advir 
se todos moradores juntarem 
sinergias e tomarem atitudes 
positivas, que neste momen-
to continuam insignificantes.

Mobilizamos muitos mo-
radores desse quarteirão para o 
processo de contribuição de valo-
res para aquisição ou aluguer de 
motobombas e as contribuições, 
conforme atesta a lista, não chega 
aos 20%, isso porque há  mora-
dores que se recusam, alegando 
que o trabalho de sucção de água 
é tarefa do município. Contudo, 
de lá até esta parte não se fez 
presente, daí que os munícipes 
buscam por soluções locais que 
possam gerar benefícios locais.

“Soubemos que há muitas 
famílias que precisam de apoio 
no nosso bairro e outros estão 
abrigados num centro aberto de-
fronte ao campo de Magoanine. 
Mas, no nosso quarteirão ainda 
não tivemos informações sobre 
levantamento de alguma lista de 
familiares afectados e que pre-
cisam de apoio”, argumentou 
Murrombe, para quem existem 
famílias que para poderem ace-
der às ruas para os seus labores, 
mercados ou escola obrigam-
-se a mergulhar nas águas.

Outro constrangimento 
apontado pela nossa fonte re-
side no facto de mesmo com 
a existência de bombas para o 
processo de sucção não se ter 
identificado um local para dre-
nagem das águas, o que deita 

abaixo todos os esforços em-
preendidos, aliás a secretaria 
do bairro de Magoanine A já 
está ciente dessa dificuldade.

Por sua vez, uma fonte da 
secretaria do bairro que pre-
feriu anonimato disse à nossa 
reportagem que houve uma 
intenção de pedido de um aval 
para que as águas fossem dre-
nadas dentro da mata do paiol 
de Malhazine. Contudo, de lá 
até esta parte não houve uma 
resposta oficial para o efeito.

Enquanto não há uma res-
posta oficial para o tratamento 
das águas pluviais, os morado-
res daquele quarteirão vão tro-
cando acusações sobre a culpa de 
esta ou aquela rua estar inundada 
de água, sendo que a responsável 
pelo fenómeno é a mãe natureza.

Moradores de Magoanine “A” forçados a abandonar suas casas
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Tamara Seda reforça jogo interior do 
Hozono Global Jairis da Liga Endesa de Espanha

A pivô moçambicana Tamara Seda vai ser jogadora do 
Hozono Global Jairis, equipa recém-promovida à Liga Pro-
fissional Feminina do Basquetebol Espanhol – Liga Endesa, 
segundo anunciou recentemente o clube da região de Múrcia.

Tamara Seda 
chega para 
reforçar o in-
terior de jogo 
da equipa do 

Jairis e ser uma das referências 
na área pintada do garrafão num 
campeonato que exige um gran-
de nível físico. “Sem dúvida, a 
presença de um ‘centro’ com-
provado e experiente nesta liga 
oferece muitas garantias para 
enfrentar a nossa estreia”, escre-
ve o clube sobre a contratação 
internacional moçambicana.

Seda (de 27 anos, 1’93 
metro) é oriunda do Kutxa-
bank Araski, equipa em que 
disputou as últimas três épo-
cas, actuando ao mais alto ní-
vel, sendo a melhor marcado-
ra (744 pontos) e ressaltadora 
(547) da equipa de Vitória. 

“Ela é uma jogadora de 
grande porte, muita mobilidade 
e muito decisiva perto do ces-
to. Ela se destaca pelo seu po-
der de ressalto, tanto na defesa 
quanto no ataque. Comprome-
timento, luta e camaradagem 
são alguns dos valores que Seda 
trará para a equipe, sempre co-
locando o interesse da equipe à 
frente dos seus”, referiu Lucas 

Fernández, treinador da equi-
pa do Hozono Golobal Jairis.

Nas palavras do técnico Lu-
cas Fernández, “Tamara vem 
para somar sua experiência, 
jogando de costas para o aro, 
capacidade de ressalto, junto 
com a solidez por ter sido uma 
jogadora importante no cam-
peonato nos últimos anos lhe 
dá. Muito feliz em adicionar 
mais uma peça e feliz por ela 
se juntar ao nosso projecto”.

