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Nhongo fala de presente envenenado do Governo

Não quero
Ossufo
quero
negociar
com Nyusi

• FDS bombardeiam bases da Junta-Militar

Juiz do CC adverte sobre pagamento da dívida da Ematum

Governo incorre ao
crime de desobediência
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Segundo Mariano Nhongo

Governo continua a enganar
Renamo no processo DDR
- …os homens da Renamo continuam nas matas sem comer, a fazer biscates nas
comunidades, que líder é este? É um líder mesmo?”- Mariano Nhango
LUÍS CUMBE
O líder da autoproclamada Junta-Militar da Renamo,
Mariano Nhongo, rejeita toda tentativa de mediação e reconciliação com a actual liderança do partido, Ossufo Momade. Acrescenta que, até que os objectivos sejam alcançados (ou seja, forçar o governo a negociar a integração de
mais homens da “Renamo” no SISE), os ataques na zona
centro do país poderão atingir níveis críticos. Nhongo diz estar a mobilizar-se para responder contra os ataques que as
Forças de Defesa e Segurança (FDS) fazem às suas bases..
Mariano Nhongo, falando
ao Zambeze, acusou as Forças
de Defesa e Segurança (FDS)
de desencadear ataques contra
algumas bases da Junta Militar.
Na manhã da última segunda-feira (por volta das 5horas),
houve uma acção apontada
como tentativa de neutralizar
Mariano Nhongo, que se encontra refugiado nas matas de
Gorongosa, província de Sofala. Mas, segundo Nhongo, não
houve baixas entre as partes
envolvidas. “Os guerrilheiros
da Junta receberam ordens
de não contra-atacar, senão
em legítima defesa”, disse.
Nhongo conta que foi
preciso conter a bravura dos
guerrilheiros da Junta-Militar
para poupar a vida das populações indefesas perante
atrocidades das FDS no terreno. Houve vandalização
das bases, queima de habitações, roubo de alimentos nas
comunidades, entre outros.
“Eles vieram disparar
todo tipo de armas, roubaram coisas, queimaram casas das populações e depois
foram embora. Eu soube
que eles vinham em grupo
de cinco viaturas, mas disse
aos meus homens para não
matarem ninguém”, anotou.
Mariano Nhongo lamenta
acção do Governo que, não
dando ouvidos as reivindicações, procura responder
contra-atacando,
fazendo
vítimas nas comunidades, o
que só arrasta a crise instalada, sem excluir os danos,
havendo registo de mortes
desde as populações, militares das FDS, entre outros.
No entanto, o general não

antevê um abrandar de conflito. Avisa que, enquanto não se
reconhece a legitimidade das
reivindicações da junta, as
ofensivas poderão prolongar-se o tempo que for preciso.
Mariano Nhongo diz estar
a mobilizar-se para impor-se, e recomenda ao Governo
a deixar de fazer ouvido de
mercador, sob risco das incursões agravarem-se, abrangendo pontos que nem o antigo líder da Renamo, Afonso
Dhlakama
pôde
atingir.
“Pergunto, até quando as
populações vão continuar a
morrer por conta da teimosia
do Governo? Os jovens vão
perdendo vidas, há encerramento das escolas, privação
das populações das suas machambas, e em contrapartida,
os que estão por detrás disto levam uma vida boa na cidade”.
“A nossa luta visa resgatar
a Renamo enganada”
A luta que a Junta-Militar
desencadeia, diz Mariano
Nhongo, visa essencialmente
resgatar a Renamo que o antigo líder Afonso Dhlakama
deixou, acrescentando que é
preciso que os moçambicanos entendam que a Renamo
não é uma individualidade,
mas o povo e uma vez os
objectivos do povo postos
em causa há que se resgatar.
Mariano Nhongo fez referir que os objectivos que levaram a guerra dos dezasseis
continuam sendo os mesmos
pelos quais a Renamo deve
pleitear. Recorda que houve
destruição de vidas humanas

e não só, em prol da democracia, hoje posta em causa, e
que a Frelimo se recusa a aceitar a sua efectivação no país.
O Governo, não aceitando uma negociação pacífica, como de apanágio,
a liderança da junta optou
pela via armada para forçar
o Governo da Frelimo a negociar todo o processo da
reintegração e desmobilização dos homens da Renamo.
“É preciso que fique claro
que nós não somos bandidos
como querem nos confundir
na sociedade, temos armas
aqui, mas não roubamos comi-

da de ninguém como as FDS
fazem quando chegam nas
comunidades, temos uma causa real e concreta”, apontou.
Nhongo acusa o Governo
de instrumentalizar a liderança da Renamo para a sua própria destruição, como maior
partido da oposição, no entanto, sublinha que tudo fará
para impedir esta intenção.
“Aqui onde estamos não
estamos a lutar para ganhar
dinheiro de ninguém, muito
menos das populações, a nossa luta visa resgatar a Renamo
que está a ser enganada pelo
Governo”, precisou Nhongo.

Toda tentativa de aproximar
a Junta-Militar e Ossufo
Momade vai fracassar
Mariano Nhongo exige a
renúncia de Ossufo Momade
e o acusa de estar a “raptar e
isolar” oficiais da Renamo
que estiveram ao lado do antigo líder, Afonso Dhlakama.
“É a Junta-Militar que representa o partido”, afirma.
O Governo e outras forças da sociedade, não devem,
segundo Nhongo, insistir em
apelos de que a criação da Junta-Militar é apenas resultado
do problema interno daquele
partido, o que leva a que di-
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Violação do Acórdão do CC sobre declaração de nulidade das dívidas

Governo incorre ao crime de desobediência
para com o Acórdão do CC sobre a declaração de nulidade
das dívidas odiosas, conforme manda a lei, as decisões
do CC são irrecorríveis, ou
seja, o Acórdão do CC sobre
a nulidade das dívidas não é
passível de qualquer alteração, mas também, de acordo
com Fernando Lima, já deviam ter saído mais dois Acór-

DÁVIO DAVID & ELSA MUTIANA
O venerando Juiz Conselheiro do Conselho Constitucional (CC) Mateus Saize garantiu à imprensa nacional que a
sua instituição entende que, quando há uma violação de uma
decisão do CC, como é o caso do polémico Acórdão da Declaração de Nulidade das dívidas ocultas da EMATUM, o
“violador” incorre a um crime de desobediência. Mas, nestes casos, o grande “calcanhar de Aquiles” são os mecanismos pelo qual se desencadeiam a sanção para o violador.

M

ateus
Saize
falava,
nesta terça-feira, num
seminário na
província de Maputo, subordinado ao tema “Acesso a Justiça
Constitucional e Harmonização da Legislação Eleitoral”,
evento co-organizado pelo CC,
Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane

(UEM) e EISA, à luz do recente memorando amplamente jubilado na sociedade civil.
Respondendo a jornalistas,
Mateus Saize sublinhou que,
embora não pudesse fazer comentários sobre um processo ainda em curso, é também
competência do CC fazer fiscalização. Mateus Saize explicou
que, nos termos do artigo 240
da Constituição da República

ferentes forças da sociedade,
e não só, apelem a reconciliação entre as partes internas.
“Se isto levar dois, três
anos, nós vamos continuar,
e eu ainda estou a me preparar, vou invadir partes que
Dhlakama nunca invadiu.
Nós conhecemos a Renamo
e por isso estamos a rejeitar
Ossufo, mas a Frelimo diz
não, eles devem se juntar”.
Por seu turno, o presidente
da Renamo recusa-se terminantemente a dialogar com líder
da Junta Militar. Ossufo Momade diz que Mariano Nhongo
não representa nada no partido
e em tempos chegou mesmo a
garantir que Nhongo não tem
acesso às armas da Renamo.
Nas declarações de Os-

sufo Momade, as reivindicações do Nhongo não passam
de alguém que não tem capacidade de fazer uma leitura do que é governação.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, bem como a
Frelimo, tem sustentado não
haver bases para o Governo desencadear negociações
com aquela força armada,
deixando claro que toda negociação deve se estabelecer
junto da liderança da Renamo, como entidade legítima.
Trata-se de posições refutadas por Mariano Nhongo
que também afirma não haver
espaço para aceitar qualquer
mediação, tendo, semana passada, recusado a disponibilidade demonstrada pelo Con-

de Moçambique (CRM) sobre
a violação, “nós entendemos
que, quando houver violação, o
violador incorre num crime de
desobediência, isso decorre do
artigo 247 da CRM. O CC sempre entendeu que em homenagem ao princípio da separação
de jurisdições, se limita nas matérias da sua jurisdição e outras
entendidas públicas também
se limitam nas matérias da sua
jurisdição e sendo um processo
que está em curso, a minha opinião não é adequada neste momento porque a lei me proíbe”.
Desrespeito do Acórdão
“banaliza” CC
Entretanto, para o decano
jornalista Fernando Lima há,
sim, um flagrante desrespeito
do executivo moçambicano

selho Cristão de Moçambique.
“Governo continua a
enganar a Renamo no
processo DDR”
A inviabilização do processo DDR em curso, cuja Renamo exigia a integração de seus
homens nos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE), uma das reivindicações do partido rejeitado
pelo Governo da Frelimo,
para além de marginalização
de outros termos de referência também rejeitados, não
obstante a Renamo ter aceitado assinar Acordos de Paz,
são apontados pelo Nhongo
como estando na causa de

fica bem (visto) neste processo”, lamentou Fernando Lima.
Já há legislação para
repatriamento de activos

dãos do CC sobre a MAM e
PROINDICUS. “Mas até agora não saiu”, desabafou Lima.
“Até agora, não vimos nenhuma sanção sobre o Governo
ou sobre o ministro da Economia e Finanças pelo facto de
ter desrespeitado a decisão do
CC, e isso abre um precedente grave, porque o executivo
desrespeita um órgão soberano
muito importante, como vimos
neste seminário na hierarquia
Jurisdicional e Jurídica, no
nosso país, o CC é um órgão
de topo, ora fazer com que um
Acórdão do CC seja tido como
letra morta é gravíssimo, no
final do dia, é o CC que não

Por outro lado, o nosso entrevistado defende que o país já
tem legislação suficiente para
fazer o repatriamento de activos do escândalo das dívidas
odiosas, Fernando Lima explicou ao Zambeze que os instrumentos legais que nós temos
“já nos permitem actuar sobre
os activos (...) claro que se
pensa que uma legislação mais
eficaz nos ajudaria, mas é claro
que isso é importante e fundamental porque, no fim do dia,
os bandidos ficam a rir-se de
nós (...) eles ficam alguns meses na prisão, mas os seus activos, despacharam para Dubai
e outros lugares”, disse Lima.
Aliás, segundo Lima, pelo
menos 200 milhões de dólares,
que é o que se calcula, como
fundos dos referidos créditos
“tóxicos” não foram para comprar aqueles activos dos barcos
da EMATUM e outras coisas
ligadas ao projecto, foram para
“os bolsos dos vigaristas”.
“Se Moçambique tiver que
pagar e parece que vai pagar,
para já vai pagar, significa que
os moçambicanos estão a pagar
os tais Ferraris, as propriedades, os iates, e isso, não é uma
retórica política, na prática, esses 38 milhões que o Ministério
das Finanças tirou para pagar
aos credores dos títulos obrigacionistas da EMATUM, uma
parte é nossa (povo moçambicano) e ainda vamos pagar
com juros”, vaticinou Lima.

rejeição do líder da Renamo,
para além de revelar a falta de
compromisso da Frelimo para
com as negociações em curso, o que é preciso reverter.
É que, para Nhongo, havendo boa vontade da parte
do Governo em viabilizar
o processo de integração e
desmobilização das forças da
Renamo, tal como aparentou antes da realização das
eleições gerais de Outubro
de 2019, é questionável que
até esta parte este processo
não tenha conhecido desfecho, para além de constantes
e continuas acusações mútuas entre as partes envolvidas.
“Nós começamos desde
o mês de Junho, Julho até
Agosto que houve assinatura

dos acordos de paz e reconciliação nacional, insistimos
muito e até chamamos jornalistas para explicarmos o
que não estava bem, e, hoje
mesmo que estamos a falar,
os homens da Renamo continuam nas matas sem comer,
a fazer biscates nas comunidades, que líder é este? É um
líder mesmo?”, questionou.
A Junta-Militar diz ter
manifestado intenção de encetar negociações com o Governo em torno do diálogo
iniciado com o ex-líder da
Renamo, Afonso Dhlakama,
tendo submetido formalmente documentos à Presidência
da República, sem no entanto
receber resposta do Governo.
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Para evitar mexidas do pacote eleitoral “em cima do joelho”

Presidente do Constitucional
propõe criação de código eleitoral
DÁVIO DAVID
A Juíza Presidente do Conselho Constitucional (CC),
Lúcia Ribeiro, defende a criação urgente de um código eleitoral como forma de evitar as mexidas cíclicas da
legislação eleitoral nas vésperas do processo eleitoral.

É

do entendimento
da Lúcia Ribeiro que um código
eleitoral trará mais-valia ao processo
eleitoral moçambicano, porque,
segundo ela, os códigos não se
mudam de eleição em eleição,
o que faz com que em todos
os pleitos eleitorais tenhamos
novas leis que constituem um
desafio para os actores políticos e para os aplicadores da lei.
“Um código leva muitos
anos para a sua alteração, é
verdade que é necessário consolidarmos aquilo que queremos que seja a legislação
eleitoral para que depois seja
desenhado um código eleitoral
que servirá para todas as eleições, é desejável que sirva por
10, 20, 30 anos e assim sucessivamente”, apelou Ribeiro.
De acordo com Lúcia Ribeiro, o CC tem feito sempre
a recomendação da necessidade de haver um código eleitoral e “agora como EISA e
algumas outras instituições
juntam-se a este debate, então
é muito bom. Tudo que puder-

mos fazer para ajudar na legislação eleitoral iremos fazer”.
Por outro lado, o CC apela
maior aproximação dos jornalistas ao CC, pois, segundo
disse, em alto em bom som,
a classe só se preocupa com
assuntos do CC aquando do
processo eleitoral, sobretudo
quando há conflitos eleitorais.
“Nós costumamos dizer que
o CC, durante os pleitos eleitorais, está aberto a esclarecer as
dúvidas dos jornalistas, mesmo depois de terminar o processo eleitoral, se os jornalistas
tiverem alguma dúvida sobre o
processo podem se aproximar
ao CC. Aliás, as decisões do
CC são sempre publicadas no
site do CC e também são publicadas em colectânea e temos
recebido na nossa biblioteca
várias pessoas e, sobretudo,
estudantes, que ao escreveram
as suas teses de licenciatura,
mestrado ou doutoramento têm
consultado os Acórdãos do
CC”, enfatizou Lúcia Ribeiro.
Para o CC é importante que os jornalistas estejam
conscientes do que escrevem

sobre o processo eleitoral
“principalmente que conheça
a génese do porquê de uma determinada decisão, porque as
leis estão escritas, mas a interpretação as vezes é diferente”.
“Ilícitos eleitorais numa mesa
de votação não podem ditar
a nulidade de toda eleição”
Por seu turno, o Juiz Conselheiro do CC Albano Macie, convidado a comentar no
mesmo evento sobre se houve
fraude ou não nas últimas eleições, explicou aos participan-

tes que em todas as eleições
sempre houve desconfiança de
existência da fraude eleitoral.
Contudo, Macie chama
atenção que a questão que se
deve fazer é qual é o impacto
dessas fraudes, olhando para
a globalidade do processo?
“É preciso determinar quais
são as mesas que o (CC) declararia nula, porque, não é só acordar e dizer que toda a eleição foi
nula, porque os problemas dos vícios não afectaram todas as eleições”, defendeu Albano Macie.
Segundo Macie, a declara-

ção de nulidade de uma eleição
é mais fácil fazer nas eleições
autárquicas por ser um círculo pequeno, é fácil seleccionar todas as mesas e fazer este
balanço objectivamente, mas
para uma eleição geral é preciso ter provas de existência
de fraude em muitos locais.
“Fala-se muito da província
de Gaza, de Chókwè, mas qual
é o impacto dos ilícitos eleitorais de Chókwè para uma eleição presidencial? Esta é que é a
questão de fundo”, disse Macie.

Sussundenga

Ataques armados ditam encerramento de igrejas
Kelly Mwenda
Quatro igrejas protestantes encerraram as suas actividades no distrito de Sussundenga, e Manica, nas zonas de
Mutindiri Um e Dois, áreas que fazem limite entre as províncias de Manica e Sofala, devido aos ataques protagonizados pelos homens armados na região centro de Moçambique.

O

facto foi revelado pelos líderes
religiosos
no distrito de
Sussundenga,
num encontro realizado pela
governadora da província de
Manica, Francisca Domingos
Tomás, onde afirmaram que

tem sido difícil habitar naquelas localidades pela presença
e terror dos homens armados pertencentes a autoproclamada Junta-Militar, liderada por Mariano Nhongo.
Os líderes religiosos foram unânimes em afirmar
que os ataques dos homens

armados a pessoas indefesas
estão a criar desconforto no
seio da comunidade na província de Manica, pois estes
já mataram à queima-roupa
dois pastores em pleno culto, além de vandalizar os estabelecimentos
comerciais
e machambas da população.
Elias Trabuco, pastor da
Igreja Assembleia de Deus
internacional, revelou que se
tem vivido ambientes de terror
nas zonas de Mutindiri um e
dois. “Tenho recebido várias
famílias aqui na vila sede do
distrito de Sussundenga, famílias que deixam o seu ne-

gócio, casas, machambas e
animais para fugir da guerra,
não dá para viver, assim aqui
em Manica e Sofala”, disse.
Zeca Bobo, líder da Igreja Apóstolo Comunhão com
Espírito Santo, afirmou que a
situação da população daquela
zona está crítica. “Nós sofremos muito com a guerra dos
dezasseis anos, e agora porque
essa guerra está surgir novamente? Nos pedimos o governo para resolver essa situação,
porque o povo está a sofrer
muito com guerra”, clamou.
A governadora da província de Manica Francisca

Tomás interveio na ocasião
afirmando que o governo, liderado pelo presidente Filipe
Nyusi, está a criar condições
para que o povo moçambicano
viva uma paz duradoura, pois
ninguém tem o direito de tirar
a vida de outro ser humano.
Francisca Tomás pediu
igualmente aos pastores para
que continuem a pedir a Deus
para que a paz reine no seio
dos moçambicanos e prometeu aos mesmos que dentro em
breve vai organizar um movimento de oração pela paz em
todos os pontos da Província
de Manica e no país em geral.
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Ex-administradores da LAM

Atraso no contrato com Embraer
aumentou preço de aviões

Dois antigos administradores das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) disseram, em tribunal, que o aumento de
preço na compra de dois aviões à Embraer foi provocado
por atrasos na assinatura do contrato e não por subornos.

