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Comercial

Caros assinantes
Em respeito ao estado de emergência, o jornal Zambeze é distribuído apenas em versão electrónica (zambeze.net e zambeze.info).
Por este meio, apelamos aos
nossos assinantes para que nos
enviem os respectivos endereços
electrónicos para que possam ter
acesso ao Jornal.

Mais de 21 mil trabalhadores despedidos devido a Covid-19

Hotéis pedem socorro
Terrorismo em Cabo Delgado mexe com história

Azedam
relações com
Tanzânia

Executivo insiste em saldar dívidas ocultas

FMO pondera
processar Governo
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A instabilidade e mortandade em Cabo Delgado

Malfeitores, bandidos,
insurgentes e hoje terroristas…

MATSAMBANE KUPHANE
Na província de Cabo Delgado, de há uns tempos até esta parte, estão ocorrendo actos de pura violência contra pessoas, bens
e instituições públicas e privadas e, sobretudo, criando profunda
instabilidade política, económica e social naquela região do país.
No início deste movimento destabilizador, da parte das autoridades houve entendimentos e convicções sobre tais actos, que foram
qualitativa e politicamente, sofrendo transformaçõs classificativas
e nominais (daquilo que todos entendiam anormal e atentório à
paz) e, hoje, oficialmente, pela voz do Ministro do Interior, ganharam o qualificativo oficial de terroristas, logo praticantes e agentes do terrorismo. Uma designação conclusiva que julgamos adequada e adjectivante daquele triste cenário, com foros de guerra.
Nótula de início

A

partir dos acontecimentos de Cabo
Delgado, a opinião
pública nacional,
se foi constantemente questionando sobre o que
lá ocorria, ao mesmo tempo que
duvidavam de as autoridades nacionais estarem a dar o devido
tratamento e resposta. Aparentemente, oficialmente, se tentou
minimizar os efeitos e os danos
daquelas ocorrências, dando-lhes
um tratamento, qualificação e
adjectivação nominal simplista,
minimizante e minorizante dos
autores e daí das suas consequências. Ficavam de parte destas asserções, a possibilidade e a probabilidade de tais actos poderem
vir a constituir uma séria ameaça
a estabilidade, corporizando e
constituindo actos deliberados e
direccionados para causar dano
social, económico e político, a
partir daquelas evidências materiais e efectivas de violência.
Naquela província, se estava e se está vivendo um estado
de autêntico terror, temor e de

matanças indiscriminadas e desestabilizantes da vida normal.
Do qualificativo inicial oficializado de malfeitores, para a
maioria, ficou a convicção de
que o Estado, com os seus meios
e recursos de informação, havia
obtido indicativos e perfis actuacionais, que conduziam ao
qualificativo genérico de malfeitores, maltrapilhos com aparentes acções tipificantes de delito
comum, com acções localizadas.
A instabilidade em Cabo Delgado
- malfeitores?
Com a evolução da acção,
a extensão, a intensidade, a dimensão e a legalidade e destrutividade destes actos, tinha em
conta a potencialidade em recursos naturais daquela de Cabo
Delgado e aos grandes interesses
económico-financeiros em pauta,
na terminologia qualificativa oficial, ganharam a denominação de
insurgentes. Sendo na liberalidade, entendido este qualificativo,
como sendo de agentes de insurgência contra a ordem Estatal e
Pública. Se buscava ao mesmo

tempo que se vulgarizava essa denominação, o entendimento das
causas, motivações, razões, objectivos e ganhos com estes actos
de desestabilização e de ataque.
Neste exercício, oficialmente,
fomos ouvindo que estes actos
eram protagonizados por grupos
de insurgência de que não se sabia do mote, motivo e razão para
tal e que se não davam a cara para
se entender as suas pretensões
finais. Nesse quadro e nessas
condições, o modus operandi só
poderia reforçar o entendimento-qualificativo de insurgentes, se
insurgindo contra a ordem estatal. Os actos de violência por
estes cometidos configuravam
actos indiciários e delituosos
criminais, com clara intencionalidade e objectivos de efectivação das suas acções, criando
alarme geral e total naquela região do país. Estava-se e se está
perante um alto risco e probabilidade de evolução e efectivação
da extensão e o crescimento da
sua ofensividade e letalidade.
Estávamos saindo de simples
ameaças de delito comum para o
alto risco com sinais crescentes
de grandes danos advindos da
alta e dispersa acção territorial
e da institucionalização dos actos de combate bélico efectivo,
com as unidades policiais ali
instaladas. Já não eram actos de
pura e simples rebeldia ou delito
de criminalidade comum armada,
para um nível de acções e actos
programados, organizados de
efectivo combate militar. Aqui, se
começa a justificar o qualificativo de insurgentes. Justificava-se
limitar-se a qualificação ao epíteto de insurgentes? Parece que
no nível, a intensidade, qualidade
e a extensão dos actos, configuram outro nível combativo-letal.
Guerrilha?
O quadro militar-operativo e
efectivo levaram a que qualitativamente estes actos de combate
ganhassem o actual qualificativo
de terrorismo pelas consequências de terror, de pânico, insegurança e com actos prevalecentes
contra civis, forças policiais, instituições público-estatais e privadas, de carácter bélico-ofensiva.
Com o qualificativo de terrorismo, pela verificação do
tipo de actos desenvolvidos,

não se pode excluir que elas
configurem actos de guerrilha.
Estas acções e confrontos
que ocorrem, na tipologia dos
conflitos armados, podemos recorrer à conceptualização da
guerrilha (Dicionário de direito
internacional do conflito armado,
Roma, 1984, p.44): “Se entende
como uma técnica de combate
prevalecentemente ofensiva, subversiva, subreptícia, por forças
organizadas, rebeldes, irregulares
e ilegais, etc. (…) Normalmente,
as técnicas e as tácticas de combate das guerrilhas são as emboscadas, golpes de mão, sabotagens, ataques-surpresa, com alto
desempenho, mobilidade, fuga
rápida, em alvos e locais imprevisíveis, acompanhadas de alta violência bélico-letal. “.. No geral,
estes actos de guerrilha têm como
alvo visado essencialmente aos
civis, seus bens, os destruindo e
por aí constrangendo o acesso aos
meios básicos de sobrevivência e
de subsistência e afectando a circulação livre de pessoas e de bens.
Terrorismo?
A combinação dos actos descritos no parágrafo anterior, nos
levam ainda à caracterização de
terrorismo (conforme Luigi D.
Cerqua, Universidade Estatal
de Milao, 2006) que é definido
como “desenvolvidos com os
fins de (1) intimidar seriamente
as populações; (2) constranger
os poderes públicos e outros, impedido a prossecução dos seus
fins,: (3) Desestabilizar a ordem
política, social, administrativa e
económica; fundamentais para
o normal funcionamento de determinada sociedade no global e
no particular”. Desestabilizando
o curso normal da vida, imperando a ameaça e o terror, com
mortes e mutilações decorrentes
de actos de guerra, de sabotagens, bombistas, de horror entre outras formas de combate.
Estado de guerra?
E porque não tipificarmos os
actos que ocorrem em Cabo Delgado como sendo de guerra? O
mesmo Luis D. Cerqua define o
conflito armado (guerra), no contexto do Direito Internacional
bélico, como sendo “o desenvolvimento de operações militares

ou de tal carácter, com persistência, consistência, duração,
intensidade progressiva, com
continuidade e dimensão territorial progressiva (vide Protocolo
Adicional de Genebra de 1949).
Este se agrega à Carta das
Nações Unidas, art. 1 e 55-56,
cap. XI - XII”. Deste modo,
estamos perante uma guerrilha
autenticamente terrorista. Aqui,
se espera a resposta legítima de
Estado das Forças Armadas porque de direito, em coordenação
com outras forças de poder do
Estado como as unidades de
polícia, porque se trata de um
acto de ataque ao Estado contra
a sua unidade territorial e a estabilidade política, económica,
social e cultural. O Estado é o
único representante da unidade
territorial da Nação, pois o território do Estado é o território da
Nação, não aceitando-se os intentos separatistas, secessionistas, de rebelião e de insurgência.
Cabo Delgado e Moçambique sob
ataque
Perante esta dura realidade,
já não há lugar para falsidades,
falsetes e nem mentiras sobre
esta triste realidade. Perante a
situação, não pode haver lugar
para o mentir. Nem mentiras
perfeitas, nem mentiras icónicas,
nem as imorais, as mentiras de
guerra, as mentiras partidárias,
nem as parlamentares, as mentiras apócrifas, isto porque não
existem mentiras boas, morais
e nem correctas. Elas todas são
mentiras graves, com toda a sua
carga inqualificável de falsidades
e inverdades absolutas. Há que
se enfrentar a realidade e se decidir defender plenamente o Estado sob ataque, chamando agora
as FADM a tomar a liderança
combativa a estes terroristas.
A situação é bastante séria
e de Estado para ser minorada,
simplificada e ou negligenciada. Há ainda que procurar entender, pelas vias dos serviços
de inteligência nacionais em
complementaridade com os Estados vizinhos, a Tanzânia, o
distante Quénia e, sem esquecer, as possíveis ligações com
os extremistas muçulmanos na
Somália e ao circuito e uso do
canal de Áden pelos extremistas
islâmicos que actuam na região.
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Tensões com Tanzânia devido
a crise em Cabo Delgado
Apesar da valorização da questão de Cabo Delgado por parte
da “troika” da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) com a presença de Moçambique, reunida em 19 de
Maio, com apoio do presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, nenhuma medida concreta deverá sair do encontro e não
se vislumbra consenso perante o risco de importação da violência.