Seda teve um registo, em 
2021, de 214 pontos (média 
de 7,6 por jogo), 172 ressal-

tos dos quais 116 defensivos 
e 56 ofensivos (média de 6, 
1 /jogo) 15 roubos de bola e 
63 “turnovers” em 28 jogos 

(685:07 minutos na quadra, 
uma média de 24:28/jogo).

A melhor ressaltadora dos 
“Afrobaskets” 2019 e 2021 con-
verteu 94 em 199 lançamentos 
de campo (47,2%), 25 em 33 
na linha de lances livres (75,8% 
de aproveitamento) e um em 
quatro nos tiros exteriores que 
não são o seu forte (25%).

Tamara só se juntará ao 
novo clube entre finais de Agos-
to e início de Setembro, para 
preparar a presença na Liga 
Feminina Espanhola que inicia 
na primeira semana de Outu-

bro, pois a 5 desse mês arranca 
a fase regular da Liga Endesa 
que se vai prolongar até 15 de 
Abril do próximo ano. Entre 20 

de Abril e 11 de Maio vão ter 
lugar os “play-off’s” da prova.

Ingvild, Tamara e Oné-
lia lutam pelo título angolano

O 1° de Agosto, das moçam-
bicanas Tamara Seda e Onélia 
Mutombene, e o Grupo Desporti-
vo Academia de Malanje defron-
tam-se, a partir das 13 horas desta 
sexta-feira, no pavilhão Victorino 

Cunha, em Luanda, para a jor-
nada inaugural do Campeonato 
Nacional de Angola de basque-
tebol sénior feminino (Grupo A). 

 A formação de Luanda, 
detentora do troféu, terá pela 
frente uma adversária que 
se estreia em prova do géne-
ro que este ano contará com 
a participação de dez equi-
pas divididas em dois grupos.

 A ronda inaugural compre-
ende ainda os jogos do Grupo 
A entre o GD Maculusso-Inter-
clube B, igualmente no pavi-
lhão Victorino Cunha (15h00).

 Neste embate, todo o fa-
voritismo é atribuído ao con-
junto do Maculusso, com vasta 
experiência em campeonatos 
do género. Tem-se também 
em conta que a equipa B da 
Polícia Nacional estreou-
-se apenas na edição passada. 

 Na série B, para primeira 
jornada, jogam Recreativo La-
bomba-1° de Agosto Acade-
mia (17h00) e a vice-campeã 
Interclube (da moçambicana 
Ingvild Mucauro) -Formigas 
do Cazenga (18h). As duas 
partidas disputam-se no Vic-
torino Cunha. (LANCEMZ)

O internacional Geny Cata-
mo está novamente lesionado. 
O jogador do Marítimo volta a 
constar da lista dos jogadores 
insulares que estão lesionados, 
por isso não fez parte  da lista 
dos convocados para o jogo da 
23ª jornada, em que os mariti-
mistas perderam por 2-0 na des-
locação à casa do Gil Vicente.

 Com esta lesão, Geny Ca-
tamo poderá falhar o encontro 
da quarta jornada do Grupo L 
de qualificação ao CAN-2023 
que a selecção nacional de 
Moçambique vai fazer em 
Dakar, diante do Senegal, no 
próximo dia 24 de Março.

 Catamo voltou a lesionar-
-se na coxa, com dores mus-
culares que surgiram após 
tomar parte no jogo em que 
o Marítimo derrotou por 3-1 
ao Santa Clara, referente à 22ª 
jornada da Liga Portuguesa.

 Esta lesão ocorreu numa 
altura em que o extremo mo-
çambicano acabava de voltar 
a competir, depois de mais de 
quatro meses de ausência. No 

seu regresso pela equipa B do 
Marítimo diante da formação 
do Gondomar, Catamo marcou 
um grande golo, ajudando a sua 
equipa a conservar um empate 
por duas bolas, após ter entra-
do a perder, em partida da Série 
“B” do campeonato de Portugal.