J

eremias Tchamo, antigo administrador financeiro da LAM, e
João de Abreu, antigo
administrador técnico
operacional da transportadora,
foram ouvidos em tribunal, em
Maputo, como testemunhas do
processo de um alegado paga-

mento de 800 mil dólares (716,7
mil euros) em subornos pela fabricante brasileira, na venda em
2008 de dois aviões à companhia de bandeira moçambicana.
O antigo administrador
financeiro considerou ser natural que a Embraer tenha
agravado o preço de venda

das duas aeronaves à LAM,
devido à alteração das condições económicas que se geraram com a demora na assinatura do contrato por parte da
transportadora moçambicana.
“Não me surpreendeu a mexida que a Embraer fez no preço, o preço final estava devidamente justificado pela mudança
nas condições económicas do
negócio entre a proposta final
e a assinatura do contrato”,
declarou Jeremias Tchamo.
O ex-administrador referiu que a Embraer apresentou

uma primeira proposta de 40,3
milhões de dólares (36,1 milhões de euros) por cada uma
das duas aeronaves, em 2008,
baixando para 31,8 milhões de
dólares (28,4 milhões de euros)
o preço base para discussão,
e depois para 30,8 milhões de
dólares (27,5 milhões de euros), em Maio, se o contrato
de compra e venda fosse assinado até 30 de Junho de 2008.
A proposta final tinha em
conta as condições económicas e de mercado em Janeiro
desse ano, explicou Tchamo.
Uma vez que a LAM não
conseguiu assinar o contrato
até 30 de Junho de 2008, a Embraer só aceitou o negócio por
31,1 milhões de dólares (27,8
milhões de euros), por cada
avião, em Setembro desse ano.
Por seu turno, o antigo administrador operacional da
LAM disse que a transportadora moçambicana exigiu alterações técnicas às especificações
das duas aeronaves, adiantando que esse cenário pode ter
tido influência no preço final.
“Não sei qual foi o preço
final de compra dos aviões,
mas posso entender qualquer
mudança no preço como resultado da falta de execução do
contrato atempadamente e as
alterações técnicas às especificações dos aparelhos”, afirmou
João de Abreu, actualmen-

te presidente do Instituto de
Aviação Civil de Moçambique
(IACM), autoridade do sector.
Questionado pelo tribunal
sobre uma alegada pressão
por parte do antigo presidente da LAM e arguido no processo José Veigas à Embraer
para o pagamento de subornos, João de Abreu respondeu desconhecer tal situação.
A posição dos dois antigos administradores da LAM
contraria a acusação e a pronúncia, que defendem que
o preço dos dois aviões adquiridos pela transportadora
nacional moçambicana à fabricante brasileira Embraer
foi inflacionado para permitir o pagamento de subornos.
No banco dos réus, estão
o antigo ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano, Paulo Zucula, o
ex-presidente da LAM, José
Viegas, e o ex-director da General Electric em Moçambique,
Mateus Zimba, acusado de
ter intermediado os subornos.
O Ministério Público moçambicano imputa a Paulo
Zucula os crimes de participação económica em negócio
e branqueamento de capitais.
José Viegas responde por
branqueamento de capitais e
Mateus Zimba por participação económica em negócio e
branqueamento de capitais.

Ataques no norte

Consórcio de gás trabalha com “autoridades relevantes”
O consórcio da Área 1 de
exploração de gás natural em
Moçambique disse à Lusa que
está a trabalhar com as autoridades relevantes para garantir a segurança na zona de
obras, no Norte do país, face
à ameaça de ataques armados.
“Trabalhamos com as autoridades relevantes e outras partes interessadas para providenciar um ambiente seguro para a
nossa força de trabalho e para
as comunidades locais”, disse à
Lusa fonte da empresa de energia e petróleos francesa Total.
A mesma fonte disse à
Lusa que a empresa conti-

nua a “monitorizar de perto
as condições” de segurança.
“A segurança dos nossos
trabalhadores e das empresas
contratadas é um valor essencial para a Total”, sublinhou.
Há um ano, no final de
Fevereiro de 2019, viaturas
do consórcio (na altura ainda liderado pela petrolífera
norte-americana
Anadarko)
foram atacadas e um condutor moçambicano foi morto.
A vítima trabalhava para a
empresa portuguesa de construção Gabriel Couto e foi
a primeira e única vítima de
violência armada na região

ao mesmo tempo que estava ao serviço das obras de
construção do megaprojeto
de processamento de gás na
península de Afungi, Palma.
Apesar de ataques nas
imediações já terem posteriormente levado à paralisação
de trabalhos como medida de
precaução, a Total disse hoje
à Lusa que as obras estão “a
avançar a bom ritmo e no caminho certo para fazer a entrega do primeiro carregamento
de LNG [gás natural liquefeito, sigla inglesa] em 2024”.
A exploração dos recursos
de gás natural ao largo da costa

Norte de Moçambique tem potencial para tirar o país do grupo
de países mais pobres do mundo.
Enquanto que o projecto
da Área 1 vai extrair o gás no
mar e processá-lo em terra, na
península de Afungi, uma primeira exploração mais reduzida
arranca na mesma zona (bacia
do Rovuma) em 2022 através
de uma plataforma flutuante de
outro consórcio da Área 4 - liderado pela Exxon Mobil e Eni.
A Área 4 terá também uma
exploração de grande dimensão,
mas a decisão final de investimento ainda está por anunciar.
Os investimentos totais na

exploração de gás ao largo de
Cabo Delgado representam o
maior investimento privado em
curso em África, anunciaram
os respectivos consórcios, com
valores globais que podem chegar a 50 mil milhões de dólares.
A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de
grupos armados que organizações internacionais classificam
como uma ameaça terrorista
e que em dois anos e meio já
fez, pelo menos, 350 mortos e afetou 156.400 pessoas
com perda de bens ou obrigadas a abandonar casa e terras
em busca de locais seguros.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Os direitos sociais do
cidadão

estabelecimento do princípio de igualdade Social
entre a Humanidade, reforçado com a justiça política, constitui a fonte
de todo o desenvolvimento,
estabilidade e bem-estar.
C o n s t a n o Q u r ’á n ,
C a p . 4 , Ve r s . 1 3 :
“Ó gente! Nós vos criamos
a partir de (um par de) macho
e fêmea, e vos constituímos em
povos e tribos para que vos conhecêsseis (e não vos odiásseis
ou menosprezásseis); Certamente, o mais nobre de entre
vós perante Deus, é o mais piedoso de entre vós. Certamente,
Deus é Sábio, está informado”.
Este é o grande princípio
que pôs termo ao orgulho na
base da linhagem ou riqueza,
e está por detrás de todo o
progresso salutar nas civilizações que a Humanidade
conheceu, sendo portanto,
uma garantia para os direitos legais tanto individuais
como colectivas, na ver5tente
do trabalho, da saúde, da
educação, da habitação, e
também do nível de vida.
1 – O Direito ao Trabalho
O direito ao trabalho é
esperança de qualquer um,
para que consiga ter uma
vida estável e tranquila. O
Isslam incentiva ao trabalho
e ao ganho lícito, pois a busca
do provento é uma obrigação para todo o o crente. É
nele que está seu sucesso,
pois o Profeta Muhammad
(S.A.W.) diz: “Não há melhor que o Homem consome do que o resultado
do esforço das suas mãos”.
O trabalho também contribui para a segurança moral
e material, pois evita que a
pessoa resvale para vícios
e outras coisas proibidas

tais como roubo, assaltos,
assassinatos etc. O labor faz
parte integrante dos factores
básicos da segurança social.
Em jeito de encorajamento
e entrega abnegada ao trabalho, o Profeta (S.A.W.) diz: “’É
melhor cada um de vós pegar
em cordas, ir ao mato, colectar lenha, carregá-la nas suas
costas e trazê-la, e com isso
Deus proteger a sua honra, do
que passar a vida a mendigar”.
Por outras palavras, não se
deve pensar que alguma actividade que nos sustente, é baixa ou indigna, pois todo o trabalho lícito dignifica a pessoa.
Omar (R.T.A.), o segundo Khalifa, dizia: “Semeie
para usufruir na sua vida
mundana como se fosse viver para sempre, e trabalhe
para a Vida do Além, como
se fosse morrer amanhã”.
Não se deve levar esta
vida mundana à custa da
Vida do Outro Mundo, e
nem o contrário. Devemos
sim, criar um equilíbrio entre os dois mundos, pois o
resultado do bom trabalho é
a boa vida, a segurança pessoal e a estabilidade familiar.
O direito ao trabalho é de
entre os primeiros direitos
individuais ligados aos direitos económicos, sociais e
culturais que as convenções
internacionais estabelecem.
E esse é um direito garantido
para cada pessoa, tendo cada
um o direito de escolha da
profissão que desejar abraçar.
É obrigação do Estado
proporcionar condições e
oportunidades de trabalho aos seus súbditos, bem
como facilitar a migração
para que o cidadão possa alcançar tal objectivo.
A Terra que Deus criou
é suficientemente vasta
para a Sua criatura viver

nela, mas infelizmente a ganância de alguns faz com
que fechem as portas de
oportunidade aos outros,
criando-se assim desemprego e pobreza com todas as
suas consequências nefastas.
2 - O Direito à Saúde
O direito à saúde assemelha-se à uma coroa sobre
a cabeça das pessoas saudáveis, apenas perceptível às
pessoas que estão doentes.
Quando a pessoa adoece, a sua capacidade de se
movimentar fica reduzida,
tornando-se um fardo na
sociedade em que vive. Mas
quando goza de boa saúde,
conserva a sua força produtiva e a capacidade de encarar
os desafios da vida portanto,
está apta a contribuir na edificação, no progresso, e no
desenvolvimento do seu país.
O direito à saúde e à protecção contra as doenças e
epidemias, deve ser de entre as primeiras obrigações
do Estado. Não é por acaso
que Na década de quarenta do Séc. XX as Nações
Unidas declararam a saúde
como um direito humano.
O objectivo de uma conferência mundial sobre a cura,
que teve lugar na Alemanha
em 1978, era “Garantir saúde
a todos até ao Ano 2000”. Mas
para muitos dos países do Sul
tal meta continua sendo uma
miragem, pois todos os dias
morre gente de sida, malária,
tuberculose e outras doenças endémicas, sendo que
muitas das mortes ocorrem
nos países pobres, porque
os doentes não conseguem
ter acesso aos medicamentos
devido ao seu elevado custo.
Consta num relatório de
desenvolvimento publicado
em 2005, que no ano anterior
(2004) morreram de sida qua-

se 3.000.000 (três milhões)
de pessoas, sendo que quase
a totalidade dessas mortes
ocorreu nos chamados Países
em Vias de Desenvolvimento, com 70% dos óbitos em
África. E segundo o mesmo
relatório, o número de seropositivos atingira nesse ano
38.000.000 (trinta e oito milhões), com 25.000.000 (vinte
e cinco milhões) de infectados na África Subsaariana.
Esta doença privou os
países afectados, dos seus
jovens e da sua força produtiva, arrastando-os
para a pobreza e desgraça.
A saúde não é um privilégio ou uma questão individual, mas sim uma questão
geral, que afecta a todos. E
não é necessário nenhum
esforço para se perceber isso,
pois o surto da actualidade o COVID-19 - que é já uma
ameaça real à toda a Humanidade, atesta tal asserção.
A segurança social que
traz felicidade e tranquilidade
ao Homem, só pode ser efectiva se o direito à saúde a todos
os cidadãos for observado.
3 - O Direito à Educação
Sobre o direito à educação, consta no Qur’án,
C ap. 9 6 , Ve r s . 1 – 5 :
“Ó Muhammad! Lê em
nome do teu Senhor que criou
(toda a existência). Criou o
Homem a partir de um coágulo. Lê! E o teu Senhor é o
mais Generoso; Que ensinou
através da caneta; Ensinou ao
Homem o que este não sabia”.
E no Seu Livro Deus jura
pela caneta, para vincar o
valor do conhecimento, e
encorajar as pessoas na sua
busca. Diz, no Cap. 5, Vers. 11:
“Deus elevará em graus os
crentes de entre vós, e aqueles a
quem foi dado o conhecimento”.

A busca do conhecimento é uma obrigação
para ambos os géneros.
4 – O Direito à Habitação
Sobre o direito à habitação, infelizmente há nos
dias que correm, muita gente
sem-abrigo. Muita gente está
privada deste direito fundamental, dormindo ao relento.
Como podem eles alcançar
a felicidade e a segurança espiritual quando vivem debaixo
de um Sol abrasador, sujeitos
ao frio severo e às intempéries?
De facto, isto é uma vergonha e uma grande injustiça, pois a habitação é uma
necessidade e um Direito
Humano. O direito à habitação
consta das cartas internacionais dos Direitos Humanos.
5 – O Direito à Subsistência Adequada
Por último, a Convenção
Internacional dos Direitos
Humanos, reconhece que todo
a pessoa tem direito à subsistência adequada, para si, para a
sua família, e para os que estão
sob seu cuidado. E isso é para
garantir a sua saúde e o seu
bem-estar, e também outros
direitos humanos e sociais. Estes são elementos básicos e importantes para a vida humana.
Se o Homem conseguir
ter tudo isso de forma justa e
equilibrada, haverá felicidade
nos corações dos cidadãos,
assim como paz social e segurança espiritual num Mundo
cheio de conturbações, de
injustiça, de desgraça, de privações, de inimizades, etc.,
onde reina a lei da selva, imposta aos fracos, pelos tiranos.
Se o Estado pautar pela
ob s e r v ânc i a d o s d i re i tos económicos, sociais e
culturais, então os anseios
dos cidadãos em termos de
subsistência, realizar-se-ão.
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Perguntas de exame com
respostas erradas

E

xistem muitas
perguntas de
exame teórico
do Código da
Estrada
mal
formuladas ou com uma
resposta considerada certa quando na verdade essa
resposta está errada. Noutros tempos eram os funcionários experientes e bem
capacitados do Ministério
dos Transportes e Comunicações que elaboravam as
perguntas e respostas dos
exames teóricos, uma vez
que é esta entidade que tem
a incumbência de examinar
os candidatos e de os aprovar ou reprovar.
Quando foram introduzidos os exames feitos no
computador, verificamos
que as respectivas perguntas
e respostas deixaram de ser
elaboradas pelos funcionários
do INATTER, tendo sido
copiados, na maior parte, dos
sistemas multi-média de Portugal. Era fácil chegar a esta
conclusão uma vez que certas
perguntas tinham sido colocadas como se em Moçambique o posicionamento dos
veículos em trânsito nas vias
públicas se fizesse do lado
direito (como em Portugal),
quando no nosso País é do

lado esquerdo. Por outro lado,
algumas perguntas e respostas
dos testes de exame tinham
sido feitas com base no Código da Estrada português,
quando em Moçambique,
nos mesmos temas, existem
certos aspectos que são diferentes. A outra prova de que
as perguntas dos testes de
exame tinham sido importadas é que, quando os erros
das perguntas foram sendo
detectados e a reclamação
era feita ao INATTER, os
funcionários desta instituição
davam orientações para se
contactar a entidade que fez
o programa de exames multimédia e instalou as perguntas.
Actualmente, já ninguém
contacta o INATTER para
apresentar estes casos de erros em perguntas de exame,
uma vez que esta instituição
alheou-se deste assunto.
Entendemos que esta instituição contactada para instalar os programas e perguntas de exame não tem legitimidade para ser interlocutor
com as escolas de condução
em assuntos ligados à matéria do Código da Estrada,
embora possa eventualmente
ter competência para tal e
até possa demonstrar mais
capacidade do que alguns re-

sponsáveis do INATTER que
praticamente desligaram-se
deste tipo de responsabilidade
que lhes pertence.
Tempos atrás levantamos
esta questão embaraçosa das
perguntas com respostas erradas nos testes de exame.
Não sabemos se chegou a
ser feito algum trabalho para
corrigir o que estava errado,
uma vez que o problema
ainda persiste.
A título de exemplo, vamos apresentar uma dessas
perguntas cuja resposta considerada certa é a que está
errada.
Pergunta: Em caso de
imobilização por avaria, a
colocação do triângulo de
pré-sinalização de perigo é:
Respostas:
a)Só é obrigatório na Auto-Estrada;
b)Nem sempre é obrigatório; (resposta certa)
c)É sempre obrigatório;
(resposta considerada certa
para efeitos de exame)
d)Nenhuma das respostas
está certa.
Os nossos alunos, com
base no que aprenderam,
escolhem como resposta
certa a que diz “nem sempre é
obrigatório”. Porém, o INATTER considera como certa a

resposta que diz “é sempre
obrigatório”.
Convém esclarecer que o
triângulo, designado por sinal
de pré-sinalização de perigo,
só é obrigatório colocar quando o veículo imobilizado por
avaria estiver a ocupar a faixa
de rodagem ou parte dela.
Por outro lado, o triângulo
só é obrigatório colocar se
o veículo avariado não for
visível a 100 metros. Quando
colocado nunca deve ficar
a menos de 30 metros do
veículo avariado e tem de
ser visível a 100 metros. Assim sendo, não é obrigatório
colocar o triângulo, se o
veículo avariado estiver na
berma da estrada, isto é, fora
da faixa de rodagem, no entanto, o veículo está imobilizado na via pública uma vez
que a berma faz parte da via.
Também, não é obrigatório
colocar o triângulo quando
o veículo avariado for visível a 100m. Existem ainda
outras situações em que
dentro das localidades não
se usa o triângulo, mas que
no presente caso não interessa desenvolver o assunto.
Portanto, em nossa opinião, quando o examinando
dá como resposta certa a
que diz que “nem sempre é

obrigatório” a colocação do
triângulo, está a responder
correctamente.
Porque motivo se está a
levantar este assunto? Por
duas razões:
_A primeira é porque
ainda existem muitas perguntas de exame que estão
mal formuladas ou têm
resposta errada, apesar de o
assunto já ter sido referido
anteriormente;
_A segunda é porque
seria muito importante o
INATTER criar uma equipa
dos seus técnicos para fazer
uma revisão das perguntas
e respostas inseridas nos
exames multimédia, a fim de
detectar as que estão erradas
e que têm vindo a contribuir
para fazer reprovar injustamente os nossos alunos.
Consta que o sistema de
exames vai sofrer uma revolução com a participação
ou ajuda dos coreanos. Fazemos votos para que desta
vez não voltemos a importar
perguntas e respostas e que
sejam os funcionários do
INATTER a prepará-las,
uma vez que acreditamos
que há competência para tal.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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JOSÉ PHAHLANE MOIANE: Celebração de 5 anos
sem o combatente que abriu várias frentes durante
a “Luta Armada”, incluindo a de Manica…
zz Intervenções

de Armando Guebuza, António Hama Tay, Mateus Kida, José Moiane
(sobrinho), Bernardo Beca, amigos e familiares que enalteceram os feitos de Moiane,
“combatente”, “pai exemplar” e “trabalhador incansável”…
zz “Que nos enviem “tudo” sobre José Moiane, para organizarmos um “cantinho” para ser
visitado por todos” – apelo de José Moiane (sobrinho).
Era um belo sábado, aquele
dia 22 de Fevereiro de 2020. A
temperatura anunciada pelos
serviços meteorológicos iria
para 31º Célsius, mas as nuvens
favoreciam para quem estava
de casaco (a ocasião requeria
“o formal”).
Chegamos cerca das 9 horas
e lá estava a família de José
Moiane defronte da “Praça
dos Heróis” com combatentes,
amigos e familiares.
Às 9 horas, pouco depois de
chegar Armando Emílio Guebuza, acompanhado pela esposa
Maria da Luz Dai Guebuza,
desfilamos para a “Cripta” na
magnífica “Praça dos Heróis
Moçambicanos”, onde jazem
há 5 anos, esse grande Homem
com H (maiúsculo), JOSÉ
PHAHLANE MOIANE, falecido a 19 de Fevereiro de 2015.
As orações precedidas de
deposição de flores pelos participantes na “Cripta” no vaso
onde repousam os restos mortais deste grande General, que
fazia furor ao Exército Colonial
Português, eram não mais de
choros, como no longínquo
Fevereiro do ano de 2015, mas
de “celebração”.
Todos os convidados foram
FICHA TÉCNICA
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à “Quinta de José Moiane”
no Bairro KaMahota, na Rua
D.Alice, para cumprir a 2ª parte
do programa. Um palco devidamente organizado com “cartaz”
com a fotografia do José Moiane
(General) do lado esquerdo,
com fardamento e no peito se
destacavam as “medalhas” que
recebeu em vida e outra envergando roupa civil.
Coube às MC,s : Ilda Simões
(sobrinha) e Danisse Moiane
(filha) anunciaram o programa, naquele dia inesquecível
de celebração onde desfilaram
grupos culturais manifestando
a dança desta bela “Pátria Amada”, desde Nganda do Niassa, a
Makwela de Gaza até a Chigubo,
aqui do KaMpfumu, do Xilunguine (Maputo).
Uma oração da Comunidade
Indú iniciou a cerimónia, seguida de outra oração proferida
e pela intervenção da Graciete
Machel, representando o Ministério de Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos,
que afirmou que a melhor maneira de honrar os feitos de José
Moiane é a união dos filhos.
Coube ao General António
Hama Tay, contar as façanhas
do General Moiane, pois este