A

s relações entre
Moçambique e
a Tanzânia atravessam um momento de tensão,
com aumento do contingente
militar tanzaniano na fronteira
comum, para impedir o retorno dos “jihadistas” ao seu território, “varrendo” o problema
para o território moçambicano.
O presidente tanzaniano John
Magufuli foi um dos ausentes
mais notados da tomada de posse de Filipe Nyusi, em 2019.
Conforme apurado, a intervenção da empresa militar
privada Dyck Advisory Group
(DAG) não tem estado isenta
de problemas afectando a sua
eficácia: os operacionais rejeitam operações conjuntas com os
militares das FADM por falta de
confiança, à semelhança do que
ocorreu com os mercenários russos da Wagner numa fase final.
Esta situação levou à paralisação das operações da DAG
durante vários dias na 2ª semana
de Maio. Em aberto está ainda
a continuidade da DAG a partir
do início de Junho de 2020 face
aos termos do contrato original,
que previa 2 meses de operações. Maputo poderá tentar colmatar o final do contrato com
o recurso a forças militares da
região, sob a tutela da SADC.
A implantação dos grupos

“jihadistas” no terreno tem revelado uma maior estruturação da
respectiva organização e da própria comunicação junto das populações, começando a definir-se
um “programa político” (destruição do Estado e implantação de
um califado através da lei islâmica) que indicia que a implantação
“jihadista”, com maior ou menor
capacidade armada, não deverá ser eliminada no curto prazo.
A condição de inoperância e
impreparação das FADM e FDS
tem vindo a evidenciar-se, sendo
atribuída por fontes do sector
da segurança a factores com:
-- Falta de profissionalismo
das chefias, muitas das quais
capturadas por interesses e
rendas resultantes de actividades ilícitas paralelas;
-- Desmotivação dos soldados;
-- Elevado
desperdício
no investimento público nas FADM, por falta
de fiscalização do Estado e baixo nível de renovação das lideranças;
-- Ministério da Defesa e
Serviço de Informações
de Segurança do Estado
(SISE) afectados pela mudança de “clãs” que acompanham flutuações políticas internas na Frelimo ;
-- Falta de liderança do PR,
criticado no partido, assumindo já tardiamente a gra-

vidade do conflito em CD;
Debilidade das estruturas
do poder/ administração
provincial e local, incapazes
de assumirem a função de
protecção das populações;
-- Intenções por parte das elites provinciais, com ramificações em Maputo, para
a venda de segurança privada às multinacionais em
CD, ao abrigo do princípio
do “conteúdo local”, contribuindo para abordagens
contraditórias na região.
Sem capacidade militar para
fazer face ao avanço dos militantes e sem plena confiança em alguns dos comandantes no teatro
das operações, FN promoveu em
Abril uma dezena de jovens do
primeiro curso da Academia Militar Marechal Samora Machel
de Nampula, de Maj. para Ten-Cor. Em 2021, 254 cadetes serão
admitidos ao curso de oficiais.
A aproximação a Pemba, o
centro político e económico da
--

província, em Abril, motivou
uma reacção de Maputo, mas
tardia. O processo de islamização e de radicalização iniciou-se
em distritos do litoral (Mocímboa da Praia, Quissanga ), evoluindo gradualmente, face à ausência do Estado, para o interior
e norte da província em direcção
a Muidumbe, Macomia, Bilibiza, Diaca e finalmente Pemba.
Cercada pelas células armadas em Abril, Pemba é o centro
nevrálgico de CD, além de refúgio de milhares de refugiados
em fuga das zonas atacadas e
destruídas pelos “jihadistas”.
Os refugiados foram infiltrados por “jihadistas”, que foram
passando informações tendo em
vista a preparação da ofensiva.
Maputo reagiu com a contratação de mercenários sul-africanos e elevou CD a prioridade
política com a convocação do
Conselho Nacional de Segurança e Defesa, antecipando o
envio de reforços para a região,

apoiados por meios aéreos privados. A intervenção militar de
emergência estancou o avanço
dos grupos armados e empurrou-os para norte, em direcção a
Awasse, Quiterajo , Muidumbe,
Diaca, onde se continuam a registar ataques, saques, e raptos.
Uma solução eficaz para o
problema deverá ter em conta a
exclusão dos jovens da região no
acesso a emprego, além da rivalidade histórica em agudização
entre as etnias maconde e mwani
com sentimento de perda pelos
últimos. Os privilégios atribuídos aos maconde, nomeadamente através da facilitação de negócios com o Estado e da atribuição
de pensões vitalícias ao abrigo
do estatuto de antigo combatente, agravaram o sentimento de
revolta entre as restantes etnias.
Estas condições tornaram
os estratos mais jovens da população da província facilmente recrutados pelo proselitismo
islâmico alternativo, que se foi
infiltrando gradualmente na região, inicialmente através de elementos provenientes sobretudo
do Quénia e Tanzânia, falantes
de swahili. Tratavam-se de homens geralmente bem preparados, vários deles licenciados,
com bolsas de trabalho de campo
da Arábia Saudita, e que criaram
uma rede de culto muçulmano
paralelo às confrarias formais,
com novas ideias e abordagens. Muitos dos “imigrantes”
acabaram por se estabelecer na
região, sobretudo localidade
costeiras, onde abriram negócios, muitas vezes recorrendo ao
micro-crédito. (Africa Monitor)

Reforço em meios aéreos contra terroristas
A Dyck Advisory Group
(DAG) está a preparar um reforço
dos meios de combate aéreos para
Cabo Delgado. Segundo fontes do
sector da segurança, está previsto
o envio para o N de Moçambique
de 6 helicópteros de combate,
entre os quais 2 Airbus H215 (ex-Eurocopter AS332 Super Puma ).
Os aparelhos estão actualmente na Líbia ao serviço da Frontier
Services Group (FSG), com sede
na RP China, parcialmente detida pelo empresário Erik Prince,
fundador da Blackwater, e parceiro da chinesa CITIC na FSG.
O Lancaster Six Group (L6G),
com sede no Dubai, assim como
a Umbra Aviation ( África do Sul

), são apontadas como empresas
de fachada de Erik Prince (dirigidas respectivamente por Christiaan Durrant e Steve Lodge ).
Os aparelhos a enviar serão
operados pela DAG, que foi contratada pelo Governo moçambicano para apoiar nas operações de
contra-insurreição no norte. Segundo fontes consultadas, a DAG
está a funcionar, na prática, como
subcontratada da FSG, operando
no terreno 1 helicóptero de combate Gazelle (origem francesa), 1
helicóptero de combate Bell 406
Long Ranger (origem EUA), 1
aparelho de vigilância Diamond
DA42 (origem Áustria) e 1 aparelho de vigilância Cessna Cara-

van Surveillance (origem EUA).
Um dos helicópteros Gazelle foi abatido poucos dias
após ter entrado em combate
em Abril de 2020 e o empenho
dos restantes meios tem sido inconstante. Os pilotos estiveram
inactivos durante vários dias,
recusando voar devido a problemas contratuais e por falta
de confiança nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM), com as quais rejeitam
entrar em operações conjuntas.
Os novos aparelhos serão operados com as mesmas tripulações
que se encontravam na Líbia.
A repetição do fracasso que
caracterizou a presença da empre-

sa militar privada russa Wagner
paira sobre as chefias das FADM,
no esforço em curso para libertar
a província das células armadas
de inspiração islâmica. Eeben
Barlow, sul-africano, CEO da
empresa militar privada Specialised Tasks, Training, Equipment
and Protection (STTEP), e fundador da Executive Outcomes que até à sua dissolução em 1998
assumiu proporções de exército
privado em várias crises de segurança em África - deslocou-se
recentemente a Maputo com uma
proposta para substituir a DAG.
As relações entre Eeben Barlow e Erik Prince são reportadas
como “tensas”. Eeben Barlow

pretendia convencer o governo
de que a STTEP faria melhor
que a DAG, mas sem sucesso.
Os interesses de Erik Prince
em Moçambique têm o apoio
da ExxonMobil (principal operador da Área 4 em CD) e da
própria ONU através de Mirco Manzoni, ex-embaixador
da Suíça em Maputo e actual enviado especial do SG da
ONU António Guterres. Mirco
Manzoni, que liderou o grupo
de contacto internacional nas
negociações entre o Governo/
Frelimo e a Renamo, formalizado em 2019 detém influência significativa sobre António
Guterres, conforme apurado.
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Ossufo Momade está seguir
ideais de Dhlakama
KELLY MWENDA
Um grupo de combatentes e membros políticos do partido Renamo, baseado na província de Manica, enceta um movimento de
rejeição à governação de Ossufo Momade e exige sua destituição
antes do ano de 2024. A falta de transparência nos modus operandi com os membros seniores desta organização política é a principal razão deste movimento que se diz ser de âmbito nacional.

A

morte do considerado, por uma porção
da população moçambicana, como
pai da democracia,
Afonso Dhlakama, na serra da
Gorongosa em Sofala, mergulhou
o segundo maior partido do país
numa crise profunda de liderança, aliada ao descontentamento e
desunião dos membros, combatentes e simpatizantes da Renamo, sobretudo, com a direcção do
novo presidente Ossufo Momade.

um manifesto eleitoral concreto,
como também a falta de um discurso plausível para a população
do seu programa de governação,
por via disso, a Renamo e a economia nacional encontram-se
estagnadas por culpa do Ossufo
no comando do segundo maior

namo, se fazermos a sondagem,
vais ver que 90% está contra a
liderança, a má gestão do senhor
Ossufo Momade desde que ele
está na liderança, como coordenador da comissão política, mergulhou o partido numa autêntica
crise interna, no geral a população de Manica está muito contra o general Ossufo Momade”.
Acrescenta ainda que as bases
militares da Renamo, desde que
Ossufo Momade tomou posse,
nunca foram abastecidas em termos logísticos, pois estas passam
por dificuldades, o que levam os
militares a atacarem e saquearem
a população inofensiva no interior

lista, olhando para trás, Ossufo
Momade, antes de descer para
serra da Gorongosa dentro da ala
militar da Renamo, não havia divisão, o tal dito general Mariano
Nhongo é bem conhecido que é
combatente e general da Renamo, quando Ossufo Momade é
eleito no congresso começou a
criar uma crise interna dentro da
ala militar, começou a perseguir
os oficiais que trabalhavam com
o saudoso presidente, isto criou
uma divisão dentro da ala militar,
o resultado é esse que estamos
a assistir, o saudoso presidente
deixou-nos com uma trégua que
estamos a caminhar para uma

Na sexta-feira passada, um
grupo de membros seniores e
combatentes do partido Renamo,
convocou à imprensa, na cidade
de Chimoio em Manica, pedindo
anonimato por temer represálias e
perseguições, neste caso o grupo
quer com que os generais convoquem um congresso extraordinário para debater sobre a situação
interna da Renamo e a destituição
pontual do Ossufo Momade da
liderança deste partido político.
O porta-voz do grupo afirma
que a preocupação é de âmbito
nacional, pois o seu líder é responsável pelos ataques armados
na região centro do país, com mais
enfoque nas províncias de Manica e Sofala em que os empresários filiados à Renamo apoiam a
destituição imediata do Ossufo,
pois as suas actividades económicas encontram-se paralisadas
devido as hostilidades militares.
No concreto constam no rol das
razões que levam a criação do movimento de destituição do Ossufo
Momade, (1) o facto de não explicar aos generais o acordo assinado na cidade da Beira em Sofala como presidente da República,
Filipe Nyusi, no dia 10 de Julho
de 2019, sobre o fim das hostilidades militares, (2) arrogância e
detenção dos militares que provocaram a guerra na região centro
do país, (3) afastamento dos oficiais que lutaram e trabalharam
ao lado de Afonso Dhlakama.
O grupo da Renamo diz ainda
que (4) Ossufo Momade é culpado pela derrota esmagadora nas
últimas eleições gerais por afastar membros e sem apresentar

Afonso Dhlakama, quando esteve
à frente do partido, formou muitos quadros, doutores, economistas, engenheiros que ele formou
na parte também dos generais,
então dentro dessas figuras que
acabei de mencionar o partido
estará em condições de encontrar
uma figura capaz de dar continuidade àquilo que era a esperança
e o desejo do saudoso presidente.
Está a dizer que a Renamo está perante um dirigente
incompetente?
Estamos perante um dirigente incompetente, já foi provado bem mesmo. Crianças que
andam por aí, jovens, agricultores, já aprovaram que Ossufo Momade é incompetente,
é incapaz de dirigir o partido.
Neste momento, o grupo da
Renamo que quer uma pontual
destituição do seu presidente,
Ossufo Momade encontra-se no
processo de mobilização de mais
membros composto por guerrilheiros e empresários para se
juntarem a causa, exortando assim a população da província de
Manica e do país em geral para
apoiar o movimento de modo a
assistir um Moçambique fora dos
entronados das armas de fogo nas
comunidades da zona centro do
país rumo a uma paz definitiva.