 Para além de Geny Catamo, 
a lista de jogadores internacio-
nais moçambicanos que pode-
rão estar indisponíveis para as 
escolhas de Chiquinho Conde 
está engrossada pelo lateral es-
querdo, Reinildo Mandava, que 
vai parar por seis meses após le-
são no jogo de há duas semanas, 
que o seu Atlético de Madrid 
disputou frente ao Real Madrid.

 Por outro lado, o avançado 
Kamo Kamo está também le-
sionado, não tendo feito parte 
do último jogo que o seu Vitó-
ria de Setúbal venceu o Bele-
nenses por 5-2. (LANCEMZ)

Geny Catamo outra vez lesionado e poderá estar 
fora das hipóteses para o jogo com Senegal

Reabriu a épo-
ca desportiva 
no bairro de 
Hulene, em 
Maputo, e 

no domingo passado rodou a 
primeira jornada do torneio 
de abertura, e foi coroado por 
três empates e duas vitórias.

Logo cedo houve o pri-
meiro embate que pôs frente a 
frente as formações das equipas 
da Nova Luz e dos Veteranos, 
que mesmo tendo apresenta-
do bom espectáculo não foram 
mais além, senão a um empa-

te sem abertura de contagem. 
Aliás, segundo os resultados 
completos da jornada, aque-
le foi o único jogo em que não 
houve nenhum golo marcado.

A equipa de Thando, por 
exemplo, recebeu e venceu a 
Célula H por três bolas a zero, 
enquanto a Célula F derrotava os 
Tigres por quatro bolas a duas. 
Por sua vez, o jogo entre Sporting 
e Nova Aliança ficou no empate a 
quatro bolas, e o outro jogo que 
ficou no empate foi entre a Célula 
D, que empatou com o Mavala-
ne a três bolas. José Matlhombe

Desporto recreativo
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Adelino Timóteo convida-nos a visitar 
“A Biblioteca debaixo da cidade”

O escritor e poeta Adelino Timóteo lançou, na passada 
quinta-feira, o seu mais recente romance. intitulado A Bi-
blioteca debaixo da Cidade, a nova proposta do autor é, fun-
damentalmente, uma balada de amor aos livros e à leitura.

O mais recen-
te romance 
de Adelino 
Timóteo é 
c o n s t i t u í -

do por 30 capítulos que per-
fazem 379 páginas. O livro 
foi construído ao longo de 
sete anos, tempo necessário 
para a história amadurecer 
com cortes de várias páginas.

Além de ser uma balada 
de amor aos livros, A biblio-
teca debaixo da cidade é um 
romance sobre a relevância 
do amor à terra, à cidade natal 
e ao desconhecido, o que se 
tece com alguma aproximação 
erótica entre uma personagem 
que vive à margem da socie-
dade, Laurentino Carambola, 
e uma mulher de boa famí-
lia, Suzana Castelo Branco.

“Através dessa personagem 
misteriosa, deste vagabundo, 
vamos nos deleitar de uma his-
tória que se passa na Cidade da 
Beira, de 1936 até 1975. O va-
gabundo serve de estudo para se 
perceber o que se passou na so-
ciedade colonial: negra e bran-
ca”, disse Adelino Timóteo.

No seu livro A biblioteca 
debaixo da cidade, igualmente, 
Adelino Timóteo pretende sus-
citar o que está escondido numa 
sociedade que considera con-
servadora e repressiva, sob um 
totalitarismo colonial. O livro 
foi escrito entre Moçambique 
e Portugal. Começou em Lis-
boa, escrevendo com um certo 
olhar distante sobre os factos. 

A partir da capital por-
tuguesa, o escritor começou 
a olhar a Beira, o seu berço. 
“Dediquei-me sete anos ao li-
vro e, nos últimos dois anos, 
finalmente, encontrei todos os 
pressupostos para a versão ac-
tual”, disse Adelino Timóteo. 

Neste livro A biblioteca 
debaixo da cidade, Adelino 
Timóteo rasga a cortina do 
tempo, os limites geográficos, 
históricos e o que mais se pode 
imaginar, colocando os leitores 
em directo, através dessa rede 
social (o livro), fazendo parti-
lha de comentários, memes e 
tudo que uma rede social pre-
cisa para ganhar mais acesso. 