zambezE
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combatente esteve sempre
lado a lado na frente de Tete,
recordando os ataques dos
rodesianos quando este JOSÉ
MOIANE foi abrir a frente de
Manica.
Hama Tai recordou a destruição da Ponte sobre o Rio
Púnguè, no dia 9 de Agosto de
1976, os massacres de Inhazónia
e o apoio de Moçambique aos
zimbabweanos, perante a ameaça das forças rebeldes de Ian
Smith, tendo destacado os sacrifícios que os moçambicanos
consentiram para a libertação
do Zimbabwe.
Coube ao Coronel na Reserva,
Mateus Óscar KIDA, que afirmou que, em princípio, depois
de ter intervindo o General Tay,
o Coronel não devia falar. Kida
naquele seu estilo característico
historiou os actos de bravura do
seu padrinho, General Moiane,
que o considerou professor e
pai.
A homenagem a José Moiane
teve a participação de Armando Emílio GUEBUZA e esposa
Maria da Luz Dai Guebuza, que
enalteceu de uma forma particular as qualidades de determinação do General José Moiane.
Moiane teve momentos bons e
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difíceis, mas nunca lhe fragilizaram a mente. Soube “saber
perdoar”, mantendo-se firme e
teve “convicções fortes para não
ser abalado. Aquele que ajudou
a “criar este país” para que os 28
milhões de habitantes tivessem
a liberdade que têm hoje.
Guebuza exemplificou que
José Moiane era exemplo de
determinação e de lutador
incansável.
Na Quinta, iniciou com a construção de uma casa de grandes
dimensões, mas quando a vida
não lhe corria de feição preferiu
vender para poder se organizar
melhor, investindo noutras
áreas e hoje, ele ergueu novas
infra-estruturas, neste local belo
onde estamos agora – ensinou
Guebuza.
O sobrinho José Moiane agradeceu a presença de todos
(numa longa lista) a que tivemos acesso: Armando Emílio
Guebuza e Maria da Luz Guebuza, Mateus Óscar Kida, Aires
Bonifácio Ali, António Hama
Tay e esposa, Samora Machel
Júnior (Samito) e esposa, Bernardo Beca, Cecília Mabote
(viúva de Sebastião Marcos
Mabote), Eugénio Numaio,
General Alfiano Sitói e Xarzade

Orá, entre outros. “Que nos
enviem “tudo (fotos, CD,
jornais, livros) sobre José
Moiane, para organizarmos um “cantinho” para
ser visitado por todos”
– apelo de José Moiane
(sobrinho).
Coube a Bernardo Beca, seu
companheiro de luta, completar as peripécias deste homem,
humilde, com vivências desde
empregado doméstico, até
ao trabalho das minas até à
formação dos primeiros guerrilheiros em Países da África
e na União Soviética, o que
contribuiu grandemente para
a FRELIMO vencer o Exército
Português, com apoio da NATO
e quejandos.
Um TPC para a nova ministra de Cultura e Turismo:
acompanhar estes “cantinhos”
dos combatentes para serem
visitados por estes passageiros
dos “Cruzeiros” que chegam
cá e encontram poucos locais
para enriquecer a “Histórias”
dos países que visitam. Turista
não quer só camarão e boas
praias, quer também a vida do
passado e presente desta “Pátria
Amada”.
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Você sabe qual o
peso de um elogio?

C

erta vez, uma menininha chegava todos os dias suja na
escola. A professora ficava incomodada com aquela situação. Por ser bondosa e compreensiva, ela não queria magoar os sentimentos da menina, pois sabia que a pequena
não estava tendo a atenção necessária em casa. Aproximando-se da menina, comentou: “Que mãos lindas você tem! Por que
não vai ao banheiro e as lava, para que todos possam ver como são bonitas?” Encantada, a menina lavou as mãos e voltou radiante, mostrando
as mãos para a professora. Depois disso, a garota chegava à escola um
pouco mais limpa a cada dia. O elogio, feito com sinceridade, é o que
todos nos precisamos para mudar para melhor.
Freud uma vez disse: “podemos nos defender de um ataque, mas
somos indefesos a um elogio”.
Ao deferir está frase, Freud sabia o tamanho e o impacto que um elogio pode causar em uma pessoa. Porém fazemos tudo errado, gostamos
mais de elogiar alguém em morte do que em vida.
Em setembro deste ano, uma pedagoga me contou a historia de seu
primo.
“No último domingo meu Primo, que cresceu junto comigo resolveu que o suicídio era um caminho a ser seguido, e assim o fez, se
jogando do viaduto na Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Ele
tinha perdido alguns sonhos por conta da crise, perdeu o emprego e em
seguida a namorada... A dor da impotência me corrói. Fico pensando
no que eu poderia ter feito, como nós não percebemos que ele ia fazer
isso... enfim... Sei que muitos aqui estão passando por dificuldades, e
provavelmente conhecem alguém que esteja passando por um momento
difícil também. Repensem, reparem, revejam... Olha esse seu amigo aí,
olha esse seu colega de trabalho, olha seu companheiro, olha pro lado!
Critique menos, nem tudo é dinheiro”.
Confesso que fiquei refletindo muitos dias sobre essa historia. Será
que as pessoas ficavam pressionando o garoto para conseguir um novo
emprego, e a todo o momento lembrando de que existem contas para
pagar, luz, água e internet, e não poderiam ter percebido que ele mais
queria talvez fosse uma palavra de motivação? Algum elogio sobre suas
habilidades? Talvez elogiar seus pontos fortes não teria minimizado a
situação?
Tenho certeza que dezenas de pessoas cruzam seus caminhos todos
os dias, pode ser no trabalho, faculdade ou na rua, sem se esquecer da
nossa própria família, mas às vezes ficamos míopes, não nos preocupamos mais com as pessoas, o egocentrismo misturado com esse maldito
narcisismo não nos permite se preocupar com quem está ao nosso lado.
Já pensou quantos colegas de trabalho temos? Não precisa esperar o
chefe pronunciar um elogio tanto individual quanto coletivo para equipe. Podemos praticar isso todos os dias, fazer o dia de alguém melhor,
quem sabe com essa atitude não está salvando alguém. Nesta era virtual,
ao menos pega o seu whatsapp e manda uma mensagem legal para quem
você goste mesmo aquela pessoa ou familiar que faz tempo que não tem
contato, ou que trabalhou e estudou com você, aproveite elogie e depois
me conta nos comentários como a pessoa reagiu, ou vai esperar mais
alguém morrer para depois elogia-lo?
Um elogio enquanto a pessoa esta viva tem peso de uma tonelada,
mas um elogio depois que a pessoa morreu, tem peso de uma pena de
ganso.
*Flavio Trentin é Brasileiro e professor na área de humanas, Bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Comercio Exterior,
Graduado em Historia, Pós graduado em Gestão de Pessoas e Especialista em Gestão de Carreira.
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Editorial
Acento grave
à actuação da
polícia

A

cento tónico. Nome de uma rubrica de um colega do
Diário de Notícias. Há semanas e dada a actualidade e
pertinência do assunto aqui fica o registo escrito. “Não
vou esconder que me causa uma óptima impressão
ver aquele novo fardamento da Polícia da República
de Moçambique. Aquele azul céu e mar combinado com os coldres,
cartucheiras, algemas e todas aquelas peças que levam presas à cintura
melhorou significativamente a imagem exterior da corporação. Olhas
para um agente e sentes que de facto está ali o Estado representado,
com todo o seu poder discricionário, incluindo o de usar a força se for
o caso. Mais ainda, fica-se com a ideia de um Estado com vitalidade,
quando se percebe que a maioria dos agentes é jovem que muitas
vezes caminha aos casais, o que não deixa de ser uma combinação
interessante. Mostra que estamos perante uma sociedade que não descrimina em razão do sexo. Anda-se pelos bairros e vê-se como a polícia
está em todas. Nas ruas, nas esquinas, nas rotundas, vemos agentes
posicionados, devidamente equipados com ou sem viatura por perto”
Aqui fica registado um hino à gendarmaria. Um hino merecedor
de todas as aguarelas. Apenas com um senão - como reza o ditado,
não há bela sem senão - e este gravado em registo: agentes da PRM
detidos por roubo de dinheiro. Seis agentes da PRM foram detidos
há dias no distrito de Massinga, acusados de roubarem dinheiro nas
máquinas dos jogos de azar apreendidas pela Inspecção Nacional das
Actividades Económicas. As máquinas exerciam actividade ilegal e
teriam sido guardadas no comando distrital da PRM. Ora isto não
lembra ao diabo. A atitude destes agentes aliada a outras falcatruas
mancha sobremaneira a PRM. O que se passa no seio da corporação
é um autêntico atentado à integridade social. Nas ruas e esquinas, e
de acordo com o acento tónico, existem realidades que chocam com
o hino à PRM. Registamos oportunismo, abuso, violações sexuais e
mais. Os homens da lei e ordem criam desordem no Estrela Vermelha, arrancam sem dó, telemóveis, laptops, e em nome da segurança
pública exturquem valores monetários a todo o portador de sacola,
vulgo mochila.
Claro que esta acção dentro do quadro legal é bem-vinda, mas é
exactamente este aproveitamento de que se serve a bufaria para roubar.
Há abusos exagerados. E a primeira violação da ética surge no acto
da selecção de candidatos ao ramo policial. Sem pagar, entre 30 a 40
mil meticais, tu não entras para a polícia. Verdade cristalina. Se for
mulher, o cenário piora. Deve assumir um relacionamento amoroso
com os chefes para aceder a vaga. E isto não é novidade para ninguém.
Perceba isto, senhor ministro do Interior. No final fazem-se as contas.
No seio policial vingam ladrões, violadores, crápulas, bandidos e todo
tipo de maltrapilho, que apenas pagou dinheiro e teve acesso a arma.
O resto vem depois. Esperamos por melhores dias na corporação de
tal forma que se passe a aplicar um novo padrão de comportamento,
reaproximando a polícia da sociedade e punindo desvios de conduta,
diante de uma série de episódios ocorridos nos últimos meses cometidos pelos bufos, tisnando a credibilidade da PRM e colocando em
risco todo o arcabouço da segurança pública no Estado.
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Elísio Macamo é ingrato para os
nossos Heróis e injusto aos que
repudiam o jornalismo ruím (Conclusão)
SER CONTRA OS JORNALISTAS QUE FAZEM
APOLOGIA AO BANDITISMO E TERRORISMO
NÃO É SER CONTRA A LIBERDADE DE IMPRENSA
Quanto à sua condenação aos que repudiam ou
preconizam medidas draconianas contra os meios
de comunicação que promovem no nosso país o
banditismo no Centro e os
insurgentes em Cabo Delgado, está também errado,
porque não pode confundir
liberdade de imprensa, com
liberdade de promover o
mal e os crimes hediondos
que estão sendo cometidos
por um punhado de terroristas. Uma IMPRENSA
feita por patriotas devia
condenar em editoriais os
ataques em Cabo Delgado
e os da RENAMO ou sua
Junta Militar no Centro.
Mas não só nunca condenaram, como faz apologia ou
um relato acrítico das atrocidades, como se fossem
um bonito jogo de futebol
em que se dá mais eco aos
que jogam bem. Negar que
fazem esse relato acrítico
e apologético, é o mesmo
que negar que o sol não
existe.
Tudo o que o homem

faz tem que fazê-lo de
forma correcta e que não
prejudique a ele próprio e
muito menos ao público. É
por isso que se optou por
legislar tudo, incluindo a
imprensa. É por isso que
temos a Lei da imprensa
em Moçambique. A nossa
Lei não permite que os jornalistas apoiem nada que
seja contra o bem comum
dos moçambicanos. Num
dos seus artigos, vinca que
os jornalistas devem ‘’abster-se de fazer apologia directa ou indirecta ao ódio,
racismo, intolerância, crime e violência’’.
Ora, negar que não há
em Moçambique jornalistas ruins, é o mesmo que
dizer que não há condutores que conduzem muito
mal, que violam deliberadamente o código da estrada. Há sim no nosso País
muitos jornalistas que não
se abstêm de fazer apologia directa ou indirecta ao
ódio, racismo, intolerância,
crime e violência. Não me
disseram que há. Já fui eu
próprio vítima desses jornalistas doidos ou de meia
tigela, como há muitos outros compatriotas que foram também vítimas deles
sem justa causa, incluindo
o Presidente Nyusi que Elí-

sio Macamo diz nesse seu
artigo que devia condenar
os que repudiam os jornalistas que apoiam o banditismo. O que seria mais óbvio era instar o Presidente
Nyusi a condenar tais jornalistas erráticos porque
são promovem o mal.
Certamente que Elísio
sabe que mesmo nos países
cujas democracias são já a
sua forma de ser e estar, em
que a liberdade da imprensa é um dos pilares da sua
democracia, a apologia à
guerra com a difamação
são punidas com elevadas
multas senão mesmo de
prisão efectiva. Mas entre
nós, quem preconiza a sua
penalização é acusado de
estar contra a liberdade da
imprensa! Mas LIBERDADE DE IMPRENSA não é
LIBRDADE PARA MENTIR ou DIFAMAR INOCENTES, do mesmo modo
que quando se atribui uma
carta de condução, não é
licença para violar as regras de trânsito.
É por isso que pululam
entre nós jornais cuja especialidade ou vocação é
mesmo apoiar o banditismo. Tais jornais e mesmo
TVs fizeram eco aos ataques que a RENAMO fazia contra civis e seus bens

entre 2012 e 2016, como
ainda fazem ECO agora
aos ataques que são feitos
contra civis inocentes pela
dita Junta Militar da RENAMO. Não são jornais
que servem o interesse
público. Mesmo agora que
incorremos o risco da coronavírus, tais jornais ou
Tvs nada fazem para ajudar o publico a saber como
evitá-lo.
Apenas a RM e a TVM
estão difundindo as instruções das autoridades sanitárias que explicam como
evitar o coronavírus. Não
aplicam a tese de Samora
Machel de que uma boa
imprensa é aquela que Informa, Forma e Educa o
Povo. A grande jornalista-diplomata e política norte-americano, Clare Boothe Luce, dizia que o bom
jornalismo é o que ILUMINA o público. Para ela,
uma boa imprensa é aquela que busca a verdade e
ilumina as pessoas a ver
correctamente o que ocorre ou é feito. Para ela, a liberdade jornalística é uma
oportunidade de ser auto-disciplinado. Por isso, os
que estão contra a imprensa que faz apologia à guerra não são contra a liberdade de imprensa, como não

estão contra a liberdade de
conduzir os que estão contra os motoristas que conduzem irresponsavelmente e que matam pessoas,
como é o caso da maioria
dos chapeiros. São contra
a indisciplina.
Os que condenam os
que propalam deliberadamente mentiras ou Fake
News nas Redes Sociais,
não estão contra as Redes Sociais. Muito pelo
contrario – é para que as
Redes Sociais sejam de
facto fontes noticiosas
credíveis, e não agora que
a cada vez que lemos nelas uma certa notícia, não
a tomemos logo à partida
como uma verdade, antes
de a confrontarmos depois
com outras fontes mais
credíveis. Infelizmente, há
nos dias que correm muitos jornais, especialmente
tablóides como o PUBLICO e o DOSSIER & FACTOS, e outros órgãos de
comunicação visual como
certas TVs privadas, que
propalam deliberadamente
mentiras. Há muitos moçambicanos que só acreditam no que tais jornais e
Tvs como as Redes Sociais
noticiam em primeira mão,
quando são depois dadas
também pela RM e TVM.
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Há desigualdade na disponibilidade e na
prontidão dos serviços de saúde no país

O ministério da saúde (MISAU), em parceria com o governo do Canadá e a Organização Mundial da Saúde (OMS),
apresentou o relatório do inventário nacional de infra-estruturas, equipamentos, recursos humanos e serviços de saúde
(SARA) realizado em 2018 para a melhoria da capacidade de
resposta do serviço nacional de saúde.

S

egundo Ilesh Jani,
Director-Geral do
Instituto Nacional
de Saúde e presidente do SARA
2018, o inventário nacional de
infra-estruturas, equipamentos,
recursos humanos e serviços
públicos em Moçambique denominado SARA, decorre da
necessidade do ministério da
saúde obter dados fiáveis sobre
a prestação dos serviços de saúde em todo o país.
“O ministério da saúde tem
um sistema de recolhas de dados de rotina, entretanto, há
sempre uma dúvida com relação aos mesmos, ou seja, há
uma margem de desconfiança sobre os dados de rotina. E
é neste contexto que surge o
SARA (inventário nacional de
infra-estruturas, equipamentos, recursos humanos e serviços públicos em Moçambique)
para a verificação e obtenção
de dados fiáveis sobre infra-estruturas, recursos humanos
e serviços de saúde, através de

inquéritos que complementam
a verificação de dados”. Explicou Ilesh Jani, Director-Geral
do Instituto Nacional de Saúde
e presidente do SARA 2018.
“Através deste trabalho pôde-se observar, por exemplo, que
há uma desigualdade na disponibilidade e na prontidão dos serviços de saúde no país, ou seja, há
uma desigualdade na capacidade
de resposta do serviço nacional
de saúde. Sendo as províncias do
Niassa, Nampula e Zambézia as
que tem mais défice em comparação com as outras. Verificou-se tambem que há maior défice nas zonas rurais em relação
as zonas urbanas”. Esclareceu
Ilesh Jani, Director-Geral do
Instituto Nacional de Saúde
e presidente do SARA 2018.
Entretanto, “Houve uma
intenção do governo agora, de
fortalecer os serviços de saúde
em zonas rurais. Portanto, Vão
se construir hospitais de nível
secundário nas zonas rurais”,
disse Ilesh Jani, Director-Geral
do Instituto Nacional de Saúde.