Delegação provincial não
reconhece os dissidentes

partido político de Moçambique.
O grupo exige ainda a exoneração do seu líder, porque esse
não consegue resolver problemas
internos do partido, o que concorre a incompetência de dirigir
o país inteiro, sendo o mesmo
promotor da guerra que o país
vive mergulhado desde a sua tomada de posse, assim, o grupo
quer o processo de DDR para
todos membros sem exclusão.
Questionado sobre o número
dos combatentes que não concordam com a liderança do Ossufo
Momade ao nível da província
de Manica, ao que o porta-voz
respondeu: “em termos de membros, em termos da preocupação,
quero vos dizer que 90% dos
membros, combatentes da Re-

de Sofala e Manica, não obstante
ao longo das Estradas Nacionais
em transportes de passageiros
interdistritais e interprovinciais.

paz definitiva, mas com a crise que ele semeou dentro da ala
militar estamos a sentir de novo
a não gozarmos a paz definitiva.

Há muitas dificuldades, se
olharmos no passado, quando a liderança estava com o
saudoso líder Afonso Dhlakama, se nota uma diferença
quanto a questão da logística.

O que se espera da Renamo nos próximos tempos
se Ossufo Momade resistir?

Em termos da liderança, automaticamente, membros e simpatizantes sentem-se abandonados
sobretudo os militares guerrilheiros sentem-se abandonados.

Vamos esperar o pior, mais do
que estamos a assistir, o pior é isso
que estamos a assistir, vamos ainda assistir esta crise no troço entre Muxúnguè, rio Save, Inchope,
sempre há essa coisa de estrondo
das armas, ora um diz que é a tal
dita Junta Militar liderado por
general Mariano Nhongo, então
isso deixa a população agitada.

Confirma que Ossufo Momade é promotor dos ataques
na
região
centro?

Para a Renamo em Manica,
qual é a pessoa ideal para liderar
o partido senão Ossufo Momade?

Com certeza, senhor Jorna-

Em vida o saudoso presidente

Está a dizer que Ossufo Momade abandonou o partido?

Entretanto, esta terça-feira,
a delegação política provincial
da Renamo convocou uma conferência de imprensa na cidade
de Chimoio de modo a prestar
declarações sobre a sua posição
face ao movimento que exige a
destituição imediata de Ossufo
Momade, por este ser promotor dos ataques de homens armados na zona centro do país e
criar intrigas no seio do partido.
Neste caso o porta-voz deste
partido político, Albino Ducuza
Muchanga começou em repudiar
os pronunciamentos do grupo
afirmando não reconhecer a existência desses combatentes dentro
da Renamo, senão a continuação
das acções maquiavélicas que começaram com a criação da ACODERMO e da junta da salvação da
Renamo na altura para combater
o malogrado Afonso Dhlakama.
Actualmente, segundo Albino Ducuza Muchanga, trata-se
da autoproclamada Junta Militar da ala do Mariano Nhongo
que visa aniquilar o presidente
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Ossufo Momade e a população
moçambicana, ceifando vidas
humanas, destruindo infra-estruturas públicas e privadas, paralisando desta feita a economia
do país através dos ataques ao
longo das estradas nacionais das
províncias de Sofala e Manica.
Quanto a propalada falta de
logística é verdade a Renamo
e o presidente Ossufo Momade
não dão logística a este grupo
que se declara como Junta Militar da Renamo, mas sim dão logística as suas forças que aguar-

dam serenamente o processo de
DDR, nas suas unidades. O facto
de falar no anonimato mostra a
cobardia com a intenção de sujar o partido e seus dirigentes.
Outrossim, Albino Muchanga acrescenta que o grupo que
quer ver Ossufo Momade fora
da presidência da Renamo é
constituído por membros beligerantes que não se conformaram
com o fim da guerra no país,
daí que se uniram para matar e
destruir Moçambique, contrariando assim o espírito do malo-
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grado Afonso Dhlakama de paz
e do desenvolvimento do país.
A Renamo é um partido com
seus órgãos, qualquer membro
tem o direito de apresentar as
suas preocupações ou as suas
contribuições ao partido através
dos seus órgãos e não por meio
da comunicação social, porque este
não faz parte de nenhum órgão do
partido. Como ficou provado este
grupo é prolongamento da autoproclamada Junta Militar, destruindo
bens alheios. É responsabilidade
do Governo a tomada de medi-

das e responsabilização destes.
Como a delegação política
do partido Renamo avalia a governação do Ossufo Momade?
Ossufo Momade é presidente da
Renamo e está a seguir os ideais de
Afonso Dhlakama, ele está a trabalhar neste momento no processo
de DDR que todos conhecem que
é um processo que devia ter sido
terminado há muito tempo, mas até
agora está em pé e ele está a trabalhar para este processo terminar. Os
homens da Renamo que estão espalhados em todas unidades devem
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sair para suas casas, para descansar,
é assim que o presidente malogrado Dhlakama deixou o programa.
Enquanto o partido Renamo continua mergulhado num imbróglio
de liderança interna, a zona centro
do país também continua a registar
ataques de homens armados protagonizados pela autoproclamada
Junta Militar, por sinal guerrilheiros e membros desta organização
politica, criando terror no seio
das comunidades das províncias
de Manica e Sofala desestabilizar desta feita a economia do país.

Pagamento das dívidas ocultas

Sociedade civil quer processar Governo
DÁVIO DAVID

“Um Estado sério não
negoceia com agiotas”

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) pondera instaurar um processo-crime de desobediência contra o Governo moçambicano, alegadamente por este violar o Acórdão do Conselho Constitucional (CC) sobre a declaração de nulidade das dívidas odiosas.

Por seu turno, o Presidente da Liga da Juventude do
Movimento Democrático de
Moçambique (MDM), Renato Muelega, defende que
o Estado moçambicano não
deve pagar nenhum centavo,
porque a contratação das dívidas não observaram as leis
orçamentais internacionais.
“Todas as decisões do CC
são definitivas e irrecorríveis.
Ao Governo cabe o cumprimento escrupuloso desta
decisão, todavia, compreendemos que há um embaraço
que o Governo terá pela natureza da circunstância que se
encontra”, aponta Muelega.
Para Renato Muelega, há
uma tentativa de desacreditar
o Acórdão do CC sobre a declaração de nulidades das dívidas “odiosas”, procurando
remeter o debate para o Tribunal Administrativo (TA).
“Este é um jogo de uma
rede de pessoas influentes na
sociedade e no país, as mesmas que foram citadas como
sendo as pessoas que conhecem a trajectória do dinheiro que foi abusado em nome
dos moçambicanos. Daí que
haverá todo um esforço do
Governo de fazer todo encobrimento para não ter qualquer problema com os ditos
credores”, justiça Muelega.
Neste prisma, o nosso
entrevistado espera que haja
fiscalização do cumprimento do Acórdão do CC por
parte da Procuradoria-geral
da República (PGR) por
ser o advogado do Estado.
Embora Muelega considere que a PGR não está em
altura de processar o Governo do dia por desobediência
ao Acórdão do CC, segundo ele, devido ao histórico

E

m
entrevista,
Jorge Matine do
FMO garantiu ao
Zambeze nesta
terça-feira que já
há advogados a trabalhar no
processo de crime de desobediência contra o Governo.
“Neste momento, existem advogados que estão a
trabalhar e assessorar a sociedade civil sobre quais são
os passos subsequentes a dar
e, até lá, vamos esperar que
tenhamos uma posição formal sobre a possibilidade de
desencadear um processo.
Essa é uma das possibilidades, de chamar a si uma acção judicial para poder repor a verdade”, disse Matine.
Segundo o nosso entrevistado, a “nossa grande acção,
primeiro, era esperar que o CC
declarasse a nulidade que era
o mais importante. O segundo
passo agora é garantir e mobilizar a sociedade civil moçam-

bicana a engajar-se dentro da
Lei e com as instituições que
devem garantir que o Acórdão do CC seja cumprido”.
O FMO lamenta que o
Ministério da Economia e Finanças e algumas figuras da
sociedade tem vindo a público defender que o Acórdão do
CC não é vinculativo em relação a contratação das referidas dívidas “odiosas” e que o
CC não tem a prorrogativa de
declarar essas dívidas nulas.
“Essa é a posição que algumas personalidades e o
próprio ministério da Economia e Finanças assume mas
até agora não o fizeram de
forma pública nem puderam
demonstrar os porquês? A
sociedade civil deve continuar a dialogar e a mobilizar
as instituições que devem
tomar medidas de forma a
garantir que a Constituição
da República não seja violada”, sentenciou Jorge Matine.

da nossa PGR “a PGR deve
fazer cumprir esta medida
e fazer o acompanhamento, para que não haja pagamento à revelia de dívidas
declaradas nulas pelo CC”.
Frelimo diz-se conformada
com a Lei
O porta-voz do partido
Frelimo, Caifadine Manasse, explicou em entrevista
exclusiva ao Zambeze que
o seu partido respeita às decisões do Estado, a Lei e os
órgãos de Estado, tendo justificado que o partido dos
camaradas esteve a levar a
cabo um trabalho exaustivo para o esclarecimento do
maior escândalo financeiro.
De acordo com Caifadine
Manasse, o partido Frelimo
criou a Comissão de Inquérito Parlamentar e “dentro da
própria Comissão, demos o
nosso parecer como bancada
do partido Frelimo e como
AR, apoiamos também a posição da PGR e o trabalho que
está a fazer para se encontrar

soluções e conforto legal sobre o que é que na verdade
aconteceu, também fomos
acompanhando o julgamento que estava a decorrer nos
Estados Unidos da América”.
Segundo o porta-voz da
Frelimo, por outro lado, é preciso garantir que o Estado não
colapse, que a soberania do
Estado moçambicano não seja
posta em causa, exemplificando a retirada do financiamento
ao Orçamento de Estado pela
comunidade
internacional.
Sobre o pagamento ou
não das dívidas odiosas ora
declaradas nulas pelo CC,
Caifadine Manasse não diz
sim nem não, disse que “defendemos que os órgãos de
justiça continuem a trabalhar
para esclarecer este caso e
que façam que Moçambique
seja um país respeitado em
que as instituições de Justiça
e os órgãos de Estado funcionem olhando a conjuntura nacional e internacional”.
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Um caso que deve exigir a intervenção
da Procuradoria-Geral da República