Adelino Timóteo faz mais 

nessa biblioteca debaixo da 
cidade, numa altura em que 
o desinteresse por leitura 
acaba sendo maior, Timóteo 
acaba sugerindo uma leitura 
ainda mais acesa deste livro, 
de modo a perceber os es-
paços geográficos percorri-
dos e dignificando o tempo. 

Esta é uma forma, segun-
do Adelino Timóteo, de poder 
mostrar a todos que não deve-
mos desistir dos sonhos, sendo 
este a coisa mais bonita que 
cada um transporta dentro de si. 

O autor considera o exercí-
cio da escrita algo de total abs-
tracção, o tempo passava sem 
que ele mesmo prestasse aten-
ção, e ele no seu total subcons-
ciente, em que projectava ideias 
da construção da sua biblioteca. 

“Muitas vezes não sabia 
se era segunda-feira ou terça-
-feira, e depois algumas pes-
soas íntimas, sempre com 
aquela condescendência, di-
ziam lá estás tu, nunca sa-
bes em que dia da semana 
estamos”, refere Timóteo. 

“Por tanto, é o que nos 
leva a essa loucura de escre-
ver, essa gestação, uma gra-
videz que supera 9 meses”.

Em A Biblioteca debai-
xo da cidade, nalgumas cir-
cunstâncias, uma vez distante 
de África, Adelino Timóteo 
olhava Moçambique (Beira 
em particular), de um ponto, 
digamos, como um observa-
dor privilegiado ou um sniper 
que estava pronto a disparar. 

Nesse lugar de reclusão, 
seja em Portugal, na Alemanha 
ou mesmo na Espanha, Adeli-
no Timóteo está a olhar as ruas 
da Beira e a percorre-las uma a 
uma, então A Biblioteca debai-
xo da cidade nasce na rua Cor-
reia de Brito n°32, na sua mente 
não sabe se existe o número 32, 
mas no seu imaginário existe. 

De acordo com o escritor, 
A biblioteca debaixo da ci-
dade foi um livro complexo 
de escrever. Em Lisboa, por 
exemplo, teve de frequentar a 
biblioteca nacional para conhe-
cer uma personagem. Com o li-
vro, primeiro, a pretensão é re-
criar os lugares emblemáticos 
da cidade da Beira. Segundo, 

com isso, suscitar memórias de 
uma Beira passada. “A fase de 
ouro da cidade atraia pessoas 
de diferentes origens, inclusive 
com forte influência inglesa”.

É uma Biblioteca oposta 
a igreja ortodoxa grega, coin-
cidentemente do outro lado 
da igreja, estava nos tempos 
o centro de leitura de Bei-
ra. O livro outrora lançado 
pelo escritor é uma recons-
trução deste centro de leitura. 

Para construir todo este 
universo, Adelino Timóteo foi 

buscar algumas figuras mito-
lógicas, na vida de algumas 
pessoas que viveram e na vida 
de algumas pessoas que não 
viveram, durante este tempo 
de escrita, nalgum momento o 
escritor quis que Fernando Pes-
soa estivesse na Beira, mas não 
podia buscar Fernando Pessoa, 
então buscou Fernão Pessoa. 

“Para mim, essa biblioteca 
ocorria como se fosse um univer-
so todo, com vários escritores, 
várias pessoas empenhadas na 
leitura”, disse Adelino Timóteo. 

Bem, através desse pensa-
mento árduo, Timóteo vai de 
encontro com fantasmas de 
alguns escritores, como Dom 
Caixote, que pode ser Dom 
Quixote, isto também pode ser 
um exercício de construção da 
narrativa. “Toda escrita tem 
o acto de construção e des-
construção, fundimos univer-
sos para formarem um espaço 
privilegiado ou fundarmos 
um livro”, refere Timóteo. 