O relatório mostra progressos
assinaláveis em
varias áreas, tal
como os serviços
básicos para a
mulher e criança,
os programas do
HIV e também
mostra áreas que
requerem maior
atenção como os
recursos humanos.
Segundo Tomas Baldês que
falava em representação da Organização Mundial da Saude
(OMS), este inventário constituirá um importante instrumento para os processos de planificação e elaboração de políticas
estratégicas para o sector da
saúde em resposta as necessidades dos serviços de saúde
da população moçambicana:
“A realização deste inventá-

rio constitui um marco histórico
para a saúde pública no país. O
relatório do SARA constituirá
um importante instrumento para
os processos futuros de planificação e elaboração de documentos estratégicos para o sector da
saúde em resposta as necessidades dos serviços de saúde
da população moçambicana”.
“Moçambique tem demonstrado um forte compromisso por
agenda da cobertura universal
de saúde. E, com o relatório
SARA, foram identificados
um conjunto de desafios para o
sector da saúde para responder
as necessidades da população
rumo a cobertura nacional de
saúde que pressupõe o melhor
acesso as unidades de saúde e
com qualidade para todos e em
todos os lugares ao longo do ciclo da vida”, disse Tomas Baldes
em representação a Organização Mundial da Saúde (OMS).
“Os dados disponibilizados
neste relatório sobre a rede de
infra-estruturas da saúde recursos humanos e serviços nos diferentes níveis de prestação de
cuidados bem como a disponibilidade de equipamentos e outros
proporcionaram oportunidades
para políticas de saúde efectivas e inclusivas. Realizar estes
pressupostos poderá nos enca-

minhar rumo ao tema central
do desenvolvimento sustentável de não deixar ninguém para
traz”, terminou Tomas Baldes
Sãozinha Paulo Agostinho, Directora de Planificação e Cooperação, afirmou
que “Este relatório ira orientar
o sector da saúde baseando-se em evidências para a revisão da política da saúde”.
“O relatório mostra progressos assinaláveis em varias
áreas, tal como os serviços
básicos para a mulher e criança, os programas do HIV e
também mostra áreas que requerem maior atenção como
os recursos humanos”, relatou
Sãozinha Paulo Agostinho.
ʺDeve haver um compromisso de todos nós para garantir uma planificação de forma
a responder as necessidades.
Apelo que se faça o uso deste
relatório como um manual que
servira como linha de base na
planificação de políticas de saúde já a começar em 2020ʺ. Apelou Saozinha Paulo Agostinho.
Este trabalho que tem por
objectivo observar e avaliar
o nível de prestação de serviços de saúde no país, para
a melhoria da capacidade de
resposta do serviço nacional
de saúde, abrangeu unidades
administrativas e também o
sector privado (principalmente farmácias e clínicas). Neste
âmbito foram inventariadas
3.213 unidades relacionadas a
saúde, entre públicas e privadas.
De acordo com o Director-Geral do Instituto Nacional
de Saúde, Ilesh Jani, há um
grande esforço a ser feito para
prover a disponibilidade e
prontidão dos serviços de saúde com vista a chegar ao que é
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
O governo do Canada disponibilizou 5 milhões de dólares canadianos para apoiar a
realização do inventário nacional de infra-estruturas, equipamentos, recursos humanos
e serviços de saúde (SARA).
Adicionalmente disponibilizaram técnicos para integrar
a equipa de trabalho. Estiveram envolvidos na realização
desta investigação cerca de 63
tectos de saúde. Uma equipe
composta por técnicos de saúde moçambicanos, Canadenses e membros da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Província de Maputo

Secretária de Estado desafia PRM a
estancar criminalidade
Por último, deslocou-se
às oficinas, onde os recém-graduados tiveram a oportunidade de mostrar o saber fazer que aprenderam durante a
sua formação neste Instituto.
A Secretária de Estado ficou impressionada com os
resultados demonstrados, e
reagindo a estas provas, destacou que a “graduação não é
apenas uma mera formalidade
académica, mas sim um marco que assinala a transição de
uma vida, eminentemente académica, para a outra em que
irão pôr no mercado o conhecimento e a aprendizagem ad-

Em mais uma missão de trabalho, a Secretária de Estado da província de Maputo, Vitória Dias Diogo, escalou, na
quinta-feira passada, 27 de Fevereiro, o Comando Provincial
da PRM e a Migração onde, para além de visitar os sectores
que compõem estas duas unidades orgânicas e interagir com
os colaboradores, manteve igualmente, um encontro com o colectivo de direcção.
aumentar a sua aproximação
a ocasião, foi aos cidadãos, pois estes constiinformada
da tuem o “grupo que mais sente
organização e os efeitos nefastos da activifuncionamento dade criminosa e podem conda PRM, ten- tribuir com ideias ou outras
do destacado que a manuten- formas para apoiar a PRM”.
ção da Ordem e Segurança
A Secretária de Estado maPúblicas constitui a principal nifestou-se impressionada com
dimensão da actividade po- o grau de cumprimento das aclicial, tanto é que a Polícia é tividades programadas, porém
escrutinada diariamente, quer deixou certos desafios como
na via pública, quer no seu sejam a necessidade de se fazer
posicionamento em relação ao uma constante manutenção das
tratamento dos casos criminais. infra-estruturas, ainda que os reSegundo Vitória Diogo, cursos sejam escassos, de se cogerir comportamentos dos ci- locar em letras garrafais as taxas
dadãos exige muita responsabi- que se pagam para a aquisição de
lidade, pois, é de “elevada im- documentos de viagem nos serportância transmitir a estes, o viços provinciais de Migração e
real sentimento de confiança”. ainda a necessidade de os funA Secretária de Estado da cionários (PRM e Migração) anprovíncia de Maputo reconhe- darem devidamente identificaceu o esforço que a PRM vem dos com os respectivos crachás.
No geral, Vitória Dias Diogo
fazendo para travar a onda de
criminalidade, bem como no saudou os efectivos e a actividaesclarecimento dos diversos de que desenvolvem, tendo decasos. Ainda assim, desafiou sencorajado as práticas nocivas
a Polícia a desenvolver “me- à função pública, nomeadamendidas mais profiláticas, com te a embriaguez e a corrupção.
Entretanto, na última sextavista a evitar a ocorrência
dos casos, sobretudo no que -feira, 28 de Fevereiro, deslocouconcerne ao roubo de gado”. -se ao Instituto Agro-Industrial
Orientou a Polícia a apri- de Salamanga, no distrito de
morar medidas com vista a Matutuine, para testemunhar a

N

quirida ao longo da formação”.
Terminou a visita, enfatizando que o Estado moçambicano continuará a investir na
formação do capital humano,
na aposta de que todos estejam preparados para aplicar os
conhecimentos adquiridos durante o percurso da formação,
por forma a mitigar os problemas concretos da população.
“Desta forma, buscar-se-á possíveis soluções para o
aumento da produção e da produtividade, com vista à melhoria da qualidade de vida da
população, em particular da
província de Maputo”, concluiu.

INSS forma técnicos em
atendimento público
Orientou a Polícia
a aprimorar medidas com vista
a aumentar a sua
aproximação aos
cidadãos, pois estes constituem o
“grupo que mais
sente os efeitos
nefastos da actividade criminosa
e podem contribuir com ideias
ou outras formas
para apoiar a
PRM.
cerimónia de graduação de 85
estudantes finalistas, dos quais
35 são da especialidade Agrária, 27 Guias Turísticos, 14 Extensão Rural e 9 da Pecuária.
Vitória Diogo visitou ainda
os campos de produção e estação
de abastecimento de água, tendo
deixado ficar, como recomendações, a necessidade de se melhorar a limpeza e higiene do edifício
onde funcionam os dormitórios,
bem como de se conservar e se
fazer a manutenção do Instituto.

Em matéria de atendimento público, ética e deontologia
profissional, 40 técnicos das
quatro delegações provinciais
do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), na região
centro do país, beneficiaram,
recentemente, de uma formação, realizada na cidade da
Beira.
A capacitação teve por objectivo dotar os técnicos do
INSS de procedimentos morais
e de regras de conduta, inerentes às suas áreas de actuação.
A propósito da formação,
o chefe do Departamento Central dos Recursos Humanos do
INSS, Daniel Clemente, explicou que se trata de estimular os

técnicos do instituto a desenvolverem habilidades comportamentais e a saberem seguir
pelo caminho da perfeição pessoal, profissional e colectiva,
para melhor servirem à instituição, bem como aos utentes do
Sistema de Segurança Social.
“Este tipo de iniciativas
visa actualizar os técnicos em
instrumentos internos do INSS,
como simplificar, saber ser e
estar, com vista à redução do
tempo de atendimento. A formação é importante, uma vez
que a maioria dos nossos técnicos tem conhecimentos gerais,
adquiridos nos estabelecimentos de ensino por onde passaram”, frisou Daniel Clemente.
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Embora haja mudanças

Uso de preservativo continua a
ser desafio para juventude
Elton da Graça
Os factores culturais aliados aos mitos e tabus, segundo os
quais o uso do preservativo diminui o prazer durante as relações sexuais, têm sido uma das razões para o fraco uso deste
contraceptivo no país que previne aos cidadãos das doenças
sexualmente transmissíveis.

O

uso do preservativo é um
desafio para juventude, a nível
nacional continua baixo, considerando as
metas desejadas. Até este momento, segundo dados revelados pelo Conselho Nacional do
Combate ao Sida (CNCS), o
uso do preservativo ronda nos
46%, o que ainda está a quem
das necessidades. Para o director executivo do Conselho
Nacional do Combate ao Sida,
Francisco Mbofana, embora
haja muitos intervenientes na
distribuição do contraceptivo,
quer do sector público, através
das unidades sanitárias, e do
sector privado virado ao lucro, o uso do mesmo continua
baixo e por via disso o CNCS
já tem em carteira o projecto
de lançamento da estratégia
nacional do preservativo que
vai consistir em dois pilares
de intervenção: a intervenção
da mudança de comportamento onde são dadas a conhecer
sobre o que é HIV. O outro
pilar é a intervenção de bar-

reira na qual se incentiva aos
cidadãos para o uso do preservativo em relações sexuais.
“O preservativo tem sido
usado como método de planeamento familiar para aqueles
que estão a namorar”, explicou a fonte, acrescentando que
a estratégia nacional do preservativo foi elaborada com
pensamento de assegurar que
tenhamos o preservativo no
momento necessário e onde
é necessário. A programação
do preservativo é assegurar
como fazer a distribuição e
venda deste anticonceptivo,
criando demanda para que
as pessoas usem o preservativo e façam chegar aos locais. Francisco Mbofana tem
a certeza de que a estratégia
nacional do preservativo a
ser lançada não terá efeitos a
curto prazo. Mas um processo
que vai levar algum tempo até
que as metas atinja os 90%.
Nesta componente do uso
de preservativo, segundo a
mesma fonte, há aqueles grupos considerados de alto risco
como as mulheres trabalhado-

ras de sexo. Segundo Mbofana, este grupo deve usar em
95% o preservativo e há outras
relações em que o desejável
é o uso do preservativo em
90%, temos a certeza de que se
trouxemos esses intervenientes como disse, o preservativo
irá chegar a muito mais gente.
Questionado sobre se havia
uma relação entre as províncias com maior índice de HIV
e uso do preservativo, Francis-

co Mbofana referiu não haver
dados sobre essa matéria, o
que sugere um estudo. Mbofana entende ser difícil assumir
que os cidadãos da província
X usam mais o preservativo
em detrimento da província Y,
pois isso é uma questão individual, porque pode haver situações em que o cidadão opte
por usar o preservativo em
Niassa e em Inhambane dispensar – precisamos é mudar

de comportamentos, porque
sozinho o preservativo não
vai fazer milagres, daí que temos de assumir o preservativo
como tecnologia que vai alavancar o país, reduzindo os índices de contaminação do HIV.
“É preciso que os cidadãos
sexualmente activos usem o preservativo constantemente e regularmente, dispensando os vários tabus”, concluiu Mbofana.
Dados extraídos na página do centro de colaboração
em saúde, citando a ONUSIDA, indicam que, no país,
há actualmente mais de um
milhão e quinhentos mil pessoas infectadas pelo HIV.
Deste universo, estima-se que
110.000 são crianças de 0-14
anos vivendo com o HIV.
Em termos epidemiológicos, lê-se na página daquela
instituição, que a infecção do
HIV em Moçambique é generalizada, mas considerada
estável desde 2015, com uma
prevalência de 13.2% em adultos de 15-49 anos de idade. A
região sul de Moçambique
é a mais severamente afectada pelo HIV, destacando-se a província de Gaza, com
uma taxa de prevalência de
24,4%. A prevalência do HIV
é mais elevada nas mulheres do que nos homens (13%
e 9,2% respectivamente),
tanto na área urbana como
na rural (IMASIDA, 2015).

Margarida Talapa participa na reunião de ministros
do Trabalho e Emprego e parceiros sociais

A

ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa vai
participar, entre
os dias 5 e 6 de Março, em Dar
Es Salaam, Tanzânia, na reunião de ministros do Trabalho
e Emprego e Parceiros Sociais,
durante a qual será preparada a sessão da Conferência
Internacional do Trabalho, a
ter lugar em Genebra, Suíça, em Junho do corrente ano.
Na capital tanzaniana, os
ministros vão avaliar o grau de

implementação das decisões da
reunião anterior e tomar decisões estratégicas do sector do
Trabalho e Emprego no âmbito
da Integração Regional e ainda
preparar a sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Na Conferência Internacional do Trabalho, Moçambique
será representado por uma delegação tripartida, integrando o
Ministério do Trabalho e Segurança Social e os representantes dos parceiros sociais, designadamente as organizações
sindicais OTM-CS e CON-

SILMO, bem como a CTA-Confederação das Associações
Económicas de Moçambique.
No que diz respeito à avaliação do grau de implementação das decisões tomadas na
reunião anterior, será ratificado
o Protocolo da SADC sobre
Trabalho e Emprego, um instrumento assinado em 2014 na
Cimeira dos Chefes de Estado
e de Governo da SADC, em
Zimbabwe, mas que até à data
apenas este país o ratificou.
Um estudo da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)

destaca, como razões para a
não ratificação do protocolo, o
receio de entrada irregular de
imigrantes, os quadros jurídico-laborais nacionais que não
estão em conformidade com o
protocolo, a referência, no protocolo, de várias convenções
fundamentais da OIT, algumas
não ratificadas pelos países da
comunidade e a provisão da
Protecção Social a todos os cidadãos, incluindo dos imigrantes.
Entre outros aspectos, o
encontro vai, igualmente, formular a Política-Quadro do sec-

tor do Trabalho e Emprego da
SADC (2020-2030), uma vez
concluída a elaboração do instrumento. O mesmo irá orientar
a formulação de um Programa
de Trabalho Decente da SADC.
Importa referir que a versão
preliminar do instrumento foi
apreciada pela Troika, reunida
de 10 a 11 de Fevereiro corrente
na vizinha África do Sul, tendo concluído que precisava de
mais tempo para a sua análise,
pedido que será objecto de decisão dos ministros do Trabalho
e Emprego e Parceiros Sociais.
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José Matlhombe

Aproximadamente um ano após Idai

Lançado programa de inclusão de pessoas com deficiências
Foi lançado, na semana
passada, na cidade da Beira, o programa de inclusão
social em benefício de pessoas com deficiências na fase
inicial de recuperação pós-Idai ao nível da província
de Sofala que vai abranger
um total de 111 mil pessoas
com deficiências que foram
directamente afectadas pelo
ciclone Idai no ano passado.
O projecto pretende apoiar
as famílias que foram excluídas do apoio de ajudas humanitárias na fase inicial da
resposta para a emergência.

S

egundo Pedro Safrão, gestor deste
projecto da Light for the World,
uma organização
não governamental e patrona do projecto, numa primeira fase de implementação
do referido programa, serão
abrangidos os distritos da
Beira, Dondo e Nhamatanda.
O Programa tem como o

principal objectivo reforçar o
papel de pessoas com deficiências e no seu envolvimento
na advocacia, monitorar as influências humanitárias e esforços na recuperação pós-Idai,
visando garantir que a inclusão
se torne uma parte mais integral da preparação para emergências em cenários futuros
de resposta a emergências ou
desastres, num montante orçado em mais de 57 milhões de
meticais, num período de um
ano, de Outubro de 2019 a Outubro de 2020. Deste montante,
42,636,364mt foram doados
pela UNICEF, sendo uma organização não governamental
e 14,402,590mt provenientes
dos fundos próprios da Light
for the World, uma organização
não governamental sedeada na
cidade da Beira, criadora deste
projecto de apoio humanitária
para pessoas com deficiências
na província e no pais em geral.
Segundo Safrão, o programa vai ainda melhorar o
emponderamento de organiza-

ções de pessoas com deficiências nas lideranças dos grupos
de trabalho sobre deficiência
como plataforma de advocacia;
no fornecimento de serviços
específicos sobre deficiências
para crianças e adultos com
deficiências, através da reabilitação baseada nas comunidades,
protecção, serviços de apoios
psicossocial e empoderamento
económico.
A fonte disse ainda que serão apoiados tecnicamente os
actores humanitários na fase de
recuperação pós-ciclone para
tornar a provisão dos seus serviços mais inclusivos para crianças e adultos com deficiência,
com mais intervenções específicas e previstas; vai também reduzir o estigma e descriminação
através de acções de sensibilização comunitária. Nas intervenções deste projecto, vai criar o
emponderamento de pessoas e
suas organizações para liderar
advocacia; vai ainda assegurar o
acesso aos serviços específicos
de deficiências gerais; desafiar

preconceitos, estereótipos e estigmatização nas comunidades
e promover atitudes positivas e
ambientes acolhedores; tornar a
inclusão da deficiência parte das
políticas, planos e processos de
respostas aos desastres do país.
Com este projecto, pretende-se até no final do referido
projecto melhorar a inclusão da
deficiência na resposta a emergência e na preparação aos desastres por parte do governo e
de outros actores de emergência,
impulsionado pela organizações
de pessoas com deficiência e
pelo seu movimento. E no final
do projecto, esperam-se alguns
resultados positivos, tais como
o refinamento de 187 gestores
de programa e pessoal do campo de organizações humanitárias para tornar as organizações
unitárias acessíveis e inclusivas
para raparigas, rapazes, mulheres e homens com deficiência,
onde 10 facilitares de inclusão
de deficiência, estão aptos para
prestar apoio técnico aos actores humanitários na inclusão

da deficiência; 40 pessoal do
programa estarão treinados em
matéria de prevenção a exploração sexual e abusos. O gestor do
projecto afirmou ainda que, cem
(100) mães que são chefes de
famílias de crianças com deficiências, jovens e mulheres com
deficiências estarão treinadas e
adoptadas de quites de arranque
para desenvolver pequenos negócios; e ainda serão cridos dez
grupos de auto-ajuda ou grupos
de poupanças em benefícios aos
afectados. Neste mesmo projecto, vai ainda ser aumentada
a intervenção na comunicação
para o desenvolvimento sensível a deficiência, com vista a
promover a inclusão e saber se
lidar com o estigma e a descriminação.
O programa conta com alguns parceiros de cooperação
com o destaque para Direcção
Provincial da Mulher, Criança e
Acção Social de Sofala, da KUPHEDZANA, da FAMOD e de
entre outros intervenientes em
matérias de carácter social.
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No 30º Aniversário da Gapi

Zambézia debate finanças
para o desenvolvimento
Um conjunto de programas de assistência técnica e
financeira com foco no agro-negócio ligado a industrialização e inovação, projectos
de apoio a jovens e mulheres
empreendedores, bem como
debates sobre temas relacionados com os conceitos de
finanças para o desenvolvimento irão assinalar o 30º
aniversário da Gapi, conforme deliberação do seu
Conselho de Administração
tomada na semana finda. Estes eventos irão decorrer já a
partir desta semana com início na Zambézia e estender-se-ão a todo o país até ao
final do ano.