F

omos esclarecidos de que a Procuradoria-Geral
da República
é um órgão do
Ministério Público que
actua como fiscal da Lei
junto dos Tribunais de
Justiça, pugnando por sua
correcta aplicação. É uma
entidade de justiça que
pode entrar com acções ou
conduzir inquéritos com
vista a investigar o uso
irregular de bens públicos
ou até intervir quando haja
aplicação errada da lei que
prejudique os direitos dos
cidadãos. Este órgão da
Justiça pode e deve intervir, mesmo que não tenha
sido apresentada nenhuma
queixa, desde que constate
ou obtenha informações de
situações em que os bens
públicos ou os direitos dos
cidadãos estão sendo violados por incumprimento
ou má aplicação da Lei.
Na verdade, podemos até
apontar um caso recente em
que a Procuradoria acabou por
intervir, por exemplo, no caso
das multas ilícitas que a Polícia
vinha aplicando pelo facto de
alguns veículos apresentarem-se com vidros fumados, alegadamente por se estar perante
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uma alteração das características do automóvel. Os cidadãos
autuados não se conformaram
com a actuação dos agentes
fiscalizadores, uma vez que entendiam que as características
de um veículo são as que se encontram no livrete (documento
de identificação do veículo), e
nele não constam os vidros do
carro, mas sim os números do
motor e quadro, a cor, a medida
dos pneus, a lotação ou peso e
o tipo da caixa de carga. Este
assunto levantou uma polémica
tão grande, uma vez que o próprio órgão legislador também
comungava a mesma opinião
da polícia. O caso só ficou resolvido quando a Procuradoria
da cidade de Maputo decidiu
prestar esclarecimento em
como, à luz da Lei vigente, o
uso das películas coloridas nos
vidros dos caros não constituía
alteração das características
do automóvel, e portanto, as
multas passadas eram ilegais.
Sabemos que actualmente
está sendo preparada uma legislação específica que vai determinar em que condições se
podem usar as referidas películas coloridas, a respectiva graduação e outras características
que, não sendo obedecidas, implicarão o pagamento de multa.
Após este preâmbulo um
pouco alongado, avancemos
agora para o propósito deste
nosso escrito que tem a ver com
um outro tipo de actuação que,
em nossa opinião, consideramos ilegal, uma vez que a Lei
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está sendo constantemente violada, até por um órgão de justiça. O assunto tem a ver com o
Artº 186 do Código da Estrada
sobre a “Prescrição do procedimento”, que diz o seguinte: “O
procedimento por contravenção rodoviária extingue-se por
efeito da prescrição logo que,
sobre a prática da contravenção tenha decorrido um ano”.
Muitos automobilistas estão sendo obrigados a pagar
multa de uma transgressão
ocorrida à 3 ou 4 anos atrás.
Vamos dar exemplo de um caso
que se passou ainda neste mês
de Maio de 2020. Um cidadão
foi notificado a comparecer no
Tribunal da Polícia para pagar
uma multa cuja transgressão
teria ocorrido no ano de 2016,
alegadamente por não ter respeitado o sinal vermelho do semáforo. O cidadão afirma que
só pode ter havido um engano
pois não se lembra de ter sido
alguma vez interpelado pela
polícia por ter desrespeitado a
luz vermelha do sinal luminoso
rodoviário. Questionou o cidadão no Tribunal da Polícia porque razão o INATTER renovou
a sua carta de condução no ano
de 2019, se havia uma multa
pendente do ano de 2016 por
ser paga? A resposta que lhe foi
dada no Tribunal da Polícia é a
de que este tipo de atrasos na
tramitação dos processos das
transgressões rodoviárias anda
muito lento neste Tribunal e, as
vezes, os processos estão fora
do lugar e só são localizados
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tardiamente. O cidadão, não
querendo problemas com a Justiça, ou não podendo gastar dinheiro com advogados, em vez
de apresentar uma contestação,
decidiu, tal como faz a maioria
dos moçambicanos, conformar-se e pagar a multa. Situações
idênticas a esta que acabamos
de referir, são uma constante
neste Tribunal da Polícia e é do
conhecimento do INATTER,
este órgão legislador que decidiu introduzir na legislação
rodoviária o mencionado artigo
186, quando apresentou o novo
Código da Estrada em 2011,
este instrumento legislativo
que foi apreciado pelo Conselho de Ministros e pela Assembleia da República, antes da
sua publicação. Gostaríamos
de acrescentar, para melhor
apreciação e compreensão do
assunto exposto, de que quando uma transgressão é cometida, o respectivo auto é imediatamente instaurado. Se a multa
não tiver sido paga no prazo
de 7 dias, a Polícia deve imediatamente encaminhar o auto
ao INATTER. Se esta entidade
não receber uma reclamação ou
o pagamento da multa no prazo
de 15 dias a contar da data da
transgressão, deve instaurar um
processo e enviar ao Tribunal.
Este órgão da justiça deve, no
prazo de um ano, contando a
partir da data da transgressão,
notificar o transgressor para
julgamento e, se for caso disso, determinar o pagamento
coercivo da multa bem como

das respectivas custas do processo, para não deixar prescrever o auto da contravenção.
É sobre este tipo de casos
que gostaríamos que, mais uma
vez, a Procuradoria da República se pronunciasse. Se na
verdade este tipo de procedimento por parte do Tribunal da
Polícia é ilegal, de continuar a
cobrar multas de procedimento
por contravenção que por lei
já se extinguiu por efeito de
prescrição, conforme o mencionado Artº 186 do Código
da Estrada, seria oportuno que
a Procuradoria-Geral da República interviesse. Acreditamos
e entendemos que os órgãos
de justiça, para serem merecedores da nossa confiança absoluta, devem ser os primeiros a
dar exemplo no adequado cumprimento e aplicação da Lei.
Queremos deixar bem claro
de que a nossa opinião sobre
este assunto pode eventualmente estar errada, até porque não
possuímos nenhuma formação
jurídica superior. Os nossos conhecimentos do Direito Rodoviário resultam da experiência
de lidar constantemente com a
respectiva legislação que é o
nosso instrumento de trabalho
na formação dos motoristas.
Aguardamos com expectativa o desenrolar dos acontecimentos sobre o assunto exposto.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O Isslam não é ameaça às
outras religiões?

A

religião no
mundo é tão
antiga quanto o próprio
H o m e m ,
estando a religiosidade profundamente enraizada no instinto humano.
Houve e ainda há gente
que, influenciada pela chamada ciência moderna e pelo
materialismo, dizia e diz, que
a religião é algo antiquado,
e ser religioso é sinónimo
de atraso. E até havia os que
diziam que a religião é o
ópio das massas e que tinha
os dias contados. Contudo,
hoje a popula¬ção mundial é
bastante instruída, mais rica, e
goza de um grau de liberdade
política que nunca antes na
sua história havia gozado. Na
base disso, poder-se-ia pensar
que as pessoas se tornariam
menos religiosas, mas pelo
contrário, estamos em presença de um aumento de adeptos
à religião em todo o Mundo.
Não obstante todo esse
avanço científico, e todo o
bem-estar e conforto material, por que razão as pessoas
ainda buscam refúgio na
religião? A resposta é clara! Os “ismos” inventados
pelos Humanos falharam
completamente, pois não
conseguiram proporcionar
respostas adequadas a tudo
o que eles não compreendem.
Não conseguem proporcionar conforto face às aflições
terrestres e extra-terrestres, e
não nos explicam as causas e
objectivos da nossa existência.
As grandes religiões vêem
o número de fiéis a aumentar
de forma mais rápida que o
aumento da população mundial. Por todo o lado vemos
mesquitas, igrejas e templos
sendo erguidos para atender
às necessidades espirituais
crescentes dos seus fiéis.
Tudo isso revela que ne-

nhuma força na Terra pode
erradicar a religião, e o grande
exemplo disso são os chamados ex-países comunistas,
onde a laicidade tinha sido
imposta pela força. Após a
derrocada do comunismo
a religião fez-se presente de
forma impetuosa, e muitos
dos que um pouco por todo
lado, durante a vida se diziam
agnósticos ou ateus, à beira
da morte já eram religiosos.
Uma das razões que levava os laicos a rejeitarem
a religião, abraçando o ateísmo, residia no facto de se
basearem apenas nos seus
conhecimentos e na sua razão
intelectual. Todavia, o intelecto por vezes equivoca-nos,
pois não nos proporciona respostas a todas as questões que
passam pelas nossas mentes.
Por exemplo, o que é bom
e o que é mau? Estas perguntas exigem conhecimentos
para além do conhecimento
adquirido a partir do nosso
senso. Como resultado, e
porque a forma de pensar varia de pessoa para pessoa, os
filósofos nunca conseguiram
ser unânimes naquilo que é o
objectivo da vida, se é a alegria, se é a sobrevivência, se
é o prazer, se é o amor, se é a
auto-realização, etc., etc., etc.
Para além disso, nesses assuntos é impossível para nós,
separarmos o nosso raciocínio, dos nossos sentimentos.
Hoje o problema do Ocidente reside no facto de ter
aceite o instrumento errado
para desenvolver o seu compasso moral. Provavelmente
a maioria da sua população é
avessa ao homossexualismo
e sabe que este é um acto
abominável, mas mesmo
assim, nos dias que correm,
os casamentos homossexuais
tornaram-se legais no Ocidente. Revela-se uma absoluta
incapacidade de estancar o

avanço impetuoso desse mal.
Porquê? Porque eles não
conseguem argumentar sobre
esse mal na base da simples
razão. É muito mais fácil desenvolver campanhas contra o
consumo do tabaco em locais
públicos do que contra as
piores formas de imoralidade. Tal é o resultado quando
o intelecto se torna árbitro
aceite para o bem e para o
mal. O mesmo aplica-se ao
incesto. Qual seria a razão
lógica para proibi-lo? Porquê
dar em casamento a nossa
filha ou irmã mais bonita e
mais compatível e depois nos
casarmos com uma pessoa
estranha que não é tão bonita
quanto a nossa filha ou irmã?
Decerto que a Humanidade necessita de uma ferramenta superior, que possa determinar os valores e os objectivos da vida. E é esse o papel
desempenhado pela religião.
Por isso, as religiões estão
a ganhar maior espaço. Esta
é, em geral, a situação das
religiões. Porém, há pouco
mais de dez anos o Vaticano
emitiu um comunicado dando conta que, pela primeira
vez na História, o número de
muçulmanos ultrapassou o
dos católicos apostólicos romanos no Mundo. De facto, o
Isslam é uma religião simples,
razoável e praticável, e livre do
monopólio das autoridades
religiosas. É um código de
vida para o desenvolvimento
social, moral e espiritual da
Humanidade. Ensina a mais
pura forma de monoteísmo,
e considera o politeísmo
um pecado imperdoável.
Apesar de ser considerada a mais jovem religião
de entre todas as religiões
reveladas, na verdade o Isslam não é uma nova religião,
mas sim uma continuação
da primeira religião de Deus
revelada ao Homem, puri-