“A Biblioteca debaixo da 
cidade, também é esse fas-
cínio que eu tenho de não só 
pela vida dessas personagens, 
mas um fascínio de criar vi-
das, criar lugares que de cer-
to modo existem na vida real, 
mas com uma mescla de fan-
tasia, que permite com que as 
pessoas alegrem a sua alma”. 

O lugar da biblioteca a que 
Timóteo se refere neste livro 
sofre alguns deslocamentos do 
centro de leitura para a escola 
Samora Machel, e da Samo-
ra Machel para as demais bi-
bliotecas debaixo da cidade. 

Como ele diz, há mui-
ta coisa que ocorre e que se 
pode dizer sobre A Biblioteca 
debaixo da Cidade, mas este 
livro é de um “fulano” dis-
creto, que anda pela cidade 
a pé, e revisita esses lugares. 

“Eu sugiro-vos a leitura des-
se livro e revisitem, pela pena 
do escritor, a casa desses vários 
escritores que também vivem 
em mim”, Adelino Timóteo. 

silVino Miranda
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Zeus do Índico planta semente 
para o lançamento do seu álbum  

José Alface ou simplesmente Zeus do índico como é co-
nhecido artisticamente, nascido na cidade da Beira, Sofa-
la, é músico, produtor e compositor. Zeus começou a to-
car guitarra aos 12 anos de idade, depois de ouvir o álbum 
dos iron Maiden, “The X Factor”, na casa de um amigo. 
Logo em seguida começou a tocar com amigos da zona.

Aos 15 anos 
juntou-se à 
banda The 
Utas como 
g u i t a r r i s -

ta de baixo e depois solo. Aos 
17 anos, com os The Utas, 
entrou em estúdio para gravar 
o que seria o primeiro álbum 
dos The Utas. Aos 18 anos, 
sai dos The Utas para ir a Uni-
versidade Eduardo Mondlane. 

Na UEM, junta-se a banda e 
abre concertos para grandes no-
mes como Jimmy Dludlu, Adria-
na Calcanhotto, entre outros.

“Quando completo 18 anos, 
tive a difícil decisão de deixar 
a banda, porque devia ir fazer a 
minha licenciatura em Maputo, 
e quando chego a Maputo jun-
to-me imediatamente a banda 
da UEM”, disse Zeus do Índico. 

Apesar de ser um desen-
volvedor de tecnologias, Zeus 
diz que a música sempre es-
teve presente em sua vida, 
como já referido, começou na 
tenra idade a tocar instrumen-
tos musicais, tais como viola 
baixo e solo na Cidade da Bei-
ra, na companhia de amigos. 

Naquela altura, Zeus fazia 
tour pela cidade em eventos 
como, verão amarelo, visitava a 
cidade de Chimoio. Como ban-
da chegaram a gravar um álbum 
no estúdio da casa da Cultura. 

Quando sai de Moçambique 
para os Estados Unidos, por 
causa da dinâmica daquele país, 
teve que pôr de lado a sua pai-
xão pela música, não obstante, 
actualmente com a vida profis-

sional mais estável, decidiu re-
activar o seu sonho de infância. 

“Agora que tenho mais es-
paço para poder dar vazão ao 
meu lado artístico, pretendo 
voltar a criar mais melodias, 
instrumentais e escrever le-
tras. A paixão nunca morreu, 
esteve sempre lá, agora pre-
tendo ser mais proactivo e 
demonstrar a minha a arte”. 

Como consegue conciliar 
as três áreas das artes (músi-
ca, composição e produção)?

“Acho que tem a ver com 
a minha personalidade, eu de 
natureza sou uma pessoa per-
feccionista, em tudo que faço, 
desde muito cedo eu percebi o 
significado do ditado “se que-
res algo bem feito, faça sozi-
nho”, então mesmo na banda 
eu tocava vários instrumentos, 
nunca estou satisfeito com 
nada, gosto de aperfeiçoar ain-
da mais o meu conhecimento”. 

Por conta disso, Zeus 
diz ser importante ter o con-
trolo criativo em tudo que 
faz, conceber, ter a visão 
do projecto e a execução 
do ponto A até o ponto Z. 