O

30º aniversário
da Gapi ocorre
mais precisamente a 1 de
Março quando,
neste dia, em 1990, o Banco
Popular de Desenvolvimento
(BPD) e a Fundação Friedrich
Ebert (FFE) formalizaram a
criação de uma empresa moçambicana vocacionada para
promover o sector privado
nacional com foco nas pequenas empresas. Surgiu assim
a empresa Gapi, Limitada,
que assegurou a continuidade
das actividades do Gabinete
de Apoio e Consultoria à Pequena Indústria apoiado pelo
Governo da República Federal da Alemanha desde 1985.
O acto de constituição da
Gapi foi subscrito por Wolfgang Stiebens em nome da
FFE da República Federal

da Alemanha e por Hermenegildo Gamito, que era na
altura o PCA do BPD, em representação de Moçambique.
Na ocasião, Gamito disse que
o Banco Popular de Desenvolvimento “assumiu o compromisso de apoiar a criação
desta instituição, porque Moçambique precisa de uma organização especializada no
financiamento e assessoria a
pequenas empresas que possam assim crescer e participar
activamente na transformação
de uma economia centralmente planificada para uma nova
conjuntura caracterizada por
uma economia de mercado”.
A Gapi constituiu-se e

Errata
Na edição da passada semana, por lapso de paginação, foi erradamente colocada a fotografia do Doutor Salomão Viagem no lugar do Dr. Júlio Taimira
Chibemo, que orientou uma palestra no IFPELAC,
cidade da Beira. Pelos transtornos causados, a direcção do Semanário Zambeze vem publicamente manifestar o seu pedido de desculpas aos dois visados.
Atenciosamente
A Direcção

prossegue a sua actividade
como uma instituição congregando interesses públicos
e privados e intervindo com
uma metodologia holística
que combina serviços financeiros, assistência técnica e
apoio ao desenvolvimento de
organizações relevantes para
alavancar os negócios das
micro e pequenas empresas.

No processo de actualização da sua estratégia 20202025, a Gapi estruturou as
suas prioridades em alinhamento com os principais desafios para um desenvolvimento económico e social mais
inclusivo conforme descrito
nos planos do Governo, de
instituições financeiras de desenvolvimento multilaterais,

bem como organizações académicas e da sociedade civil.
“i) Mobilizar e aplicar recursos em investimentos geradores de empregos, e ii)
Melhorar a competitividade
de sectores produtivos estratégicos para o desenvolvimento harmonioso das comunidades rurais” são duas das
cinco prioridades que estarão
reflectidas nas actividades
inscritas no programa do 30º
aniversário desta instituição financeira de desenvolvimento.
Organizações de âmbito
continental e regional focadas na promoção de sistemas
financeiros mais inclusivos
em África manifestaram interesse em participar nas comemorações da Gapi, para que
haja uma maior compreensão
e melhor implementação de
instrumentos financeiros para
o desenvolvimento social e
económico inclusivo. Nesse sentido, está prevista para
Dezembro, no culminar deste programa, uma conferência internacional a decorrer
em Maputo, sobre o tema “
Finanças para o Desenvolvimento”, com a participação
de instituições internacionais
envolvidas neste segmento dos sistemas financeiros.
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Da exclusão política à legitimação dos ci

Alberto Lote Tcheco
A inclusão política é uma estratégia usada pelos amantes da paz, partidos e governos patriotas que colocam os interesses do povo e do Estado acima de tudo para evitar a exclusão e
assim legitimar o recurso à violência por parte de quem se sinta, efectivamente, excluído. Este
modelo de governação é sempre usado para a reconciliação nacional e, infalivelmente, acontece depois duma guerra-civil. Ao se criar um governo de inclusão política, de unidade nacional
ou de reconciliação, criam-se as bases para uma efectiva e duradoira reconciliação e paz. Depois de 16 anos de guarra-civil em Moçambique, um governo de reconciliação era suposto ser
inevitável, mas tal não aconteceu. O ensinamento e o exemplo do grande Mandela não foram
seguidos. Parece que ninguém justifica a omissão deste grande recurso governativo de inclusão, mas, seja qual for a explicação, serviu para se perder uma rica oportunidade reconciliadora. Os efeitos deste lapso foram sentidos mais tarde em ciclos de violência político-militares.

A

ideia de que a
conquista, à força, por votos,
de algum poder,
como nos municipais e no parlamento são formas de inclusão política, é uma
ideia defendida por quem detém
o poder e não o deseja partilhar.
Na verdade, a inclusão é uma
iniciativa voluntária, de construção de amizade e paz e não de
conflitos, mais a responsabilidade de quem detém o poder, o
que demonstra que o parlamento multipartidário não abrange
o conceito de inclusão política,
exercitado pela partilha do poder
governativo, com os membros
de partidos diferentes e de outros
cidadãos que não sejam do partido governamental, no governo.
Alguns, noutros países, praticam
a inclusão através da alternância
ao poder, em que um partido governante, depois de um ou dois
mandatos, cede o lugar ao outro,
como acontece nos países euro-

peus e americanos. Os partidos
ou os partidos governamentais
ditadores assumem-se os únicos
e legítimos representantes eternos dos seus povos e estados e
governarem indefinidamente, legitimando que a oposição reúna
as condições e os recursos apropriados para os derrubar à força.
Após o fim da guerra de luta
pela democracia, seguiram-se
as primeiras eleições multipartidárias e a formação do novo
governo pelo candidato do partido Frelimo, Joaquim Chissano.
Chissano, tido como o obreiro da
paz, formou um governo exclusivamente de membros do seu partido, a Frelimo. Demonstrando
ser um admirador de Mandela,
não lhe seguiu o exemplo. Houve, na altura, rumores dessa sua
intenção, mas, na prática, nem
dele se ouviu alguma insinuação
nesse sentido, o que deve servir
para não especulação dessa vontade, tendo mantido então a linha
de orientação que sempre carac-

terizou, até hoje, o “sempre vencedor” partido. Mandela foi um
político inclusivo, uma atitude
que mais se deveu à sua grandeza pessoal humana e ao seu compromisso de servir o povo, colocando-o acima dos interesses
partidários e até governamentais.
Na sua curta passagem, de um
mandato, no governo como presidente da República, Mandela
foi um reconciliador verdadeiro
e, como tal, estava disposto a
sacrificar o que muitos políticos
são sagrados: as vitórias retumbantes e o poder perpétuo tanto
pessoal, partidário como governamental. É assim que, nas primeiras eleições multipartidárias
no seu país, em que ele mesmo
concorria como presidente, observa o seguinte sobre os resultados das mesmas: “arrecadámos
62,6% de votos a nível nacional.
No ANC, houve algumas pessoas que ficaram desapontados
por não termos alcançado o patamar dos 2/3, mas eu não fui

uma delas. [Eu] até fiquei aliviado. Se tivéssemos alcançado os
2/3 e a possibilidade de elaborar
uma constituição sem restrições
impostas por outros, as pessoas diriam que tínhamos criado
uma constituição do ANC e não
uma constituição para a África
do Sul. O que eu queria era um
verdadeiro governo de unidade
nacional”. Que admiráveis palavras. Quem as pode seguir? Fica
assim perceptível que Mandela
não podia ser de fraudes e, na
eventualidade de uma vitória do
seu concorrente, Mandela podia,
além de reconhecer a sua derrota, podia ir ao encontro do vencedor e com ele dançar perante a
sua multidão apoiante. Mandela
fez a inclusão política pois era o
que mais desejava como governante. Nomeou, no seu governo,
pessoas de outros partidos, o
que entre nós, num país devastado ciclicamente pela guerra
civil, nunca tal modelo de inclusão política foi experimentado.
O líder do partido Renamo,
Afonso Dhlakama nunca reconheceu os resultados das eleições e, como sempre, as suas
posições foram sustentadas por
muitos intervenientes do processo eleitoral. Durante os seus
mandatos (de Joaquim Chissano), não se ouviu nenhum tiro.
Ainda se acreditava que a melhoria da legislação eleitoral conferiria possibilidades de justiça
eleitoral e eleições livres, justas
e transparentes, através de forta-

lecimento dos órgãos eleitorais
como a CNE e STAE. Porém, o
jogo eleitoral não se circunscreve somente nestes dois órgãos,
mas também noutros órgãos de
soberania como o Parlamento,
o Tribunal e o Conselho Constitucional. Um longo e pernicioso caminho teria e tem que ser
trilhado para que os resultados
eleitorais sejam justos, livres e
transparentes ao ponto de a sua
validação, pelos órgãos competentes, constituir-se em obstáculo para qualquer manipulação.
A paz que se viveu nos dois
mandatos do presidente Chissano não pode expressar uma paz
no verdadeiro sentido. Como ele
mesmo adora afirmar, as mentes
deviam ser desarmadas e não foram, pois, a inclusão, o mesmo
que a amizade, a reconciliação
entre os políticos e partidos moçambicanos continuam armadas,
nunca foi possível se fazer alguma inclusão política. Se a oposição está em alguns órgãos, tal
se deve à sua força de arrancar
esses lugares e não de alguma
vontade de reconciliação de seja
quem for. Não foi, portanto, alguma paz digna, mas, provavelmente, um momento de afiar de
armas a acompanhar o descanso
dos guerreiros. Afinal, haviam
se passado 16 anos de guerra e
alguns combatentes travavam
a guerra há muito mais tempo,
desde a guerra colonial. Por isso,
cedo ou tarde, a desejada paz seria interrompida não necessariamente pelos excluídos, mas pelos
que excluíam para assim afastarem as possibilidades de alguma
inclusão política. Foi assim que
nos ciclos de governação subsequentes, de Armando Guebuza e
de Filipe Nyusi, que perfazem 15
anos de governação pelo mesmo
partido, nenhum dos dois ousou
quebrar a mesma linha directiva
de exclusão política. Nenhum cidadão da oposição ou de que não
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iclos de violência em Moçambique (conclusão)
seja membro do partido Frelimo
pode ser nomeado para alguma
a responsabilidade directiva nas
instituições de Estado e outras,
por mais competente, responsável e tecnicamente que seja.
É assim que, por esta exclusão
política, voltamos a assistir a um
ciclo interminável de conflitos
armados designados de conflitos
político-militares em que, neste
presente momento, o processo
do DDR está em processo e as
forças beligerantes permanecem
nas matas, cada uma na sua po-

mesmo partido governamental, a
Frelimo, não vendo a oposição a
oportunidade de também aceder
ao poder executivo para implementar as suas políticas que eram
votadas pelas populações a nível
das províncias. Foi assim que o
então líder da Renamo, Afonso
Dhkalama, exigiu a governação
das províncias a que recorrentemente tem ganho. Por sua vez,
esta possibilidade seria mais um
passo no que se pode chamar de
inclusão governativa, pois a oposição teria mais poder o que, em

os governadores da oposição e
reduzir-lhes os poderes. Estes
surpreendentes resultados eleitorais aconteceram porque a dose
para reduzir as províncias à oposição, aquelas que sempre vêm
votando nela, foi excessiva e
aconteceu a “overdose”: o administrador da dose ganhou tudo,
todas as províncias foram ganhas
pelo partido “sempre vencedor”
de sempre e de tudo, a Frelimo.
É assim que chegamos, das
últimas eleições de Outubro de
2019, a um dos processos eleito-

sição, pronta para se defender
e porque não, atacar sempre
que a exclusão política for uma
realidade ou mais acentuada.
Os últimos conflitos político-militares tinham como a questão central a mesma canção de
exclusão política, pois a oposição sentiu que, a despeito dos
seus esforços traduzidos em
massiva votação da população
nele, a legalização dos resultados foi sempre feita a favor do

Moçambique, um país dilacerado sistematicamente pela guerra
civil desde que se que se tornou
um Estado, seria um influente
factor de pacificação. A ideia de
partilha de poder foi mal recebida e rejeitada por os argumentos
legalistas, mas, como sempre
acontece para se dar mais um
passo de justiça e democracia,
aconteceram os tiros e depois é
que os excluídos conseguiram
se impor, levando o governo da
Frelimo a aceitar a descentralização por via da governação
provincial e distrital eleita. Para
o partido governamental, a Frelimo, colocava-se-lhe a possibilidade de ver algumas províncias a
serem governadas pela oposição
e, assim, ainda que apostassem
em tudo para reduzir o número
dessas províncias que lhes escapariam das mãos, montara uma
teia para capturar, efectivamente, o poder dos governadores a
oposição. É assim que assistimos
o teatro dos secretários de estado nas províncias, a que lhes foi
atribuído poderes superiores aos
dos governadores eleitos assim
como à marginalização pública
destes. O objectivo era humilhar

rais mais estranhos, claramente
discutíveis e de resultados declarados fraudulentos por muitos
intervenientes nacionais e internacionais. Com estes resultados,
a possibilidade que podia ser
entendida, por muitos, como de
inclusão, foi por água abaixo e
voltou-se, em matéria de acesso
ao poder executivo, por meios
legais, à estaca zero. A oposição,
com o apoio e solidariedade de
muitas forças vivas da sociedade
nacionais e internacionais, não
reconhece estes resultados que
denunciaram e esclareceram, de
uma vez por todas, a verdade
sobre as ilegalidades eleitorais,
também como a morte do activista social Anastácio Matavel,
por agentes das forças policiais,
pôs a nu, quem, afinal, vem protagonizando a violência e assassinatos de membros da oposição,
activistas, jornalistas, intelectuais, comentadores e outros. Este
não reconhecimento dos resultados eleitorais não pode ser
igualado a outros anteriores e
pensar-se que se pode voltar à
normalidade e se aguardar pelas
próximas eleições. Não. Estas
eleições em que ficou provado

que o “sempre vencedor retumbante” possui mecanismos de,
(i) legalmente, sempre sair vencedor e manter a exclusão das
outras forças políticas, usando
métodos, meios e instrumentos
poderosos de que os outros não
dispõem, abrem espaço para
outras alternativas de acesso
ao poder. É assim que, perante
este ambiente de confirmação
da inevitabilidade de acesso ao
poder por meios legais, a oposição, em especial a Renamo, não
pode mais confiar e depositar a
sua confiança em meios legais,
pois em nome da democracia
de que o vencedor se faz legítimo, de democracia não tem, mas
sim de mecanismos de força variada para se impor legalmente.
Como a esperança é a última
coisa a morrer, muitos cidadãos,
ainda crendo na inclusão política como um mecanismo para a
reconciliação nacional e pacificação, acreditaram que o presidente e chefe do governo Filipe
Nyusi optaria pela inclusão política na sua governação, nomeando membros da oposição no
seu governo. Políticos, jornalistas, analistas e o público eram de
opinião comum de que esta inclusão era e é necessária. Viam,
nesse modelo, uma forma de se
corrigir a denunciada fraude gigantesca de Outubro de 2019.
A nomeação dos membros de
governo em vagas, ao longo de
semanas, ia consolidando a ideia
de que a dificuldade se prendia
com o esforço de se coser essa
inclusão. Infelizmente, tal não
aconteceu, uma conclusão a que
se devia ter chegado quando o
próprio presidente eleito, aquando da sua posse, reconhecendo a
necessidade de fazer um governo
de inclusão por parte de muitos
cidadãos, teve que abordar publicamente esta questão de inclusão, definindo-a fora do sentido
de inclusão política, mas social,
fazendo um desvio semântico
da expressão para manter a exclusão política que tem sido a
legitimação da violência. O reeleito presidente prefere entender
que “não haverá inclusão sem
participação dos cidadãos nos
processos da governação se cada
um dos moçambicanos não tiver as mesmas oportunidades de
acesso aos serviços públicos, à
justiça e aos recursos nacionais”.
Ele prefere definir a inclusão em
termos do povo, em que este é
que é inclusão quando se sentir
satisfeito nas suas necessidades
básicas. Mas é esta conceitualização e a rejeição do real sentido
de inclusão como acto político,
entre os beligerantes, que têm

sido os factores da insuficiência
desses mesmo serviços públicos, da justiça e do benefício
pelos recursos nacionais, porque
as suas consequências têm sido
os conflitos político-militares
que, destruindo tudo, matando
e absorvendo os recursos necessários para as populações,
impedem o desenvolvimento e o bem-estar dos cidadãos.
Se, sem a inclusão política e
o sentimento de que não vale a
pena lutar pelo acesso ao poder
através de meios legais, de que se
pode esperar como consequência
duma eterna exclusão, senão o
uso de outros meios para o acesso ao poder para se implementar
as políticas de que muitos outros
cidadãos têm votado noutros e até
como meio de acabar com os conflitos político-militares? Será que
não se tem a consciência de que,
com esta forma de fazer política,
pela via muscular e de exclusão,
se está a legitimar a violência
que vai terminar em acordos não
eleitorais, mas de partilha do poder como há muito se devia ter
feito, o que teria evitado muitos
dos conflitos político-militares
e destruição do país, sofrimento
e mortes de cidadãos indefesos,
entre crianças, mulheres e idosos? Será que aqueles que têm e
sempre tiveram o poder suficiente
de se impor não tiveram a inteligência mínima necessária de que
as escolhas políticas de exclusão
política provocariam, inevitavelmente, este resultado nefasto
para o país e o povo, pelos infindáveis conflitos que se verificam?
Quem ganha com este ambiente
em prejuízo da paz e do desenvolvimento do povo e do país?
É neste sentido que se pode
falar de legitimação da violência porque, por vias legais, de
votação, os excluídos, como no
passado, nunca terão acesso ao
poder, um poder que lhes é legalmente retirado. Assim, de um
Moçambique de que se esperava, do último acordo de paz adjectivada de “definitiva”, entre a
Renamo, já dirigido pelo general
Ossufo Momade, e o Presidente da República e da Frelimo,
Filipe Nyusi, de que cenário se
pode esperar, senão como não
já se referem os protagonistas,
adopção de “uma estratégia para
reconquistar as províncias” perdidas (pela Renamo)? Mas a esperança de que a legalidade tem
de prevalecer para que as acções
e os resultados democráticos devam ser seguidos e constituirão
a prática para o acesso ao poder
político não pode morrer e têm
de ser efectivos para a paz e desenvolvimento do país e do povo.
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Homem roubou carrinha
Mata filho de três
funerária com caixão lá dentro anos e atira corpo
ao rio para poder ir
de férias

Um homem roubou uma
carrinha funerária no exterior da igreja grega ortodoxa
Saint Anthony em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo a Associated Press, no
interior da carrinha estava o
caixão com um corpo dentro.
O ladrão, identificado como James Juarez,
aproveitou o momento em
que um funcionário da
agência funerária trans-

portou outro corpo para a
igreja e roubou a viatura.
O departamento da polícia de Los Angeles publicou
pouco tempo depois um tweet no qual pedia ao larápio
para devolver o corpo. “De
todas as más decisões que
tomaste, pelo menos toma
uma boa e devolve o corpo
da pessoa que está na carrinha”, escreveu a autoridade.
Na manhã desta quinta-

-feira, uma testemunha viu a
carrinha e alertou a polícia. A
força de segurança localizou
a carrinha e começou então
uma perseguição pelas ruas
de Los Angeles, que terminou
numa auto-estrada com um
acidente que envolveu a carrinha e um veículo da polícia.
A autoridade norte-americana adiantou que ninguém
ficou ferido com gravidade
e que o suspeito foi detido.