ficada de todas as adulterações humanas, e restaurada
para a sua pureza original.
Assim como dizia o então
líder chinês Mao Tsé Tung
“Não se pode tapar o Sol
com a peneira”, pois apesar
das perseguições movidas
contra o Isslam sob as mais
diversas formas incluindo a
caricaturização do seu Guia
- o Profeta Muhammad
(S.A.W.) - o Isslam continua
a crescer, a progredir. Portanto, em franca expansão.
Todavia, isso não deve ser
motivo de preocupação, nem
tão pouco se deve encarar essa
expansão como uma ameaça
às outras religiões, pois as
implicações desse aumento
são benéficas para todos.
Este aumento do número
de muçulmanos pode eventualmente concorrer para a
redução dos níveis de infecção
pelo HIV-Sida no Mundo, pois
está provado que em zonas predominantemente isslâmicas,
tanto em Moçambique como
no Mundo em geral, a prevalência de casos de Sida é menor.
Pode igualmente concorrer
para a redução do número de
alcoólatras, pois o alcoolismo
tornou-se num grande problema social nos mais diversos
quadrantes do Mundo. Por
exemplo, nos E.U.A. existem
cerca para cima de 10 milhões
de alcoólatras, dos quais cerca
de 5 milhões são consumidores inveterados de bebidas
pesadas, as chamadas bebidas
secas. Na Rússia existem cerca
de 3 milhões de alcoólatras,
dos quais cerca de 700.000 se
entregam ao consumo diário
de álcool. Só neste país, têm
estado a morrer aproximadamente 100.000 cidadãos por
ano, devido à doenças decorrentes do consumo de álcool.
Todas as chamadas nações
civilizadas têm excedentes de
mulheres (solteiras). Por exem-

plo, a Grã-Bretanha tem para
cima de 4 milhões; a Alemanha
cerca de 6 milhões; a Rússia 8
milhões; os E.U.A. 8 milhões
(só a cidade de Nova York tem
mais de 1 milhão de mulheres mais do que de homens).
Numa sociedade isslâmica
onde a poligamia está instituída
e devidamente regulada, aliás
uma forma religiosamente correcta de proporcionar à mulher
solteira ou viúva (excedente)
um nome, um tecto e dignidade, o número de mulheres desprotegidas é bastante reduzido.
O aumento do número de
muçulmanos pode também
concorrer para a redução e
eventualmente a erradicação
da sodomia e do lesbianismo,
e consequentemente do aberrante “casamento entre gays”.
Os chamados jogos de azar,
a superstição e a idolatria
também se podem erradicar.
Não quero de alguma forma com isto dizer que todos
os muçulmanos são santos e
rectos. Não! Qualquer religião
tem no seu seio gente ruim,
pelo que o Isslam não é excepção. Há muçulmanos que
devido à fraqueza da sua fé,
e levados pela onda do modernismo e consumismo, são
bêbados, adúlteros, batoteiros,
corruptos, caloteiros, vigaristas,
bandidos, toxicodependentes,
etc. Mas são uma minoria, pois
a grande maioria é praticante e
cumpridora das leis isslâmicas
que proíbem esses actos tão
imorais quanto abomináveis.
Estas são algumas das
contribuições que o Isslam
pode oferecer à sociedade.
As religiões devem trabalhar
conjuntamente, de mãos dadas, no sentido de resolver
os múltiplos problemas que a
sociedade enfrenta, pois elas
constituem a última esperança
dos povos. E cada uma tem,
sem dúvidas, algo para dar.
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M aputadas

Terminal do Museu com paragens
modernas da MICRO-BUS deve ter acções
complementares da edilidade…
• Parabéns Amade Camal pelas paragens modernas do “Museu”
• COOPTRANS: alguns motoristas não entregam bilhetes de passagem, reduzindo
o valor.

O

que a Covid-19 está a
trazer à tona
veio mesmo
“revolucio-

nar” o mundo.
Não é ao acaso que, no
Brasil, por exemplo, assistimos
pelas televisões a maka entre Jair
Bolsonaro e o seu “compadre”
Sérgio Moro, então ministro
de Justiça e Segurança, que foi
“demitido” por não ter aceitado
a “interferência” do Presidente
Bolsonaro na exoneração do
Comandante da Polícia Federal,
que, segundo Moro, estaria a
investigar o milando do filho do
Presidente da República.
É o que dizemos sempre:
“Quando as comadres se zangam, tudo vai à rua!...” Vamos
ver muita maka no Brasil e não
só…
Dá mesmo para dizer que o
mundo pós-Covid-19 não será
o mesmo!...
Esta semana o Pedro chegou
atrasado para a nossa cavaqueira
habitual, na minha casa, já que
evitamos ir ao Nautilus tomar o
meu galão com pastéis de nata!..
-“Hoje vamos tomar tsabalagate* ou chabalagate que

prometeste!...” – diz o Pedro,
logo à chegada.
- Parece que a Terminal de
Passageiros do Museu vai ser
um cartão de visita, a avaliar
pelas novas paragens!... – digo
ao Pedro, retomando a nossa
conversa, da semana transacta.
-“Pena é que os turistas não
andam de momento por causa
desse bicho traiçoeiro chamado
Covid-19…”
-Virão assistir quando as
paragens forem, certamente,
concluídas e inauguradas, que o
Dr. Eneas da Conceição Comiche, tem uma bela prenda oferecida pelo Empresário Amade
Camal!...
-“Bela prenda, sim!...” – acrescenta o Pedro quando estávamos a
servir chá de tsabalagate…
-Está de parabéns o dinâmico
Amade Camal, pelo Projecto MICRO-BUS oferecer à Terminal
de Museu, paragens com padrão
dos mais modernos e já tendo em
conta a Covid-19, pois já está
sinalizado através da pintura no
pavimento para o “passageiro”
obedecer ao distanciamento
social (1,5: um metro e meio)…
-“Os turistas que virão escalar o Hotel Cardoso quando for

reaberto (previsão para Julho) de
acordo com o aviso colocado nas
portas!...” – diz o Pedro constrangido com a situação.
-Essa é a realidade: “Hotel
Cardoso fechado e às escuras à
noite”…
-“Como abrir o hotel sem
clientes?...” – questiona o Pedro.
-Por isso para mim: Terminal
do Museu com Paragens modernas da MICRO-BUS deve ter
acções complementares da edilidade… O Presidente Comiche
deve reabilitar completamente…
- digo ao Pedro depois de finalizar
o nosso tsabalagate.
O Pedro disse que quando
vinha do Alto Maé, pela Av. 24 de
Julho, veio num machibombo da
COOPTRANS (Cooperativa dos
Transportadores) que não queria
entregar bilhete.
-“Exigi o bilhete para não
pagar 10 meticais, pois a tarifa
Matola-Gare é de 15 meticais”…
- explica o Pedro.
-Esse problema tem de ser
visto não só pela COOPTRANS,
mas também pelo Ministério dos
Transportes e Comunicações
(Fundo de Desenvolvimento de
Transportes e Comunicações),
porque as viaturas foram entre-

gues às cooperativas por empréstimo… - explico.
-“Se os passageiros não pagam
o valor real, indo para o “bolso” do
motorista ou cobrador, veremos os
empresários a ir à banca rota…”
– era o Pedro.
-Eu também conservei dois
bilhetes, porque há dias fui ao
Alto-Maé e apanhamos o autocarro junto ao “Museu da Revolução”
(Alto-Maé). Quando íamos descer
na Paragem junto à Igreja Welesiana na Av. 24 de Julho, próximo do
Supermercado LM (na Polana) o
motorista que era único na tripulação disse paga 10Mt…
-Passa o bilhete por favor? Era
o meu grito!...
-“Se queres bilhete paga
15Mt!...” – era a voz arrogante
do motorista.
-Está a roubar à empresa,
como é que a COONPTRANS vai
liquidar os autocarros comprados
a crédito?... – exigi.
-“E ficaste com os bilhetes?...”
-Sou “macaco velho” como
dizia o meu saudoso Vicente
Sifa, que com 20 anos, nos anos
sessenta, foi nomeado pelo Professor Doutor José Luís Cabaço,
então ministro dos Transportes e
Comunicações, para o lugar de

Director Regional da ROMOC
(Rodoviário de Moçambique
Centro), com sede na Beira:
“Oh Rodolfo, tu arranjas sempre
cautelosamente as soluções…”
Os bilhetes como prova de
que a COOPTRANS e o Governo (os moçambicanos) estão
a ser roubados aqui estão os
números? “COOPTRANS A D
série A n.º 169432” e “COOPTRANS série A D n.º 325021”.
Não há fiscalização nos autocarros e quando estão na Av.
de Julho todos os passageiros
que descem pagam menos e não
levam bilhete. Tudo que é pago
sem bilhetes, é roubo.
Aqui fica o apelo ao Ministros dos Transportes e Comunicações para que amanhã
não nos venham dizer que os
cooperativistas estão na “falência”, por causa da Covid-19
ou outros constrangimentos.
Covid-19 sim, mas há roubo e
não há fiscalização.
*tsabalahate ou chabalagate – chá feito de ervas que, no
passado, era muito usado nas
zonas rurais e muito apreciado
por indianos e não só.
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Cuidado com
as cobras!

O

título deste nosso apanhado pode, nos dias que correm, confundir-se com o debate que foi aberto pela
Federação Moçambicana de Futebol, a propósito da
mudança do nome dos Mambas, nome de guerra
da selecção nacional de futebol. Pura coincidência!
Hoje vamos contar a história da cobra e a sua dona. Tem sido hábito de algumas pessoas ter como animais de estimação algumas
espécies selvagens, como cobras, leões, etc., etc. Uma mulher decidiu que o seu animal de estimação seria uma cobra. Tal como acontece com cães e gatos, fazia quase tudo com ela. Passavam as refeições juntas e boa parte do dia se faziam companhia uma a outra.
A mulher e a cobra dormiam juntas e, como é expectável nessa situação, a cobra se enrolava sobre a mulher. Pouco tempo depois, o
réptil, sabiamente, deixou de se alimentar, apresentando sinais exteriores de tristeza. A mulher, toda preocupada, levou o seu animal
para a veterinária para tentar perceber o que se passava com a cobra.
A resposta mais preocupante veio da médica veterinária que diagnosticou
a cobra. A profissional perguntou se a mulher dormia ou não com a cobra,
ao que esta respondeu positivamente, afirmando ser sua companheira.
A médica disse a mulher que a serpente não tinha nenhuma doença e
se estava a preparar para engolir a mulher, daí o facto de não se alimentar
durante dias seguidos. A veterinária explicou ainda que, durante a noite,
quando a mulher dormia, a cobra tem medido frequentemente o tamanho
da mulher, idealizando quando poderia concluir o seu plano de a engolir.
Esta estória não é da nossa autoria, mas sim foi retirada de um sítio na internet por nos ter chamado a atenção.
Na nossa sociedade, existem muitas cobras com as quais convivemos todos os dias. Aliás, são pessoas que convivemos com elas e
confiamos as nossas vidas. Nos dias que correm, o que tem sido debatido na sociedade moçambicana tem sido a violência doméstica.
Num passado bem recente, a violência doméstica tinha rosto masculino,
ou seja, as notícias que nos chegavam eram de mulheres que eram violentadas pelos seus maridos. A multiplicação de casos de violência praticada
contra a mulher levou com que o nosso Estado tomasse uma posição, com
a provação, em 2009, da Lei contra a violência praticada contra a mulher
que, mais tarde, tomando em atenção o princípio de igualdade do género, também é aplicável para os homens, com as necessárias adaptações.
O que nos preocupa é o novo modus operandi nos meandros
da violência doméstica. As mulheres tomaram as rédeas e estão a
“fritar” os homens. Homem e mulher que um dia juraram amor
e vida eterna terminam em tragédia, das mais arrepiantes possíveis. Não serão estas as cobras que criamos na nossa sociedade?
Poderíamos pensar que isto deve ser resultado das barbaridades que ao longo dos anos as mulheres vão sofrendo às mãos dos
homens. Acreditamos que isso pode ser verdade, mas nada justifica que alguém aqueça óleo para depois “fritar” o seu companheiro. Isso é uma cobardia do tamanho do nosso Grande Zambeze.
Há quem diga que a exposição dos casos de violência com recurso a óleo
pode ter como factor multiplicador a sua exposição nas redes sociais e na
media tradicional. Até pode ser verdade, mas a nosso ver isto é obra do diabo!
Qualquer humano, sem nenhuma perturbação mental, pode tomar este
tipo de atitude. É necessário que haja alguma investigação, sem nenhum
preconceito, para se encontrar as causas últimas destas atrocidades.
Esta reflexão, aparentemente machista, trazemos a propósito deste tempo de confinamento ou isolamento. Esperamos que a convivência, que
por vezes era furtada por variadas razões, não crie cobras tanto de sexo
feminino assim como do sexo masculino. Se todos nós seguirmos os mandamentos de Deus, não pode haver nenhuma causa para violentar o outro.
Como se pode ler no Efésios 5: Esposas, cada uma de vós respeitai
ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor; porque o marido
é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu
Corpo, do qual Ele é o Salvador. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela.