Quanto a projectos musi-
cais, Zeus do Índico está a tra-
balhar no sentido de completar 
o seu primeiro álbum, tendo 
lançado o seu single “Male 
male” e o respectivo vídeo clipe 
em Novembro do ano passado. 

“Este single foi muito bem 
recebido, não só em Moçam-
bique, mas no Brasil e Por-
tugal, e em Janeiro lancei o 
meu segundo single, que tam-

bém tem sido alvo de uma re-
cepção calorosa e positiva”. 

Tem igualmente a cami-
nho mais singles, tudo isto 

alinhado a semente do álbum, 
que o seu lançamento está 
previsto para o mês de Julho. 
“De uma ou de outra forma, o 

álbum sai ainda este ano, es-
tou apenas a preparar a logís-
tica para que tudo cora bem”, 
acrescenta Zeus do Índico.

silVino Miranda
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O ministro não disse a verdade
Opinião pública

O ministro da Agricultura e Desenvolvimento rural, Celso 
Correia, disse, há dias, que 90 por cento da população mo-
çambicana tem três refeições por dia. Esse pronunciamen-
to levantou indignação no seio de muitos moçambicanos, 
até mesmo de parlamentares que questionam essa afirma-
ção do ministro. Por causa disso, a nossa reportagem saiu à 
rua para ouvir a opinião pública sobre o assunto. Todos fo-
ram unânimes em afirmar que o ministro está a mentir.

Francisco Cae-
tano Zunguza 
afirmou que isso 
é mentira, não 
constitui verda-

de que a maioria dos moçam-
bicanos têm três refeições por 
dia, se nem mata-bicho conse-
guem ter. Se o moçambicano 
diariamente batalha para ter o 
pão para se alimentar naquele 
dia? O ministro está a ocultar 
certas coisas, porque, na ver-
dade, só para o moçambicano 
ter mata-bicho é um problema 
sério, e se tem mata-bicho é 
às dez horas, para depois ter o 
jantar. Nem um simples lanche 
o moçambicano consegue ter.

Vladimir Abdul também 
afirma que não constitui ver-
dade que a maioria dos mo-
çambicanos tem três refei-

ções por dia. “Até agora que 
vos falo há muitos que estão 
a sofrer, há muita fome, eu 
moro em Hulene expresso, lá 
há muita gente a sofrer. Mui-
tas pessoas estão sem abrigo, 
tampouco alimentação devido 
a chuva, e precisam de ajuda.

Por seu turno, Euclides Ber-
nardo afirmou que não constitui 
verdade porque a maioria é da 
renda baixa, e se alguém vive 
em Boane e trabalha na cidade 
de Maputo e tem cinco filhos 
com idade escolar, com salá-
rio de dez mil meticais, só de 
transporte essa pessoa gasta no 
mínimo dois mil e quinhentos 
meticais. Nesse salário, por 
exemplo, tem que dar a cada 
filho o dinheiro de lanche, sem 
contar com dinheiro de trans-
porte para cada um ir a sua 

escola, sem contar, também, 
nos dias em que os filhos têm 
aulas de educação física. Cada 
um deve ir à escola duas ve-
zes. Eu sou prova viva disso, e 
muitas das vezes só tomo chá 
simples, sem pão. A maioria 
das pessoas, hoje em dia, na 
hora do almoço, comem o fa-

moso arroz de cebola e tomam 
uma chávena de chá, e em 
cima desse arroz não tem nada.   

António Manuel também 
concorda que o ministro não 
disse a verdade, porque des-
de que o presidente Armando 
Guebuza saiu da presidência o 
custo de vida aumentou. Des-

de esse tempo para cá as coi-
sas mudaram muito, e para 
pior. Por isso que digo que o 
ministro não disse a verdade.

Para Betuel Edson, a afir-
mação de Celso Correia não 
constitui verdade porque o povo 
moçambicano sofre muito por 
falta de alimento, principalmen-

te agora com as chuvas, tanto no 
campo como nas cidades as pes-
soas precisam de apoio em ali-
mentos. Nem todos têm três re-
feições por dia, às vezes têm uma 
ou não nada. José Matlhombe