Erykah Badu lança incenso
com cheiro da sua vagina
A cantora Erykah Badu vai
lançar um incenso com o odor
da sua vagina. Na entrevista onde anunciou o produto,
não se faz referência à actriz
Gwyneth Paltrow, que recentemente pôs à venda uma vela
chamada “Isto cheira à minha
vagina”. O incenso de Erykah
chama-se
Badu’s
Pussy.
Numa entrevista à 10Magazine, Badu explicou o processo de criação. “Levei vários pares de cuecas, cortei-as

em pedaços e queimei-as. Até
a cinza faz parte… As pes-

soas merecem-no”, afirma.
O incenso será vendido
na sua nova loja online, Badu
World Market, aberta a 20 de
Fevereiro. E por que razão
criou o produto? “Há uma lenda urbana em como a minha vagina muda os homens. Os homens por quem me apaixono,
e que se apaixonam por mim,
mudam de emprego e de vida.”
Além do incenso, estarão
à venda produtos de vestuário,
merchandising e acessórios.

Chiara Pasic, de 33 anos,
matou o próprio filho, desfazendo-se do corpo num
rio, para poder ir de férias,
na região de Pula, Croácia.
A mulher perpetrou o crime
em Abril de 2018 e foi condenada a 33 anos de prisão. Agora, viu o seu pedido de redução
da sentença ser indeferido.
Tudo começou quando a
mãe solteira sufocou o filho
Denis, de apenas três anos,
com uma almofada até que este
perdesse os sentidos e morresse. Depois, largou o corpo num rio junto ao porto de
Pula. Tudo isto para poder fazer uma viagem à Macedónia.

Também uma jovem de 15
anos foi julgada pelo crime,
por ter sido cúmplice de Chiara
a segurar a almofada, enquanto a mulher impedia o bebé
de mover os braços e os pés.
Vai ter de ficar três anos num
centro de detenção juvenil, em
Pozega, no leste da Croácia.
Após se desfazer do corpo
do filho, a criminosa ligou à polícia denunciando o desaparecimento do mesmo e dando conta
de que a última vez que tinha
visto o menino teria sido num
parque infantil. Foram levantadas suspeitas imediatamente,
levando a mulher a admitir o
crime numa questão de horas.

Após ficar parcialmente cega por tatuar olhos, modelo processa tatuador
Uma modelo polonesa de
25 anos decidiu entrar com
uma acção judicial contra um
tatuador após perder parte da
visão porque decidiu tatuar o
globo ocular. Aleksandra Sadowska foi até o estúdio do
homem, identificado apenas
como Piotr A, e pediu a tatuagem inspirada em um rapper.
Ainda durante o procedimento, a mulher reclamou de
dor intensa, o que foi consi-

derado normal pelo tatuador.
Segundo o jornal britânico
Mirror, ela teria afirmado
que não conseguia enxergar
logo após a tatuagem nos
olhos e o profissional indicou
compressas e analgésicos.
Mesmo seguindo a indicação profissional, Aleksandra
não melhorou e decidiu ir ao
médico. Lá, eles constataram
a perda de visão completa
de um olho e parcial de ou-

tro. “Infelizmente, os médicos não me deram opiniões
optimistas de melhoria. O
dano é muito profundo e extenso. Tenho medo de ficar
completamente cega”, afirmou a modelo em entrevista.
Após abertura do processo, investigações constataram
que o tatuador cometeu uma
série de erros. Um deles, o
mais grave, foi usar tinta voltada para a pele nos olhos da

modelo. “Há a clara evidência
de que o tatuador não tinha
condições de fazer um procedimento tão delicado. Ainda
assim, ele decidiu fazer, o que
nos levou a essa tragédia”,
afirmou o advogado da vítima.
Se condenado, o homem pode
pegar até três anos de prisão.
Esta ameaça tem um
impacto
nas
actividades turísticas, mas não só.
“Além do turismo, as praias

de areia oferecem com frequência o primeiro mecanismo
de protecção contra as tempestades e as inundações, pelo
que sem elas os impactos dos
acontecimentos climáticos extremos vão ser provavelmente
mais fortes”, avisou Michalis
Vousdoukas, que dirigiu o estudo e é investigador no Centro Comum de Investigação
da Comissão Europeia. “Devemos preparar-nos”, insistiu.
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BMW apresentou o ‘concept’ do i4, o
seu novo carro eléctrico
O Salão Automóvel de Genebra pode ter sido cancelado
por medidas de prevenção contra o Covid-19, mas isso não
impediu a BMW de partilhar o
‘concept’ do seu próximo carro
eléctrico, o muito aguardado i4.
Além de uma série de (entusiasmantes) imagens, a BMW
partilhou também alguns detalhes sobre este novo veículo cuja chegada está prevista
para 2021. O BMW i4 terá
uma bateria de 80kWh e um
motor eléctrico com 390kW
de potência, isto é, cerca de
530 cavalos, diz o The Verge.
Diz a marca alemã que
este motor é tão potente quan-

to os seus motores de combustão V8, indicando que o
BMW i4 é capaz de ir dos 0
aos 100km/h em apenas 4 segundos. No que diz respeito a
autonomia da bateria, a empresa aponta para uma estimativa
de 435km numa única carga.
O design do ‘concept’ está
ao nível do que a BMW tem
habituado, apresentando linhas
de design elegantes e até um
novo símbolo da marca com
fundo transparente em vez
de negro. Resta agora saber
de que forma é que o design
deste ‘concept’ se reflectirá
na versão final do BMW i4.

Investigadores
descobrem ilha
desconhecida na
Antárctida

No início de Fevereiro, uma
expedição científica pela costa
da Antárctida revelou uma nova
ilha que não aparece nos mapas, uma prova de que o continente está rapidamente a mudar
devido às alterações climáticas.
“Acho que estou a ver rochas”, gritou um dos investigadores do navio de pesquisa
Nathaniel B. Palmer, usado
pela Fundação Nacional de
Ciência dos EUA para atravessar a baía de Pine Island, na Antártida ocidental.
Depois de consultar os
mapas, a tripulação reparou que o amontoamento de
rochas que via não constava e que esta era uma ilha
completamente
nova.
A
ilha era grande o suficiente para ser vista por satéli-

te, mas a sua cobertura de
gelo impediu a sua detecção.
O trabalho dos investigadores, que ficarão na ilha a
realizar testes preliminares
até 25 de Março, foi publicado na passada semana na revista científica Nature e pode
desvendar a rapidez do degelo na Antártida, ajudando assim a previsão do comportamento de glaciares próximos.
A equipa até já sugeriu um
nome possível para a descoberta: Ilha de Sif, em honra a
uma deusa nórdica associada
à terra. Os testes já realizados
permitem dizer que a ilha é
composta por granito e coberta por gelo, com algumas focas a habitarem-na, não tendo
qualquer ilha ou rocha à volta
num raio de 50 quilómetros.

Covid-19

NASA revela diminuição dos
níveis de poluição na China
O surto de Covid-19 (coronavírus) continua a preocupar
as organizações de saúde de
todo o mundo, com a China a
continuar a ser vista com grande
preocupação. O vírus está a ter
um grande impacto na economia chinesa, paralisando meios
de produção com encerramentos temporários de fábricas.
É precisamente isso que
mostram as imagens reveladas
pela NASA e pela Agência Espacial Europeia (abaixo), indicando uma “diminuição significativa” nos níveis de poluição
em território chinês. As agências
espaciais notaram a descida dos

níveis de dióxido de nitrogénio,
o gás libertado por combustíveis e instalações industriais.
De acordo com o comentário de um investigador da
NASA, Fei Liu, à BBC, a redução dos níveis de poluição é
própria desta altura do ano por

via do Ano Novo Chinês, notando que “este ano a taxa de redução é mais significativa do que
nos últimos anos e durou mais”.
“É a primeira vez que vejo uma
queda tão dramática numa área
tão ampla causada por um evento específico”, afirmou Liu.

Alterações climáticas

Metade das praias do mundo
em risco de desaparecer
Os danos causados pela acumulação de gases de estufa na atmosfera poderá ser irreversível,
mesmo que o combate à emissão
seja eficaz e a sua redução seja
substancial, conclui o estudo da
revista Nature Climate Change.
As alterações climáticas e
a subida do nível dos oceanos
podem provocar o desaparecimento de metade das praias de
areia no mundo até ao final do
século, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira na

revista Nature Climate Change.
Mesmo que se reduza acentuadamente as emissões de gases
com efeito de estufa, responsáveis pela subida da temperatura
média global, mais de um terço
dos litorais arenosos estão ameaçados, apontou-se no estudo.
As praias de areia ocupam
mais de um terço dos litorais
a nível mundial e situam-se,
com frequência, nas regiões
mais povoadas. Agora, estão
sob ameaça devido à erosão

resultante de construções novas, da subida do nível do mar
e das tempestades, que colocam em perigo não só as infra-estruturas mas também a vida.
A Austrália poderá ser o
país mais afectado, com cerca de 15 mil quilómetros de
praias a desaparecerem nos
próximos 80 anos, mais do que
o Canadá, o Chile e os EUA.
Outros países ameaçados são
o México, a China, a Rússia, a
Argentina, a Índia e o Brasil.
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Liga Moçambicana de Futebol e AMID
rubricam protocolo de cooperação
A Liga Moçambicana de
Futebol (LMF) e a Associação
Moçambicana de Imprensa
Desportiva (AMID) rubricaram, na tarde desta terça-feira,
3 de Março, um protocolo de
cooperação para regular a cobertura jornalística dos jogos
da principal prova futebolística do país, o Moçambola.
No âmbito deste acordo,
a AMID obriga-se a promover entre os jornalistas e colaboradores desportivos e seus
associados, o desempenho do
elevado profissionalismo, rigor e verdades informativas,
distanciamento e isenção, bem
como a elevada conduta ética.
Por seu turno, a LMF
obriga-se a promover entre
os seus clubes e respectivos
agentes a mais ampla divulgação sobre a actividade dos

jornalistas,
designadamente,
sobre os seus direitos em matéria de acesso as fontes de
informação, bem como sobre o necessário relacionamento de recíproco respeito.
No âmbito deste protocolo,
a AMID vai coordenar a acreditação dos jornalistas para a
cobertura dos jogos de Moçambola, enquanto que a LMF vai
garantir junto dos clubes participantes na prova de espaços
destinados ao posicionamento
dos jornalistas para que façam
a devida cobertura dos jogos.
O acordo entre a LMF e
a AMID foi assinado pelos
respectivos presidentes, Ananias Couana e Adão Matimbe, que se fizeram a acompanhar por demais membros
das direcções de cada uma
instituição.
(LANCEMZ)

Sporting
Interesse do Benfica em Rúben
Amorim acelerou o processo

De acordo com o jornal “Record”, o Sporting queria gerir o
processo Rúben Amorim sem
precipitações. A primeira ideia
de Frederico Varandas e Hugo
Viana seria manter Silas até ao
final da época. A mudança de
estratégia terá sido forçada pelo
facto de o Benfica também estar a acompanhar atentamente
a situação de Amorim na perspectiva da próxima temporada.
O facto de Bruno Lage
estar a ser pressionado pelos
maus resultados, colocando o
futuro na Luz em dúvida, os
Leões temiam que os encarnados pudessem apontar baterias para Rúben Amorim, um
nome que agrada na Luz, até
pelo seu passado ao serviço do
Benfica. A derrota de ontem
em Famalicão poderá ter acres-

centado novos argumentos à
decisão da estrutura de futebol mas o acordo por Amorim
já estava feito antes do jogo.
Na terça-feira, ao início da
tarde, ao mesmo tempo que
Hugo Viana e Frederico Varandas acertavam com Silas
a desvinculação do Sporting,
Amorim almoçava com o presidente do Sporting de Braga,
António Salvador, o novo técnico dos Arsenalistas, Custódio, e o coordenador de scouting do clube, Paulo Menezes.
Em
Alvalade,
Rúben
Amorim vai reencontrar o
amigo Hugo Viana. O director desportivo do Sporting e
o agora treinador dos Leões
têm uma profunda relação
de amizade e encontram-se com muita frequência.

Klopp e o coronavírus:

“Uso boné de beisebol e a barba por fazer”

No final do jogo com o Chelsea, em que o clube de Londres
eliminou o Liverpool da Taça
de Inglaterra, Jurgen Klopp foi
questionado acerca do impacto do coronavírus no futebol.
A pergunta deixou o treinador
alemão profundamente irritado.
“Se há coisa de que não gosto na vida é que para falar sobre

um assunto tão sério, a opinião
de um treinador de futebol seja
importante. Realmente não
compreendo. Não é importante
o que os famosos dizem, pessoas sem conhecimentos como eu
falarem sobre isso. Quem deve
falar são as pessoas que sabem
o que dizer e dar informações
úteis, não treinadores de fute-

bol. Não percebo de política, de
coronavírus… Porquê eu? Uso
um boné de beisebol e tenho a
barba por fazer”, argumentou.
“Estou preocupado, como
todos. Vivo neste planeta e
quero sentir-me seguro e saudável. Desejo o melhor a todos, mas a minha opinião não é
importante”, sustentou Klopp.
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Federação angolana de basquetebol
admite “implicações colaterais”
A Federação Angolana de
Basquetebol (FAB) admitiu ontem que o adiamento da Basketball African League (BAL),
onde vai participar o Petro de
Luanda, terá implicações “colaterais” para o basquetebol
africano e outras competições
em que Angola deve participar.
Em declarações à Lusa, o
membro da comissão de gestão
da FAB, António ‘Tony’ Sofrimento, confirmou a notificação
da FIBA África (confederação
de associações nacionais de
basquetebol no continente africano) relativa ao adiamento do
torneio, referindo que a situação
decorre, “sobretudo pelo facto
de o Senegal registar o primeiro caso do novo coronavírus”.
A primeira fase da BAL
estava prevista para o Senegal de 13 a 15 de Março, a
segunda em Luanda, de 10
a 12 de Abril, e a última em
Marrocos de 08 a 10 de Maio.

Segundo ‘Tony’ Sofrimento, os encargos logísticos de

preparação não recaem sobre
o Petro de Luanda, vencedor

No bairro de Hulene

Chuva de golos marca a 3ª jornada
Rodou a terceira jornada do
torneio de abertura a nível dos
veteranos e seniores do bairro
de Hulene em Maputo e forneceu os seguintes resultados.
Em seniores, a Nova Luz
somou mais três pontos ao
bater o seu seguidor directo, Tim Tim, por duas bolas a
uma e isolou-se na tabela classificativa com nove pontos.
Quadro de resultados dos
veteranos
Mavalane - Célula “D” (3-

0), Nova Luz - Célula “ A” (30),
Tigres - Sporting (3-0),
Célula H - Escorpião (1-0),
Ressuscitados - Nova Aliança
(3-1), Cruzeiro - Célula “F” (41), Ondas do Mar e Veteranos
estiveram de fora.
Classificação
Grupo A
Célula “F” 6, Cruzeiro 6,
Ondas do Mar 6, Nova Luz 3,
Mavalane 3, Célula “A” 0 e Célula “D” também com 0 pontos.

de duas edições da prova, admitindo, no entanto, implicações “colaterais” para a FIBA
África e outras competições
onde Angola deve participar.
“Mas, em primeira instância,
está a saúde e caso ela estiver a
ser posta em risco todas as medidas têm de ser aceites e temos
de nos adaptar a elas”, frisou.

A competição, agora adiada, envolve as equipas do
Petro de Luanda, AS Police
(Mali), AS Douanes (Senegal), AS Salé (Marrocos), GS
Petroliers (Argélia), GMN
Basket do Madagáscar, River
Hoopers (Nigéria), FAP (Camarões), Patriots (Ruanda),
Zamalek (Egipto), US Monastir (Tunísia) e Ferroviário
de Maputo (Moçambique).
Angola desenvolve planos
de contingência e medidas de
controlo nos principais pontos
de entrada do país e decretou, a partir de 03 de Março,
a proibição da entrada de cidadãos estrangeiros vindos da
China, epicentro do Covid-19,
Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria, Egipto e Argélia, países com casos autóctones ou
registados de coronavírus.
Marrocos, Tunísia e Senegal juntaram-se, entretanto, à
lista de países africanos com
casos registados da doença,
mas o ministério da Saúde
angolano não fez até à data
qualquer actualização relativa à lista de países abrangidos por medidas de quarentena ou proibição de entrada.

Grupo B
Ressuscitados 6, Célula
“H” 6, Tigres 6, Escorpião 4,
Sporting 3, Nova Aliança 1,
Veteranos 0 pontos.
Resultados dos seniores
Nova Luz - Tim Tim (21), Cofres - Célula “B” (2-0) e
Matsuva - Revolução (1-0),
Classificação
Nova Luz 9, Tim Tim 6,
Cofres 6, Matsuva 3 e Célula
“B” 1 ponto.

Desporto recreativo

ADV cmc vence a super taça
A equipa do ADV cmc
venceu a super taça da cidade do Maputo em veteranos num agregado de cinco
a quarto ao Jardim, na marcação das grandes penalida-

des a ADV cmc, depois de o
jogo ter terminado empatado.
Este jogo marcava o início da época desportiva edição 2020 a nível veteranos da
cidade do Maputo e Matola.
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Lesotho:

Primeiro-ministro exige imunidade
para evitar ser réu de conjugicídio
Mandato até Julho vai ser
cumprido, promete Thabane
O primeiro-ministro continua em funções. Mesmo com
uma parte dos seus correligionários a pedir a sua saída,
ele reiterou o que dissera em

conferência de imprensa em
24 de Janeiro: que vai deixar
a chefia do governo, “mas não
por causa deste caso sem fundamento, mas devido à minha
idade”, como reportou o Lesotho Post na edição desse dia.

Papa apresenta teste
negativo para o novo
coronavírus

O

primeiro-ministro do Lesotho,
Thomas Thabane, pode vir a
ser o primeiro
chefe de governo africano condenado por conjugicídio. Mas
não se depender dele e da sua
defesa que esta segunda-feira
— uma semana depois de Thabane falhar a primeira audiência por estar na África do Sul
em tratamento médico — apresentaram ao tribunal de Maseru
um pedido de imunidade. “O
nosso constituinte não está acima da lei, mas não pode ser réu
enquanto for chefe do governo”, alegou a defesa. A decisão
cabe agora ao painel de três juízes do Tribunal Constitucional.
A actual primeira-dama,
Maesaiah Thabane, já foi constituída arguida do crime de homicídio, em 2017, que vitimou a
anterior primeira-dama, Lipolelo Thabane. Dois dias depois, o
viúvo, Thomas Thabane, então
de 78 anos, tomava posse para
um novo mandato de primeiro-ministro do reino de Lesotho.
O chefe de governo lesothiano voltou na segunda-feira
ao mesmo tribunal de Maseru, onde já estivera no dia 4 a
acompanhar a esposa arguida
que saiu sob fiança. Isto depois de uma rocambolesca
fuga dela para a África do Sul,
donde só voltou após negociações com as autoridades.
O reino do Lesotho, uma
monarquia constitucional (só
há três entre as dez monarquias

africanas), está agora “envergonhado” com o seu chefe
do governo. Há três anos, os
lesothianos ficaram “em choque” com o assassínio da ex-primeira-dama Lipolelo Thabane, de 58 anos, atingida com
vários tiros de perto, quando
regressava a casa ao anoitecer.
Um “crime sem sentido”, como o classificou o viúvo, Thomas Thabane, de
78 anos, que dois dias depois tomava posse para um
novo mandato de primeiro-ministro do reino de Lesotho.
O comissário Holomo Molibeli que há três anos investiga o caso — que o próprio
primeiro-ministro viúvo entendeu não merecer investigação porque era “um crime
por desconhecidos” — contou
à correspondente da BBC em
Maseru, a capital lesothiana,
sobre as dificuldades do seu
trabalho. O muro de silêncio
dos agentes que primeiro tomaram conta da ocorrência, as
provas recolhidas que desapareceram … ameaças veladas.
TC pôs na ordem primeiroministro com duas
primeiras-damas
O primeiro mandato de
Thabane foi recheado de peripécias: ele afastou a esposa
e passou a viver com Maesaiah, de 35 anos. Para todos
os efeitos, esta passou a ser a
esposa do primeiro-ministro
e, como tal, primeira-dama.