ZAMBEZE

|9

Editorial
Não deixar para
amanhã o que
pode fazer hoje!

L

á diz o ditado. Nunca se pode perder tempo. O tempo
está sempre a passar e nunca espera por ninguém. Um
minuto perdido, já foi, e está definitivamente tudo perdido. O minuto perdido vira o passado do qual para quem
andou a perder tempo, apenas lhe resta como consolação
aproveitar a experiência ou lição aprendida para melhor enfrentar
o presente. O tempo urge pois de contrário a sociedade se degrada.
O tempo pela sua importância é usado pela humanidade como medida
em muitas transacções. Através do tempo são marcados encontros, são traçadas estratégias. Quem perde tempo arrisca-se a perder dinheiro ou mesmo perder a credibilidade. Credibilidade que nos dias de hoje simboliza o
estreitamento de relações e confiança da sociedade nas diferentes esferas.
Deixar o precioso tempo passar pode atrasar a história de uma revolução
política, social e económica, correndo-se o risco de atraso na corrida mundial, caso insistamos na actual modalidade de resolução das diferenças entre os moçambicanos, métodos que demonstram ao quão fracasso eles vão.
Depois de termos atirado para o caixote de lixo outros 16 anos,
tempo que durou o conflito onde também os métodos de então para
resolver as diferenças haviam empurrado o país, ainda estando muitos
a estudar as ilações tiradas desse período infernal, ao mesmo tempo que
voltavam a construir aquilo que a nossa insanidade destruiu, eis que
de uns tempos para cá voltamos a cair na mesma ratoeira: a de perder
tempo. Perde-se tempo em tudo. Na definição dos objectivos pelos
quais assumimos responsabilidades de governação. Perde-se tempo em
ninharias que nos trazem desconfiança e sobretudo os nossos governantes deixam a caravana da globalidade passar a um ritmo gigante, de tal
forma que, quando despertarmos do nosso profundo sono, ficaremos
condenados a ser os eternos últimos. Os coitados. Os que é uma pena!
Urge mudar de métodos. O actual método, de se colocar os problemas no meio de duas delegações sentadas, frente-a-frente, não está a
resultar em nada. Há que mudar e colocar os problemas à frente das
delegações, sentadas, não frente-a-frente, mas sim lado a lado. Aí sim,
as probabilidades das coisas andarem para o positivo são maiores,
sobretudo, porque os problemas, nesse caso, deixam de ser do outro
e passam a ser vistos como de todos nós. Devemos entender que os
problemas que hoje dilaceram Moçambique não são apenas da Frelimo
e da Renamo e nem sequer foram criados apenas por essas duas formações políticas, mas sim são problemas dos moçambicanos e devem ser
resolvidos com o engajamento de todos, sem prejuízo da importância
e responsabilidade dos dois principais partidos em todo o processo.
O desmantelamento e reintegração dos homens armados da
Renamo; a despartidarização do Aparelho do Estado; a inclusão
social e económica e a vingança da descentralização administrativa do país tudo isso são problemas de todos e afectam todos os
moçambicanos com o seu vasto leque de áreas de conhecimento.
Dialogar durante tanto tempo sem que haja resultados tira credibilidade do processo, a ponto do mesmo passar a não merecer
atenção do Povo. O Povo apenas espera para ver, mas não é menos
verdade que muitos já perderam confiança em tudo quanto tem sido
protagonizado pelos políticos, com maior destaque para a Frelimo e a Renamo, duas entidades que seguram os cornos do boi.
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Jurista adverte:

É preciso refazer Orçamento do Estado
sem incluir dívidas da MAM e Proindicus
ELTON DA GRAÇA
O jurista Luís Fazenda admite que o acórdão do Conselho
Constitucional deixa claro que o processo de contratação das
dívidas da MAM e Proindicus é ilegal. Fazenda diz que o Estado
tem a obrigatoriedade de cobrar aos agentes que contrataram a
dívida o reembolso dos valores gastos no tratamento do processo.

L

uís Fazenda explicou que a luz
da lei e do código
civil sempre que
há nulidade de um
determinado negócio jurídico
cada parte tem a obrigação de
devolver tudo que tiver recebido. A lei estabelece que, se
não consegue devolver em espécie, deve fazer em dinheiro,
segundo Fazenda, este é o argumento pelo qual o Governo
se tem socorrido para manter a
credibilidade internacional. “O
Governo não tem armamento e
os navios estão naquelas condições e não restam dúvidas que
o único socorro é o de obrigar
as partes que estiveram envolvidas nesse processo a paga-

rem em dinheiro”, explicou.
Para Luís Fazenda, o acórdão do Conselho Constitucional não é vinculativo ao nível
das praças internacionais onde
foram contraídas as dívidas,
dado que os contratos assinados envolvem outros estados
e consequentemente ocorrem
ao nível do direito internacional privado. O contrato,
ainda segundo a fonte, estabelece que, em caso de litígios,
existe instituições (tribunais)
competentes para dirimir o
conflito. É por essa via que o
Governo recorre no sentido
de impugnar as dívidas junto
dos tribunais internacionais.
“Na prática, o Governo
levanta o facto de ter sido en-

ganado na contratação dessas
dívidas, pelo menos, nas últimas informações, aquando do
julgamento do Jean Boustani

há uma contradição dado que o
próprio estado emitiu uma garantia soberana a qual se comprometia a pagar. Luís Fazenda

em que os próprios banqueiros
diziam que a meta deles era endividar cada vez”, sublinhou.
Para Fazenda, a actuação
do Governo está a basear-se
nos argumentos que consistem
na devolução dos bens em que
cada um tiver recebido e a não
vinculação ao nível dos mercados internacionais. Contudo,

diz que das últimas informações, o ministério público garantiu estar empenhado em
trazer Manuel Chang porque,
segundo a procuradoria, asseguraria a devolução de operação
dos activos da própria dívida.
Sobre quem será responsabilizado, Fazenda diz ser necessário chamar a todos envol-

vidos nesse processo ou seja o
indivíduo que assinou a garantia soberana sem a respectiva
autorização do órgão legislador.
Entretanto, o jurista Fábio
Macome questiona qual será
o efeito da inclusão das dívidas ao Orçamento do Estado.
“Antes das implicações internacionais temos que ver para
a nível interno”, observou.
Fábio Macome explicou
que há necessidade de se refazer o Orçamento não incluindo a dívida da MAM e
Proindicus dado que foi declarado nulo pelo Conselho
Constitucional. É algo sério
e grave para o próprio estado.
A que olhar sob qual vai
ser a atitude da própria Assembleia da República,, porque temos a parte executiva.
Caberá de novo que o órgão
fiscalizador tocar no governo.
O governo deve agir tendo em
conta aquilo que são chamados
constitucionais e as decisões
do Conselho Constitucional.

Lamenta director de mercados e feiras

Há vendedores que resistem em
desocupar passeios na baixa da cidade
ELTON DA GRAÇA
A retirada dos vendedores informais ao longo dos passeios
da cidade de Maputo é um trabalho contínuo. O director dos
mercados e feiras no município de Maputo, Emídio Fabião,
não têm dúvidas sobre a existência de vendedores que ainda
resistem a ocupação dos mercados para a venda. Segundo Fabião, há bancas para todos vendedores retirados dos passeios.

C

aminhar pela baixa
já não exige exercícios difíceis como
quando informais
de forma frenética
apropriavam-se dos espaços reservados aos peões e não só. O
município fez um trabalho de
limpeza de todos vendedores de
modo a trazer a performance de
uma cidade capital. Alegra-se o
utente José Neves que saúda o
município pelo árduo trabalho
que exigiu não só a sensibilização bem como a imposição
da força policial de modo a não
permitir mais desorganização.

“É possível ver ponto final
estando na praça dos trabalhadores, o que antes não se podia
devido ao mar de gente que inundava em qualquer espaço que
houvesse possibilidade de instalar
sua banca”, exemplificou Neves.
José Neves avança que os
vendedores informais criavam
embaraços não só para os utentes
como também comportavam-se
como concorrentes desleais aos
estabelecimentos que honram
com os compromissos fiscais.
Era quase impossível vendermos, porque o mesmo produto
eles podiam vender a um preço

a negociar o que de certa forma
prejudicava a nós. Ora tal como
Neves, Brígida Tovele uma outra
interlocutora, admite que a presença dos vendedores informais
ao longo da baixa tirava a paz
ao diabo, dado que o barulho e o
oportunismo dos ladrões de celulares caminhavam juntos. Presenciei um cenário em que uma
senhora foi lhe subtraída o seu
celular dentro da bolsa sob olhar
impávido dos que aguardavam
pelo semi-colectivo e os que vendiam seus produtos a senta baixo.
Aquilo foi demais! Brígida
Tovele avança que o município de
Maputo venceu uma batalha que
já perdurava há anos. Era difícil
sair da baixa, porque o pedestre
estava sujeito a um exercício de
empurra-empurra ou mesmo optar pelo asfalto. A situação dos
deficientes era preocupante. Finalmente o município devolveu
os passeios aos respectivos donos.
A construção de pavilhões
para dar continuidade ao trabalho

comercial decorre a um ritmo satisfatório. O director de mercados
e feiras, Emídio Fabião, afirma
que foram colocados um total de
960 vendedores no centro emissor
de Laulane. O responsável pela
direcção dos mercados e feiras
clarificou que os vendedores que
estão neste momento no centro
emissor de Laulane dedicam-se
a venda de roupa usada. “Priorizamos os vendedores de roupa
usada vulgo calamidade”, disse.
Emídio Fabião avançou ainda
que, para o caso dos vendedores
de produtos perecíveis, foram dadas 2666 guias com os respectivos números de bancas de modo
a se apresentarem aos mercados.
O processo antecedeu ao mapeamento de bancas desocupadas ao
nível dos mercados. Há muitas
bancas desocupadas e os vendedores não queriam ocupa-las por
razões desconhecidas. Porque
há vendedores que continuam a
resistir contra directiva do município há um trabalho que vem

sendo feito de modo a identificar
os mesmos em locais impróprios.
Por outro lado, Emídio Fabião explicou que, durante este
período, os carros restaurantes
submeteram uma petição na
qual manifestavam a retoma
de suas actividades e a resposta
é que há um estudo a ser feito
para que possam exercer suas
actividades em locais próprios.
Eles vendiam de forma desenfreada criando constrangimentos aos restaurantes e mercados.
“O decreto presidencial proíbe
o exercício de venda de comida
em locais impróprios”, referiu.
Emídio Fabião disse, por último, que o município de Maputo
já colocou avisos a todas barracas
instaladas ao longo dos passeios,
no sentido de procederem a retirada voluntária de suas barracas.
Refira-se que a baixa da
cidade de Maputo conta com
um total de 53 barracas instaladas ao longo dos passeios.
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Cidade de Maputo

OJM na luta contra Coronavírus
CONSTANTINO NOVELA
A Organização da Juventude Moçambicana - OJM,
ao nível da Cidade de Maputo, visitou os distritos municipais da urbe com o objectivo de avaliar o trabalho que
os membros daquela organização estão a fazer com vista
a sensibilizar a população a se prevenir da Covid-19. O último distrito a ser visitado foi Katembe, onde, em balanço,
se constatou que o trabalho que está sendo feito é positivo.

D

e acordo com
António Mahumane, Secretário da OJM ao
nível da Cidade
de Maputo, os jovens estão comprometidos, com mais energia
e desejo de lutar contra a pandemia que ao nível do país já
afectou mais de duas centenas.
Volvidos mais de cinquenta
dias de visita aos distritos da
Cidade de Maputo, o Secretário da OJM ao nível desta urbe
manifestou-se satisfeito com o

nível de motivação dos jovens
filiados àquela organização
com vista a estacar a propagação da pandemia da Covid-19.
“Ouvimos nas mensagens
deles que este inimigo invisível não encontrará espaço,
não irá conseguir empurrar o
cordão que esta juventude está
a fazer. Naturalmente, houve
queixas de cidadãos nossos
que vão violando o decreto
presidencial 26/2020 sobre o
estado de emergência, porém,
prontificaram-se em continuar

a lutar para garantir que toda a
população moçambicana siga
arrisca as recomendações do
Ministério da Saúde e do Presidente da República”, disse.
O Secretário do braço juvenil do Partido Frelimo ao nível
da Cidade de Maputo deixou
um apelo à juventude a se unir e
de forma coordenada trabalhar
para garantir que Moçambique
seja um exemplo no mundo
no combate a esta pandemia.
“Este inimigo invisível que
enfrentamos não circula, não
circula por si só, as pessoas
é que o fazem circular, pelo
que devemos adoptar todas
as medidas com vista a evitar a sua propagação”, disse.
Para Macuácua, a juventude ao nível da Cidade de Maputo deve ser um exemplo e deve
mostrar ao mundo sobre como
se comportar, como deve agir

e como defender os interesses do estado neste momento.
Refira-se que o nosso país

registou até dia 25 de Maio,
209 casos registados dos quais
183 são de transmissão local e
26 são importados. São dadas
pelas autoridades como recuperadas 71 pessoas e já se registou morte de uma pessoa.
Do total de casos já registados, 116 estão na província de
Cabo Delgado, seis em Nampula, 43 na cidade de Maputo,
22 na província de Maputo, 12
em Sofala, três em Tete, um
em Manica, três em Inhambane e também três em Gaza.
No total, desde o anúncio do primeiro caso no país,
a 22 de Março, foram feitos
8.796 testes, tendo sido submetidas a quarentena cerca
de 15 mil pessoas das mais de
700 mil rastreadas, continuando 1.772 a ser acompanhadas
pelas autoridades de saúde.

Pagamento de propinas na vigência do estado de emergência

Grupo IPS chega ao entendimento
com encarregados de educação
Os efeitos da suspensão das aulas presenciais, em vigor no período de estado de emergência, não deixaram de se fazer sentir no
universo do grupo IPS, Lda. (Instituto Politécnico Superior), do
qual fazem parte a Universidade Politécnica, o IMEP e as Escolas
Secundárias da Politécnica, presentes em várias províncias do país.

C

ontudo, os pais,
encarregados
de
educação, os estudantes e os órgãos
dirigentes do grupo
IPS, da Universidade Politécnica, do IMEP e das Escolas Secundárias da Politécnica, após
duas intensas semanas de concertação, encontraram alguns
consensos de modo a permitir a
continuidade das aulas online e
a realização, a posteriori, de aulas presenciais, sem custos adicionais para os estudantes, após
o fim do estado de emergência.
Entre os consensos encontrados destacam-se a redução
da propina na Escola Secundária das Acácias em 15%; pagamentos faseados estabelecidos
caso a caso, daqueles que estão
com dificuldades de fazê-lo,
bem como o prolongamento
do prazo até 31 de Julho para a
sua liquidação; a suspensão das
multas e a manutenção da qualidade no ensino-aprendizagem,

nas três instituições de ensino
superior, técnico e secundário.
Foi ainda estabelecido que
o semestre lectivo será prolongado até ao mês de Agosto próximo, também sem quaisquer
custos adicionais para os estudantes, pais e encarregados de
educação das três instituições.
Ao nível académico, os estudantes apontaram, como pontos
críticos, o facto de estarem a ter
dificuldades na assimilação das
matérias no novo modelo de ensino-aprendizagem não presencial; haver disciplinas práticas ou
laboratoriais que deverão ser ministradas, necessariamente, em
regime presencial; a existência
de cadeiras que não foram abertas nas salas virtuais e, por esta
razão, estarem os estudantes a ser
prejudicados e, ainda, pelo facto
de alguns docentes não estarem
devidamente preparados para o
novo modelo de ensino virtual,
denotando dificuldades no domínio no uso das plataformas

tecnológicas de ensino online.
Em consequência destas e
outras constatações, o grupo IPS
fez envolver equipas de trabalho
de áreas científicas que realizaram diagnósticos minuciosos em
cada uma das disciplinas dos cursos, dialogando com os diversos
chefes de turma, por via de plataformas online, para correcção das
situações anómalas encontradas.
Deste
modo,
concluiu-se haver disciplinas que estão
a decorrer satisfatoriamente,
através do novo sistema online
e que deverão continuar neste
processo de leccionação, até ao
fim do Estado de Emergência,
também sem custos adicionais.
Verificou-se,
igualmente,
haver disciplinas que, embora
decorram satisfatoriamente, têm
uma componente prática ou laboratorial que não pode ser realizada no sistema não presencial,
devendo, por isso, merecer uma
extensão do calendário lectivo,
para serem concluídas de forma
presencial e sem custos adicionais para os estudantes, após a
reabertura oficial das instituições para o ensino presencial.
Constatou-se haver ainda
algumas disciplinas com desem-

penho insatisfatório, devendo,
por isso, ser interrompidas e reiniciadas, após o fim do Estado
de Emergência e consequente
reabertura oficial das aulas presenciais, também sem custos
adicionais para os estudantes.
No que respeita às disciplinas que não foram iniciadas, serão leccionadas após a
reabertura oficial das instituições para o ensino presencial.
Quanto às avaliações, concluiu-se que as realizadas no
regime não presencial serão válidas, admitindo-se, no entanto, a
necessidade de poder haver avaliações presenciais, por razões
técnicas ou aspectos específicos
das disciplinas, sendo o peso de
40% para as avaliações online e
60% para as presenciais. No caso
dos estudantes que não participaram nas avaliações já realizadas,
os docentes deverão organizar
uma segunda época de avaliação.
Refira-se que, de um universo de perto de 7.000 estudantes
da Universidade Politécnica, do
IMEP e das Escolas Secundárias
da Politécnica, uma parte considerável tem vindo a apresentar
dificuldades de honrar com os
seus compromissos financeiros

como consequência resultante do
Estado de Emergência, estando
estes casos a ser tratados individualmente para sua acomodação.
No entanto, alguns pais e
encarregados de educação, sobretudo, no ensino secundário,
têm vindo a insistir na redução em 50% da propina, sem
apresentar critérios objectivos.
“Este facto colide com o consensualizado, o que provoca uma
grande instabilidade no universo
de mais de 1.000 trabalhadores
que estão a prestar serviços ao
grupo, entre docentes, técnicos
e pessoal de apoio”, segundo
referiu o PCA do grupo IPS.
Lourenço do Rosário acrescentou “que, com mais de 1.000
trabalhadores, o grupo IPS depende do pagamento das propinas escolares para a sua estabilidade financeira, garante o
pagamento integral dos salários e
a sobrevivência directa e indirecta de cerca de 5.000 pessoas entre
os colaboradores e os seus agregados, para além de outros compromissos financeiros assumidos
pela instituição, nomeadamente a
banca e fornecedores de serviços
e consumíveis”, disse a finalizar.
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A covid-19 e a renovação duma
religiosidade autêntica e cultural
ALBERTO LOTE TCHECO
Ainda numa altura em que a Covid-19 assola o mundo e, em Moçambique, se está em estado de emergência
para a prevenção e combate à pandemia, a esperança, que
é a “última coisa a morrer”, para mais e melhor se enfrentar este combate presente, permite-se que se faça conjecturas sobre o período pós-Covid-19 sendo, neste caso, a
questão da religião, um assunto que tem estado, mesmo
agora, no centro de reflexão e debate sobre a sua natureza.