Mas Lipolelo contestou a
sua preterição como primeira-dama. O tribunal constitucional deu-lhe razão e na
sentença proferida em 2015
ordenou: “O Tesouro Público tem de parar de pagar
as despesas de Maesaiah”.
O TC entendeu também
que Maesaiah devia “cessar
todas as funções e deixar de
fruir de direitos que eram exclusivos da requerente [Lipolelo] como primeira-dama”.
A sentença foi “a suprema
humilhação” para o primeiro-ministro, que teve de retirar os benefícios a Maesaiah
e devolvê-los a Lipolelo.
Investigação relançou-se
com acesso a informação
revelada em Dezembro
A AFP em Dezembro noticiou que o comissário Holomo
Molibeli tinha, em carta datada
de 23 de Dezembro transacto,
pedido ao primeiro-ministro
octogenário que esclarecesse
o que “as investigações revelaram: a existência de uma comunicação telefónica no lugar
do crime em questão e que foi
estabelecida com um telemóvel com o número de V. Exa.”
A primeira-dama foi convocada para prestar depoimentos e devia ser ouvida em
10 de Janeiro. Mas ao longo
desse mês esteve desaparecida e o marido recusou falar sobre o paradeiro dela.

O Papa Francisco foi submetido a um teste para o novo
coronavírus como precaução,
já que está constipado há alguns dias, que deu negativo
para o vírus, segundo publicou
o jornal italiano Il Messagero.
No domingo, o próprio
Francisco anunciou durante a Oração do Angelus que
não participaria nas actividades espirituais da Quaresma
com os membros da Cúria
Romana por estar constipado.
O Papa apareceu na audiência geral de quarta-feira passada já um pouco constipado
e, mas à tarde ainda celebrou
a missa para a imposição de
cinzas, além da tradicional procissão da basílica de Santa Sabina à igreja de Santo Anselmo,
na colina romana de Aventino.
Entretanto, no dia seguinte,
Francisco optou por permanecer na residência de Santa Marta, em vez de ir à liturgia da penitência com o clero de Roma
na basílica de São João Latrão.
Na sexta-feira e no sába-

do passado, Francisco celebrou a missa da manhã em
Santa Marta, mas cancelou as
audiências privadas com participantes num congresso no
Vaticano e membros dos Legionários de Cristo, entre outros.
Até o momento, o surto de
Covid-19 causou em Itália mais
de 50 mortos, todos idosos e
com outras patologias graves.
Essa situação fez com
que o turismo caísse consideravelmente em Itália, decréscimo também verificado na Cidade do Vaticano.
O surto de Covid-19, detectado em Dezembro na
China e que pode causar infecções respiratórias como
pneumonia, provocou mais de
3.000 mortos e infectou quase
90 mil pessoas em 67 países,
incluindo duas em Portugal.
A Organização Mundial
de Saúde (OMS) declarou o
surto de Covid-19 como uma
emergência de saúde pública internacional e aumentou
o risco para “muito elevado”.
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CPLP admite debater direitos humanos
e pena de morte com Guiné Equatorial
“proferido pelos colaboradores do secretariado-executivo da CPLP a funcionários equato-guineenses”.
Esta cerimónia é presidida pelo primeiro-ministro
do Governo da Guiné Equatorial, responsável pela coordenação
administrativa.
Em agenda, o secretário-

-executivo da CPLP tem
ainda previstas visitas à
Universidade Afroamericana de Djibloho e às cidades
de Mongomo e de Ebibeyin.
Integram ainda a organização Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé
e Príncipe e Timor-Leste.

Aristides Gomes pede
funcionários públicos para
permanecerem em casa

O secretário-executivo
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) pretende debater
“tudo”, incluindo questões
de direitos humanos e pena
de morte com as autoridades da Guiné Equatorial, na
visita oficial que inicia esta
quarta-feira àquele país.

“V

o u
d e bater

tudo” com as autoridades
de Malabo, “o que inclui
questões de direitos humanos e a pena de morte”, afirmou em declarações à Lusa
por telefone o embaixador
Francisco Ribeiro Telles, na
véspera da sua partida para
uma visita oficial à Guiné
Equatorial, o mais recente membro da organização lusófona (desde 2014).
Sublinhando que esta
deslocação se inclui num
conjunto de visitas que tem
vindo a fazer aos Estados-membros da CPLP, o diplomata adiantou que neste
país tem também por objec-

tivo “discutir” com as autoridades equato-guineenses
“o novo programa de apoio
à integração da Guiné Equatorial” ao bloco lusófono.
Um programa que ficou decidido por todos os
Estados-membros na reunião do Conselho de Ministros realizado em Julho
do ano passado na cidade
cabo-verdiana do Mindelo.
Esta visita “funcionará
como um ponta-pé de saída
para a elaboração desse programa”, que deverá ser discutido e aprovado pelos chefes
da diplomacia ou mesmo na
Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP,
prevista para Setembro em
Luanda, Angola, explicou.
“Iremos discutir questões de direitos humanos,
do ensino do português, de
desenvolvimento
económico” e todas as que se incluem neste novo programa, frisou o embaixador.
A abolição da pena de
morte e a promoção do português estavam previstas
no chamado roteiro de adesão da Guiné Equatorial à

CPLP, que aconteceu na
cimeira de Díli em 2014.
Apesar de, desde então, terem imposto uma moratória
sobre a pena capital, as autoridades equato-guineenses
ainda não proibiram formalmente esta condenação.
O secretário-executivo da
CPLP, Ribeiro Telles, parte na quarta-feira para uma
visita oficial de três dias
à Guiné Equatorial, anunciou hoje a organização.
Numa nota, a organização
lusófona refere que durante a
estada, que termina em 07 de
Março, o secretário-executivo deverá ser recebido em
audiência pelo Presidente da
Guiné Equatorial, Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo, e
reunir-se com diversas autoridades, nomeadamente, com
o ministro dos Assuntos Exteriores e Cooperação e com
o terceiro vice-primeiro-ministro do Governo, responsável pelos direitos humanos.
Ribeiro Telles vai também
participar na cerimónia de
encerramento do”Seminário
de Formação aos Funcionários sobre Pontos Focais,

O Governo de Aristides
Gomes pediu aos funcionários
públicos da Guiné-Bissau para
permanecerem em casa e garantiu que está a fazer todas as diligências para a retoma da normalidade nas instituições públicas.
“Que todos os funcionários públicos se mantenham
em casa até à normalização
da situação e oportunamente
comunicará a data de retoma
dos trabalhos”, refere, em comunicado divulgado no final
do dia de quinta-feira, o gabinete do primeiro-ministro
guineense, Aristides Gomes.
O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, demitiu
a semana passada o Governo
liderado por Aristides Gomes,
tendo nomeado para primeiro-ministro Nuno Nabian, bem
como um novo Governo.
Umaro Sissoco Embaló,
dado como vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse, quando decorre um
recurso de contencioso eleitoral
no Supremo Tribunal de Justiça
pela candidatura de Domingos
Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo.
Na sequência da decisão
de Umaro Sissoco Embaló,
as instituições judiciais foram
ocupadas por militares, que
impediram o Governo de Aristides Gomes, que denunciou
estar em curso um golpe de Estado, de se manter em funções.
Executivo de Aristides
Gomes tomou posse na sequência das legislativas de
Março e tem o apoio da maioria dos deputados na As-

sembleia Nacional Popular.
Aristides Gomes refere também que o “Governo lamenta
os constrangimentos decorrentes da situação” e garantiu que
vai continuar a “encetar todas
as diligências internas e externas para assegurar a retoma da
normalidade do funcionamento das instituições públicas”.
Na terça-feira, o Governo liderado por Nuno Nabian
assumiu o controlo de vários
ministérios, mas ainda era visível a presença de militares em
várias instituições do Estado.
Nuno Nabian emitiu também um comunicado a pedir aos funcionários públicos para regressarem aos
seus postos de trabalho.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem
mediado a crise política no
país, voltou a ameaçar impor
sanções a quem atente contra
a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e
acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos.
Apesar de ter primeiro reconhecido Umaro Sissoco Embaló como vencedor das presidenciais, a CEDEAO condena
agora todas as acções tomadas
“contrárias aos valores e princípios democráticos” e que atentam contra a ordem constitucional estabelecida e “expõem
os seus autores a sanções”.
A CEDEAO reitera a “necessidade absoluta” de se esperar pelo fim do processo
eleitoral e que vai ajudar a
que sejam tomadas iniciativas para que seja posto um
fim ao impasse pós-eleitoral.
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Fuga da fiscalização resulta em
encurtamento de rota
“Quando o automobilista
violar a lei por duas vezes,
nós o punimos, mas a terceira vez submetemos ao INATER, pois o indivíduo estará
a demonstrar incapacidade de
desempenhar os seus deveres”, disse o Vice-Presidente
Matsinhe, revela que a
colocação de fiscais nos terminais é mesmo para combater irregularidades do género em defesa do utente.
No caso do autocarro em análise, a fonte afirmou que o autocarro só tem
um mês na responsabilidade da COOPTRANS tanto
que ainda não está devidamente inserido no sistema.

Farcelina Vubil
Mesmo com a introdução de novos autocarros, para a
melhoria no transporte de passageiros, os problemas no
sector parecem não ter fim a vista. Afinal, tudo depende não só da disponibilidade de transporte, mas sobretudo do factor humano para lidar com os autocarros. Na
luta pelo “enchimento” ilegal dos bolsos, cobradores e
motoristas usam subterfúgios para driblar o controlo.

A

estratégia
de
colocação de fiscais
nos terminais
por parte de
empresas
transportadoras
está a redundar em fracasso. Os motoristas, em conluio com os cobradores,
não chegam aos terminais
por temer a fiscalização.
Um caso particular identificado que nos chamou
atenção é de um autocarro da
rota Museu – Matola Gare,
que está sob a responsabilidade da Cooperativa de Transportes (COOPTRANS). Este,
no lugar de ir até ao terminal
de Museu, enfrente a Escola
Secundária Josina Machel,
preferiu dar a volta, nos semáforos da avenida 24 de
Julho, bem perto do terminal,
tomando o sentido contrário.
A cobradora explica a um
dos passageiros, seu amigo, o
motivo que os levou a encurtar a rota. “No terminal agora
têm fiscais e eles não aceitam que a gente carregue ligações, quando chegamos lá
eles mandam descer e nós saímos a perder, não ganhamos

nada, então vale a pena fazer
assim”, disse a cobradora.
O utente que conversava
com a cobradora revelou ao
Zambeze que o ocorrido foi
bom somente naquele dia,
pois não precisou de chegar
até Museu e ficar em longa
fila para poder subir o autocarro. Mas noutros dias a situação é triste, visto que fica
horas na paragem a espera do
bendito autocarro sem saber
que o mesmo desviou a rota.
Para ele, o melhor é sempre
ir até ao terminal, pois muitos
são os que sofrem esperando
por um autocarro durante horas, “sei o que é sofrer e sinto
muito por aqueles que ficaram
no terminal e olha que este não
é o primeiro autocarro a tomar
tal atitude”, disse o utente.
O Vice-presidente da
COOPTRANS,
Neemias
Matsinhe diz que a empresa distancia tanto do acto de
encurtamento de rota como o
de “ligações” de acordo com
o Regulamento de Transporte
em Automóveis (RTA) que, ao
abrigo do artigo 19, é vedado
o encurtamento ou alteração
de rota ou percurso de carreira.

Estratégia Fracassada?
Questionado sobre o facto
de os automobilistas conseguirem infringir as regras mesmo
com a colocação de fiscais,
Matsinhe diz que a ideia não
fracassou. “Ainda não recebemos nenhum caso de encurtamento de rota, caso exista não
tivemos conhecimento e, desde já, agradecemos à denúncia do Zambeze, isso nos chama atenção para um controlo
maior e nos sentimos convidados a trabalhar mais. Mas
a estratégia não fracassou, no
entanto, havemos de montar
um sistema com vista a neutralizar os violadores da lei”,
terminou o Vice-Presidente.

Sul do país e costa de Cabo Delgado
ameaçados por insegurança alimentar

O sul de Moçambique e a
zona costeira de Cabo Delgado,
no norte do país, são as zonas
mais ameaçadas no mapa da
rede de sistemas de alerta antecipado de fome (rede fews,
sigla inglesa), que agrega organizações norte-americanas.
A seca que se arrasta há vários anos condiciona a produção agrícola a sul, enquanto a
violência armada leva ao abandono dos campos a norte, lê-se
na previsão feita até setembro
e consultada hoje pela lusa.
As zonas mais afectadas
estão em situação de crise (ní-

vel três num total de um, mínimo, a cinco, risco máximo de
fome), havendo ainda diversas regiões do centro que vão
passar o ano sob stress (nível
dois) por ainda estarem a tentar
recuperar dos prejuízos causados pelos ciclones de 2019.
“A assistência alimentar
humanitária
impede
que haja situações mais severas”, lê-se no relatório.
O documento realça ainda que o preço dos grãos de
milho está 25% a 75% acima dos preços de 2019 e 25%
a 55% por cento acima da

média “devido à oferta abaixo da média do mercado”.
O preço “anormalmente
alto” de alimentos de primeira
necessidade vai “diminuir o poder de compra entre as famílias
pobres, levando a insegurança alimentar aguda em áreas
onde as famílias dependem
fortemente dos mercados, incluindo a região sul”, conclui.
A rede fews net foi criada
pela agência dos estados unidos
para o desenvolvimento internacional (usaid) em 1985 para
apoio à tomada de decisões na
gestão de apoio humanitário.
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Carlos Mesquita instou
empresários a acelerarem produção

O ministro da Indústria e Comércio (MIC), Carlos Mesquita,
instou, recentemente, em Manica,
aos empresários a acelerarem a sua
produção, porque o Governo pretende avançar com a industrialização junto com o sector privado.

E

ste desafio foi colocado
ao empresariado local,
durante o encontro com
o Conselho Empresarial
Provincial, no âmbito
das visitas efectuadas pelo ministro
àquele ponto do país. Nesse contex-

to, após visitar os empreendimentos
económicos da cidade de Chimoio, o
governante alertou aos potenciais exportadores de produtos diversos em
Manica a usar voos cargueiros, como
forma de reduzir custos de transporte para os mercados internacionais.
“Nós temos que arranjar uma forma
de estar e ter bastante estratégia para
podermos olhar para o nosso empresariado, porque é com o sector privado
que o Governo pretende avançar com a
industrialização. O Governo tem as suas
responsabilidades, mas os parceiros do

sector privado são o motor de desenvolvimento”, referiu Carlos Mesquita.
Num outro desenvolvimento, Carlos Mesquita mostrou-se preocupado
com a morosidade na tramitação de
documentos, nas instituições do Estado, para a importação de equipamentos, inteirando-se do processo produtivo das indústrias que contribuem em
grande medida na balança comercial
da província, através das importações.
“Eu penso que, na utilização do aeroporto, que muito recentemente foi
aberto ao tráfego internacional para
voos dentro da SADC, as aeronaves
poderão vir buscar mercadorias para
Joanesburgo e a partir daí, irem para os
mercados europeus, em vez de fazer via
rodoviária, que é o que está a acontecer
neste momento”, constatou o ministro.
Carlos Mesquita disse ainda que
o Ministério da Indústria e Comércio
prosseguirá com uma agenda governativa orientada para resultados, praticidade, localismo, diálogo regular e
engajamento proactivo com o sector
privado de todos níveis, assente na industrialização com incidência no agro-

-processamento, agro-alimentar, embalagem, revitalização do parque industrial
paralisado, incubação de empreendedorismo, industrialização rural, promoção e estímulo da valorização e consumo da produção local e nacional, com
vista à substituição das importações.
Por sua vez, os agentes económicos apresentaram, ao ministro, um rol
de constrangimentos que estão a criar
barreiras para o bom desempenho do
empresariado local, com destaque para
o custo insustentável da energia eléctrica, água e taxas elevadas de portagem de Vanduzi, tendo sugerido uma
revisão por parte do Governo central.
“Uma empresa sediada em Chimoio,
que deve ir buscar mercadorias em Manica ou Vanduzi, acaba ficando bastante penalizada com a taxa de portagem”
explicou Samuel Guizado, presidente
do Conselho Empresarial de Manica.
Importa referir que Carlos Mesquita atribuiu mérito à província de
Manica, pela instalação da incubadora
tecnológica que em breve será inaugurada, um projecto avaliado em 500
milhões de dólares norte-americanos.

Comercial

Machaze já tem
estabelecimento bancário

O

Secretário de Estado
da província central de
Manica, Edson Macuácua, procedeu, esta
terça-feira, a entrega
oficial de uma agência bancária à população do distrito de Machaze, a sul da
província, tornando assim o primeiro
estabelecimento bancário do distrito.
A medida enquadra-se no âmbito da
iniciativa presidencial denominada, “um
distrito, um banco comercial”, que visa
catapultar a economia de todos distritos
do país, daí que Machaze se torna o nono
dos doze distritos da província de Manica
a beneficiar dos serviços de bancarização.
O representante do Estado em Manica, que orientou a cerimónia da entrada em funcionamento do banco comercial, disse em reunião popular que
com a implantação daquele edifício no
distrito de Machaze serão reduzidas
as distâncias percorridas pelos cidadãos para movimentar os seus valores monetários, antes da construção da
infra-estrutura naquele ponto do país.
Edson Macuácua apelou na ocasião a

população para não guardar o dinheiro em casa em quantidades avultadas
com vista a evitar assaltos dos malfeitores, como também, degradação da
moeda nacional quando enterrada, “O
banco passa a fazer parte da nossa vida
económica e social, daí que cada um
de nós deve abrir uma conta para que
cada um possa movimentar o seu dinheiro, fazer poupança, como também
levantar o seu dinheiro”, acrescentou.
Os funcionários públicos e agentes económicos congratulam a iniciativa do
Governo, pois estes percorriam longas distâncias para fazer movimentos
bancários, João Mapingue Simango e
Omar Bachoo, ambos agentes económicos do distrito de Machaze disseram que, para fazer movimentos bancários, viajavam cerca de 90km ou
200km, neste caso para Muxúnguè e/
ou Cidade de Chimoio respectivamente.
A província de Manica conta actualmente com doze distritos, dos quais Macate,
Tambara e Macossa ainda não beneficiam
da implantação de um banco comercial.
Kelly Mwenda

Matrículas para 2020
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos,
pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem

7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11ª e 12ª classe por apenas 600,00 meticais.
vagas para matricular novos ingressos da

s 
asses terminai
Os alunos das cl própria ECLC
fazem exames na 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola,
sita na sede do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou
Maquinague ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou
826864465 ou ainda 871232355.
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Acrobacias: A arte que ganha palcos

O artista é aquele que
transporta a cultura e influencia as pessoas, Paulo
Zunguene, através da sua expressão corporal, faz acrobacias que acompanhadas pelos
ritmos típicos como a timbila
e niketche trazem ao telespectador o entendimento do que
se está a representar no palco.

O

s artistas de
circo, na sua
maioria saíram
do teatro, canto ou dança e
por causa disso há um background que os torna diferentes
quando se fazem aos palcos.
Por exemplo, o xigubo, lebondo são trazidos como forma
de adicionar aos movimentos
acrobáticos e tornar o circo
com uma identidade própria.
Paulo Zunguene, acrobata e ilusionista, assume sem
parenteses que Moçambique
tem muitos recursos culturais
para oferecer fora e argumenta: se olharmos para um senegalês ou maliano quando
tem percussão na europa são
reconhecidos porque a marca está patente, diferente de
moçambique que dispõe de
vários ritmos que poucos são
explorados nas artes de circo.
Formado em artes de rua,
Paulo Zunguene refere que levou uma peça ao exterior cujo
tema era consciente colecti-

Há material que
precisamos de
alumínio tomando o exemplo
do trapézio que
e construído na
base do alumínio
e somos obrigados a adquirir
na africa do sul.
Parece que os
que estão a ser
formados, a formação é teórica
e não lhes permite nenhuma
criatividade se
não copiar o que
já existe. Temos
comprado fora os
materiais

vo, essa peça retractava a vida
dos cidadãos que sofreram
consequências da guerra civil,

usando malabarismo e o canto
revolucionário num contexto
de circo e os ritmos da Marrabenta, Xingombela, Nganda
e xigubo os telespectadores
imergiam na cena que mais
trazia a identidade africana.
“Guerra foi um tema interessante, porque depois, na
interacção com os telespectadores, estes questionaram se
em Moçambique se vive uma
situação de guerra”, recordou.
E porque não há bela sem
se não, Zunguene afirma que
ainda há pouco conhecimento
bem como valorização das artes de circo no país e porque
há uma grande oportunidade
pensou e implementou o projecto de formação dos estudantes em acrobacias através da
academia Turminha da Alegria
e já há frutos. ”Semeei a ideia
de que com as habilidades das
artes podem gerar rendimentos, e hoje estão a conseguir
e são referências naquilo que
são artes de circo”, sublinhou
Paulo Zunguene, lamentando o
facto de não haver equipamento para o circo mesmo com a
produção do alumínio no país.
“Há material que precisamos de alumínio tomando
o exemplo do trapézio que e
construído na base do alumínio e somos obrigados a adquirir na africa do sul. Parece
que os que estão a ser formados, a formação é teórica e

não lhes permite nenhuma
criatividade se não copiar o

que já existe. Temos comprado fora os materiais”, disse.

Carnaval de Xai-Xai ao rubro

Serão conhecidos este sábado os melhores grupos que
se apresentaram nos desfiles da última fase do carnaval da cidade de Xai-Xai.
Há 14 anos que o carnaval
municipal vem decorrendo de
forma ininterrupta sob comando da Kaunda Eventos, companhia que vem organizando
a festa indispensável aos munícipes daquela cidade. Apesar
das chuvas que vem fustigando a região sul do país, nada
os impediu, no último sábado,
de acorrerem em massa para
assistir as actuações de vários

grupos que concorrem aos prémios cujo pano cai este sábado
na praia de Xai-Xai. Para este
sábado está previsto a premiação dos melhores grupos
que apresentaram bem a performance no palco, mascarados, foliões entre outros. É a
primeira vez que a premiação
acontece num lugar diferente
do habitual e, segundo disse,
garantir um dos membros sénior da companhia organizadora do evento que garante que
será um sucesso apesar das
dificuldades que os munícipes enfrentam as intempéries.
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Seminário Internacional da Cultura
discute inclusão através das artes

Xisto Fernando
Vinte e seis de Fevereiro foi o dia reservado para abertura da
segunda edição do Seminário Internacional de Cultura, organizado pela Associação Cultural Mono, no Teatro Avenida, na Cidade
de Maputo. No primeiro dia, a soprano moçambicana Stela Mendonça falou das artes e cultura no país no que tange aos desafios
e perspectivas. No segundo dia (27), reservado a discussão em
quatro painéis distintos, teve lugar no segundo andar do edifício
do Hotel Pestana Rovuma e contou com a presença de artistas,
instituições, estudantes e professores de artes.

U

m dos temas de
grande
relevo
para esta edição
do
Seminário
Internacional da
Cultura, esteve ligado a “cenários e possibilidades na promoção da inclusão social e respeito
mútuo” e teve como oradores o
Músico Stewart Sukuma, o professor e músico Isaú Meneses e
Benilde Mourana.
A ideia central deste painel
era discutir de que modo os artistas e a arte podem promover a inclusão de pessoas com deficiência. Logo que a discussão iniciou,
as reacções dos oradores vieram.
O artista Stewart Sukuma subli-

nhou que é preciso apostar na
educação para que haja realmente inclusão na nossa sociedade. O
músico enfatizou o poder que as
artes têm de livrar os jovens do
mundo das drogas e da criminalidade. Sukuma foi mais longe
ao afirmar que o próprio artista
é excluído do meio social, desse
modo torna-se mais complicado
para lutar pela inclusão, sendo
a solução olhar para educação
para ultrapassar essa questão.
Por sua vez, Benilde Mourana, directora da “Cooperativa
Luana Semeia Sorrisos”, apresentou o trabalho que a sua instituição tem levado a cabo, com
crianças deficientes e defendeu

o uso das artes para inclusão, o
uso de instrumentos musicais
feitos de material reciclado e uso
da pintura. Uma das actividades exercidas pela Cooperativa
é o turismo Cultural, contudo
Mourana lamenta que embora
exista uma lei (aprovado pelo
decreto 53/2008, de 30 de Dezembro) que defenda a colocação de rampas nas instituições,
o mesmo não se tem observado,
“Algumas crianças iam ao colo,
porque os edifícios não tem
acessibilidade” afirma Benilde.
Continuando a sua explanação, Mourana se diz a favor
da criação de um monumento
para pessoas com deficiência,
adaptação de jardins e criação
de músicas, danças e teatro,
porque este pensamento pode
ajudar a desconstruir os estereótipos sociais sobre a deficiência.
Isaú Meneses entrou na faceta da arte, inclusão e TIC’s
(Tecnologias de informação e
comunicação), ressuscitou o pensamento do sociólogo francês
Émile Durkheim, que versa sobre a consciência colectiva, afir-

mando que “todos devemos estar
cientes que existe inclusão para
que haja resolução do problema”.
Meneses afirmou que o
ensino artístico deve começar no primário, acrescentando que as TIC’s na arte devem
ser introduzidas também nesta
fase embrionária de formação,
porque como se diz é de pequeno que se torce o pepino.
Isaú que partilhou das suas
experiências, sendo que é um
músico com deficiência visual,
comentou sobre alguns aspectos
que provocam a não inclusão,
como é o caso da não vocação
para fazer arte, sublinhando que
não precisa de esforço para se ser
artista, pois a arte é algo que flui.
Outro ponto levantado tem
a ver com a elitização dos produtos culturais, facto que concorre para exclusão daquelas
pessoas que não tem condições
para adquirir por ser de um preço elevado, ou conter uma linguagem não usual nas massas.
O académico lamentou o
facto de serem realizados diversos festivais (os ditos melho-

res do país), contudo, estes não
obedecem nenhum formato de
inclusão das artes e nem de artistas, acrescentando que para se
resolver essa contenda é preciso
que haja vontade governamental
e dos próprios fazedores da arte.
Por unanimidade os três
oradores, moderados por Maria Elisa, afirmaram que estão
contra a criação de escolas especiais para crianças com deficiência, porque de certa forma
separa-las das outras que aparentemente são ditas normais, é
uma forma de exclusão social.
Além deste tema da inclusão,
outros três seguiram, nomeadamente, “Explorando pontes e
oportunidades em cooperação
Internacional”, o mesmo tem
como objectivo falar de projectos
e instituições culturais moçambicanas que tem na cooperação
internacional o seu braço de trocas culturais e de partilha de conhecimentos para a exploração
de mercados culturais conjuntos.
O outro era “Experiências e
modelos de ensino artístico em
Moçambique”, a sua importância
reside no facto de que o ensino
artístico é um importante elemento para o conhecimento e desenvolvimento das artes e cultura
no seio social. Numa altura que
o país tem instituições de ensino
superior que leccionam artes, entre eles a “Universidade Eduardo
Mondlane, Universidade Pedagógica de Maputo e Isarc (Instituto Superior de Artes e Cultura),
sem esquecer Escola Nacional
de Artes Visuais (ENAV), que
desde a sua criação formou e
colocou no mercado de artes
moçambicano diversos artistas.
E no final do dia o debate se
concentrou em “Partilhando experiências positivas no uso das
artes para a geração de rendimentos e desenvolvimento comunitário”, este tema se justifica a partir
do momento que arte é um produto cultural de valor, existem pessoas com um certo poderio económico para adquiri-los, e os artistas
devem arranjar formas eficazes
de ter rendimento com a sua arte.
De lembrar que esta segunda
edição do Seminário Internacional da Cultura foi organizada pela
Associação Cultural Mono em
colaboração com a KiF-Kulturskolen i Fredrikstad da Noruega.
Na sua primeira edição, realizado em 2018 discutiu-se sobre
o desenvolvimento institucional
cultural a partir de colaboração internacional e, teve lugar, Maputo.
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Pela primeira vez obra
Infanto-Juvenil ganha Prémio BCI
Mesmo sob polémicas que nos últimos dias
sombrearam o prémio
BCI (Banco Comercial
de Investimentos) de Literatura, a verdade é que
os 200 mil meticais (duzentos mil meticais) já
têm dono e ele chama-se
Celso Cossa. Enganam-se os que pensavam
que a literatura infanto-juvenil não se aguentava em pé, por ter escassos autores no país, pois
bem, a obra “O Menino
que odiava números”,
provou que escrever
para crianças também
pode trazer benefícios
e reconhecimento, sendo considerada pelo júri
deste concurso a melhor
obra publicada em 2019.
É caso para dizer que
desta vez, o menino não
odiou os números, ten-

do levado das mãos do
administrador do BCI,
Manuel Soares e do secretário-geral da AEMO
(Associação dos escritores moçambicanos), Carlos Paradona, um cheque
de 200 mil meticais, na
cerimónia de premiação
no Auditório daquela instituição bancária, na Cidade de Maputo. Quando
o presidente do júri, Jorge
de Oliveira anunciou o
nome do vencedor, Cossa
ainda não se encontrava
na sala, contudo quando
chegou aplausos do público presente o esperavam.
O autor de “O menino que odiava números”
reconheceu que naquele
momento uma nova história se fazia, uma vez
que fora a primeira vez
que um livro para crianças ganhava um prémio

no país. Verdade ou não,
“O menino que odiava
números” conquistou o
júri através do seu labor literário e por mostrar que a (literatura)
pode se relacionar com
outras áreas do saber.
Além da obra laureada, Celso Cossa assina
outros três livros para a
infância, nomeadamente, “Sete histórias sobre a origem de quem
come quem”, “O Gil e
a bola gira” e “A capoeira dos sete pintos”.
Importa lembrar que
no ano passado (2019)
foram vencedores do
Prémio BCI de Literatura, Álvaro Taruma, com
“ Matéria para um grito”
e Armando Artur com a
obra “A reinvenção do
ser e a dor na pedra”.
Xisto Fernando

Pacifista Kizito Mihigo

Músico morto nas celas da polícia
em Ruanda recordado em Maputo
Milhares de crentes católicos e refugiados rwandeses em
Moçambique reuniram-se, na
semana passada, na igreja católica de Choupal, para celebrar
uma missa para homenagear o
cantor activista da paz que desapareceu fisicamente na cela
de polícia em Kigali.
Kizito Mihigo sobreviveu ao genocídio rwandeses de 1994 por milagres de
Deus, e pegou 10 anos de cadeia onde veio a morrer no
passado dia 17 de Fevereiro.
Kizito Mihigo nasceu a 25
de Julho de 1981, no bairro de
Kibeho na região de Gokongoro, local Santo pela aparição
da virgem Maria, estudou no
seminário onde veio a se tornar
um cantor celebre da música
gospel, visto a sua primeira
canção viria a ser cantada publicamente na missa de igreja
católica quando Kizito Mihigo tinha só 13 anos de idade.
Na chegada ao poder de
FPR em Kigali, Kizito Mihigo, graças ao seu talento para

música, foi uma das pessoas
favoritas do poder e do presidente Paul Kagame. Mais esse
favoritismo do presidente não
durou muito tempo porque o
cantor não aceitaria nunca os
atrocidades e assassinatos cometidos pelo regime de FPR
contra os membros de etnia
Hutu e por isso, Kizito Mihigo, publicou um canção que
ele intitula IGISOBANURO
CY’URUPFU(A SIGNIFICAÇÃO DA MORTE) onde ele
denuncia publicamente os crimes de genocídio ao mesmo

tempo os assassinatos contra os
Hutus. Essa música cria uma
barreira terrível entre Kizito
Mihigo e o presidente Paul Kagame, mas recebera apoio dos
outros artistas da paz como o
jornalista Cassien Ntamuhanga
e o professor de universidade
Niyomugabo Gerard, todos
sobreviventes de genocídio de
1994, todos com um ponto comum: Lutar contra os crimes
de FPR contra os membros de
etnia Hutu. A DMI começa a
perseguição a esse grupo de ativistas da paz até que em 2014,

os três foram sequestrados e
para pressionar da comunidade
internacional, o poder aceita
que tem na cela da polícia Kiziti Mihigo e Cassien Ntamuhaga, mas professor Niyomugabo
continua desaparecido até hoje.
Kizito Mihigo foi dito que
para escapar da morte, ele
tem que confessar que queria
se juntar ao grupo de rebeldes para conspiração contra
o poder. Por isso sera condenado foi condenado a prisão.
Ele foi libertado da prisão por
um veredicto presidencial emitido em setembro de 2018, quando Rwanda pretendia ganhar o
posto de secretariado-geral da
francófonia. Depois que alcançou os seus objetivos, Mihigo
foi preso novamente no dia 14
de fevereiro do ano corrente,
vindo a falecer sob custódia alguns dias depois. A autoridade
policial anunciou oficialmente a
morte de Kizito Mihigo na madrugada do dia 17 de fevereiro
de 2020, e anunciou que a causa da morte era o suicídio, mas

algumas fugas de informações
dos agentes do DMI encarregados de por um fim na vida
de Kizito, dizem que Kizito foi
assassinado, 2 dias antes (Isso
para dizer que foi assassinado
no dia 15 de fevereiro de 2020).
Os Rwandeses que vivem
em Moçambique se juntaram
a outros Rwandeses tanto de
interior como na diáspora,
para condenar claramente esse
crime do governo contra seu
cidadão e denunciar muitos casos de assassinatos que aconteceram da mesma maneira nas
celas da polícia Rwandesa, e
são retratados como suicídios.
Os crentes católicos refugiados em Maputo, dedicam a
alma de Kizito à Deus porque
ele dedicou toda sua vida para
ele. Kizito foi e sempre será
um exemplo de homem de paz
e reconciliação até pagar com
sua vida, bem que tudo indicava que esse seria o preço,
mas mesmo assim não desistiu, porque segundo ele, lutava
por uma causa justa e nobre.
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Produzido na África do Sul

Moçambique Retira do
mercado sardinha mal enlatada

Um total de 18.983 latas de sardinhas de 400 gramas, das
marcas Ritebrand, Capepoint e Checkers, importadas da
África do Sul, foram retiradas dos principais supermercados
do país por ordem da Inspecção Nacional das Actividades
Económicas (INAE), devido aos riscos que o seu consumo representa para a saúde pública. Com efeito, uma equipa multissectorial composta pelo Instituto Nacional de Inspecção do
Pescado (INIP), Inspecção de Actividades Económicas (INAE)
e Direcção Nacional de Saúde Pública, estão a trabalhar para
evitar que este produto permaneça no mercado nacional.

A

maioria
destas
sardinhas - 8340
unidades - foi
retirada das lojas da capital do
país, seguido de Inhambane,
com 6455 unidades. Na província de Nampula foram retiradas 1117 latas, 988 em Sofala
e 633 na província de Maputo.
A inspectora-geral
da
INAE, Rita Freitas, explicou

que não são todas as latas de
sardinhas existentes nos mercados ou já cativadas pela
instituição que estão contaminadas, sublinhando que
apenas dois lotes, nomeadamente o ZST 29 e ZSC29, são
considerados problemáticos.
Face a essa situação, apelou aos consumidores e comerciantes que têm os referidos
lotes em stock nas suas resi-

dências ou estabelecimentos
comercias para que entreguem
o produto às direcções provinciais da instituição mais próximas da sua área residencial.
Acrescentou que o produto
cativado é avaliado em cerca de 1.7 milhão de meticais.
Rita Freitas assegurou que o
trabalho vai continuar nos mercados, sobretudo nos informais
e retalhistas, onde os inspectores
registaram casos de alguns vendedores que escondiam as latas.
Por outro lado, Lúcia Santos, directora do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado
(INIP), disse que a entidade
criou uma equipa de investigação visando apurar os contornos usados para fazer entrar
um produto derivado de pesca
no território nacional sem autorização da sua instituição.

A Directora do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado
(INIP) disse que o ministério do
Mar, Águas Interiores e Pescas
recebeu uma notificação das
autoridades sul-africanas sobre
uma sardinha que foi processada, mas que durante o processo
de processamento houve uma
fase em que não foram cumpridos os procedimentos. As
fases de enchimento do molho
de tomate e do piripiri, bem
como a fase do fechamento
das latas, não foram cumpridos devidamente os procedimentos. Essa falha fez com
que a fase de pasteurização,
que é para poder permitir que
o produto fique conservado
dentro do período estipulado, fosse também afectada.
Detectada esta falha, as
autoridades sul-africanas tra-

taram de informar ao INIP e
que estavam a fazer a retirada destes produtos dos locais
de venda, para que não fosse consumido pelo público.
Em coordenação com a
INAE, o INIP trabalhou nas
direcções provinciais para
se deslocarem aos mercados onde esses produtos estavam sendo vendidos no
sentido de se inspecionar e
serem retirados do mercado.
Portanto, neste momento
estamos no trabalho de identificação, verificação e retirada dos produtos suspeitos de
estarem com este problema.
Ana Paula Cardoso, directora nacional de Saúde Pública, sublinhou que o consumo
deste produto pode trazer
graves consequências à saúde a médio ou longo prazo.
Cardoso apelou a todos
os consumidores para não
ingerirem o produto por conter uma substância química
que passa da lata para a sardinha.Lançou um apelo aos
cidadãos para não consumirem os produtos suspeitos,
uma vez que as autoridades
sul-africanas já informaram
que, durante o processo de
produção, foram verificadas
falhas no enchimento, uma
vez que isso pode fazer com
que haja passagem de material
químico da lata para o produto. E as consequências para
a saúde podem ser nefastas.
“Se alguém tiver esses produtos em stock é melhor contactar as delegações provinciais
do INAE que é para sua devolução, e as lojas e comerciantes que façam a entrega voluntária destes produtos”, disse.
“Quanto mais tempo o
produto fica armazenado, aumenta a possibilidade da contaminação, podendo criar doenças como cancro”, explicou.