D

o Deus criador,
todo-poderoso,
eterno,
amor,
benevolente,
etc., levantam-se, em muitas pessoas, dúvidas, cepticismos e descrenças
por não se encontrar nenhuma
resposta lógica e satisfatória,
religiosamente, e justiça para
este momento dramático e de
incerteza em que todos os países, povos e pessoas passam.
Porém, outras, qual profetas,
bradam bem alto e, servindo-se das escrituras das suas religiões, revisitam os episódios
históricos ali narrados, semelhantes aos presentes e, por
eles, pretendem justificar que
esta pandemia não constitui
uma novidade e, pelo contrário, deve servir para reviver
e fortalecer a fé em Deus, Jesus Cristo, Maomé, Buda ou
outros seres sobrenaturais e
seus profetas, que são os salvadores dos que vão sobreviver desta pandemia global.
Deve ser demasiado resiliente a crença humana em
Deus que, mesmo no momento de total obscuridade como
este, gerada pela Covid-19, [a
crença] persiste e até encontra
fundamentos para se enraizar
e criar mais esperanças. Aliás,
os pastores / sacerdotes / sheiks e outros líderes e difusores
da palavra de Deus explicam,
servindo-se das escrituras dos
seus sagrados livros (Bíblia,
Alcorão, Torá, Rigveda, etc.)
que os momentos dramáticos
/ pandemónicos, como este da
Covid-19, servem para testar
a fé dos crentes, provar a existência de Deus e reviver as suas
religiões (igrejas / seitas), enquanto, para outros, (esta pandemia) constitui contrário: a
perda da fé em algum Deus ou
ser sobrenatural que se preze
de ser salvador, amor e benevolente, pelo menos aqui na terra.
Custa-lhes aceitar que o poder

todo-poderoso, aqui na terra,
tenha que se justificar pelo mal
ou castigo dos seus filhos, por
mais inúmeros e pesados que
sejam os seus pecados actuais ou dos seus predecessores.
Assim, se para os crentes
de inabalável fé, este momento pandémico é de refundação
da mesma e duma maior religiosidade, pode se prever o

terreno pode ser propício para
as suas outras sementes ou de
outros paradigmas religiosos.
Religiosidade humana
Mas o Covid-19 marca ou
reforça, efectivamente, uma
nova etapa, na religiosidade
humana, de que ninguém se
pode assumir o único e verdadeiro profeta ou intérprete do
que será esse período que agora
inicia e o que pode vir a acontecer. O encerramento de casas de
oração em temor à Covid-19, é
a expressão mais alta da evidência da impotência religiosa, de
que alguns já interpretam como
sinais da falência de uma religiosidade baseada e legitimada
institucionalmente no dogma e
na fé cega. Foi para evitar esta

tavam em quarentena, em oração, nas suas residências, ainda
que se diga que essa sua actuação dos agentes de saúde seja
inspirado e ao serviço de Deus?
É, pois, dentro desta atmosfera da Covid-19: de incapacidade e desespero humanos
fundamentados pela sua impotência perante um inimigo
global, que importa reflectir
sobre a religião, a disciplina
que, efectivamente, é a que
trata das vidas extremadas do
homem, na sua real essência
que é a sensibilidade (dor), a
ameaça de morte física e extinção da humanidade. A religião
é a disciplina com o reservatório cultural do conhecimento vital da humanidade para
a sua sobrevivência, fruto de

como uma atitude relacional entre as pessoas, e a cultura, como
conhecimento e actuação duma
comunidade histórica, são produtos da covids ou momentos
dramáticos, funcionando (a religião e a cultura) como memórias preventivas dos próximos e
possíveis dramas existenciais.
As diferenças religiosas e culturais que observamos são a
manifestação dessas diferentes
experiências humanas em cada
espaço natural de cada comunidade. Há povos cuja manifestação de cumprimento não é por
beijo, aperto de mão e abraço tal
como as medidas anti-coronavírus recomendam agora. Essas
atitudes culturais são assumidas
como de atraso cultural, desrespeitando-as, em vez de serem
meios de rememoração dos episódios do passado que podem
se tornar possíveis no presente.
Não é por acaso que a defesa de
elementos culturais duma comunidade deve ser encarada seriamente e a dominação cultural
pode ser pior as outras formas.
Se no passado, as pandemias, o mesmo que os sinais
dos fins dos tempos por algum
drama, estavam contidos em
espaços delimitados de cada
comunidade atingida, nesta era
global, a pandemia, ou seja, o
que for que ameace a sobrevivência humana, possui este já
efeito globalizante, ameaçando, simultaneamente, todas as
comunidades (países e povos).
Abordagem religiosa

surgimento de novos e renovados mensageiros díspares de
que ninguém terá a autoridade
de se lhes impor, assim como
a falência de outros, em especial, aqueles que se fundavam
na capacidade de operar milagres tangíveis (físicos, sanitários, materiais, financeiros,
ambientais, etc.). Na verdade,
difíceis tempos se apresentam
para muitos dos pregadores,
sejam quais forem os títulos
pelos quais se autoproclamam.
É que o terreno pode ter ficado demasiado seco e infértil
para desanimar e incapacitar
os semeadores de lançarem a
semente, enquanto, para outros lavradores, que há muito
estavam à espera da sua vez, o

conclusão que certos dirigentes das instituições religiosas,
de Estado e Governo interpretaram a proposta de encerramento das locais de culto, de
que negaram encerrá-los, como
a real “morte” do homem por
lhe destruir ao último recurso
humano, a esperança divina. É
que, que se dirá do poder secular (terreno) da religião, depois
da Covid-19, quando a batalha
final tiver sido travada e ganha
por laicos, desde dirigentes de
Estado, Governo, médicos e
enfermeiros, nos seus postos
de combate, tendo, muitos deles, sacrificado a própria vida,
enquanto os religiosos e seus
líderes, a mando daqueles, es-

experiências semelhantes ou
piores que as do Covid-19. O
problema é que, com o tempo,
o que devia ser uma atitude vigilante do homem perante os
eventos dramáticos ocorridos,
esquece-os e a religião torna-se institucional e ao serviço
de interesses de poderosos grupos humanos, e a cultura, em
vez de também ser a rememoração desse passado, torna-se
um evento de pura diversão.
Esta realidade “religiosa”,
neste novo cenário pandémico,
merece e exige uma renovada
abordagem, que sempre mereceu depois de todos os momentos dramáticos, para a sobrevivência humana. A religião,

Normalmente, na abordagem religiosa, existe sempre a
comum percepção de ser a religião, uma área de divindades,
que trata de seres e espaços
sobrenaturais ou simplesmente
míticos. Assim, Deus e anjos
são seres sobrenaturais enquanto Jesus, Buda e Maomé e outros líderes religiosos humanos
são seres “sobrenaturalizados”,
uma vez ter sido testemunhada
a sua existência terrena como
homens semelhantes aos demais. A conceitualização da
religião, em cada comunidade,
tem sido universalizante, isto
é, cada uma delas entende ser
a única verdadeira, considerando que as outras comunidades,
que também têm as suas religiões, adoram falsos deuses
e tudo faz para as “civilizar”,
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muitas vezes, aliado a outros interesses económico-financeiros,
tecnológicos (armamento) e
políticos. Esta conceptualização comum duma religiosidade
monoteísta e mesmo politeísta
dominantes têm sido um dos
factores principais de conflitos e
ameaças à sobrevivência da humanidade. Em nome dum ente
sobrenatural (Deus) e humano (recordemo-nos dos líderes
marxistas-leninistas nos estados
comunistas), estas instituições
religiosas foram a causa de muito sangue derramado durante os
conflitos assim como a corrida
armamentista ameaçou e continua ameaçando o próprio fim
da humanidade tal como este
Covid-19.Hoje em dia, sob a
bandeira do estado islâmico,
a província nortenha de Cabo
Delgado experimenta mais um
dos seus momentos de terror,
agora causados por uma razão
religiosa e que se propõe para a
governação política e administrativa das zonas que desejam
conquistar. Ainda que se possam
associar outros motivos e interesses (económicos, financeiros,
políticos, tribais, etc.) à mistura, o factor religioso é o que
sobressai e maior impacto deve
ter e pode mobilizar os outros.
Desta realidade desastrosa,
surge a questão: o que é que da
Covid-19 se pode proporcionar
para que a religião seja factor de
maior inclusão e de desmotivação de fanatismos e oportunistas
com outros interesses (políticos,
materiais, económicos e financeiros, etc.). Ou seja, que lições,
desta pandemia, se podem colher e se transformar numa cultura de unidade religiosa e de
cultura humana mais tolerante.
Bem visto, a Covid-19 não
inicia um novo paradigma, mas
reforça o paradigma Pós-Modernidade que surge das limitações da paradigma em vigor,
a Modernidade, por este, entre
outras limitações, ser de um universalismo total e dominadora e,
por isso mesmo, excludente, objectivista, especializando-se em
criar instituições dominantes,
incluindo na religião. Ressalva-se que muitas das suas visões
e instituições deram um contributo civilizacional significante
que, acima de tudo, oferece-se como uma plataforma para
demais melhoramentos. Mas
com o seu carácter dominante, muitas instituições e/ou os
seus lideres, são ou tornaram-se também na imagem deste
paradigma (Modernidade). A
Pós-Modernidade, ou seja como
se lhe numera para expressar o
seu conteúdo, caracteriza-se, essencialmente, pela inclusão de
todos os elementos marginais
ou excluídos. Assim, a religião,
na era pós-Covid-19, tem de
ser mais aglutinante dos seres

humanos pois foram todos atingidos simultaneamente por esta
pandemia. A dominação, pressupondo sempre um elemento
excluído, não pode nortear uma
religiosidade que separe o “eu”
religioso do “outro”. A religião
deve encontrar um elemento de
unidade na diversidade e o Covid-19, ao unir a comunidade
mundial por força pandémica,
levando a que todas as diversas
instituições religiosas ficassem
confinadas, não exercendo a
sua tarefa principal, de interagir
com as comunidades em oração em espaços apropriados,
para difundir (evangelizar),
exerce este poder unificador. É
neste âmbito que descobrimos
esta função primária unificadora da religião que se distancia
das prepotências, hegemonias,
dominações, exclusões, etc.
protagonizadas por instituições de interesses díspares.
Para a ilustração da presença
destes elementos de prepotências nas instituições religiosas
e motivadoras de tensões humanas, vamos nos servir da obra “A
graça Libertadora no mundo” do
teólogo e filósofo Leonard Boff,
um ex-padre católico, várias vezes processado disciplinarmente
pela sua instituição devido às
suas posições de liberdade e inclusão religiosa. Segundo este
ex-frei (padre), o cerne da religião é a graça, a gratuidade desmerecida. Directamente, afirma
que “a presença de Deus e de
seu amor no mundo se chama
graça” e que “a graça é o absoluto sentido planificador de tudo.
É a luz que ilumina e faz entender”. Neste sentido, sendo a graça uma gratuidade, a relação da
pessoa em estado de graça é o
agradecimento, uma manifesta
humildade e, por isso, desprovida de qualquer prepotência de
dominar o outro. É neste entendimento que Deus, como Graça,
é, ainda segundo Boff, amizade,
amor, paz, humor, esperança,
“Deus como o futuro absoluto
do mundo”, sem deixar de ser
“um desassossego em anunciar
e denunciar”. É, pois, a graça
que torna alguém filho porque
“reconhece a sua origem [de
graça] e pode se relacionar humilde e agradecidamente com
ela. (…) saber-se criatura, reconhecer a causa, experimentar-se vindo e advindo de alguém,
chamá-lo de Pai”. Para Boff, a
religião é uma experiencia, esta
também proporcionada pela Covid -19 e de se fixar na memória
do homem como uma desgraça
real e possível. Para Boff, pela
atitude de inclusão, “o homem
concreto vive esse drama de
ser simultaneamente agraciado
e desgraçado; é Cristo e Anti-Cristo, é abertura e fechamento
simultaneamente”. Cristo é, segundo Boff, o nome de qualquer
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pessoa que proporciona, a outra,
a graça, mas que, neste “agraciamento”, é que o “agraciado”
se sente positivamente “desgraçado” e agradecido. É dai que
este Doutor entende que “todo o
homem é Cristo e Anti-Cristo”,
isto é, graça e desgraça porque
pode levar o outro à graça, e este
a sentir-se realizado como homem na sua desgraça e desmerecimento da sua humanidade
(valor) por qualquer razão. Com
esta visão, este filósofo unifica
as polaridades fundamentais
das religiões institucionais: o
pecado vs santidade, uma visão
excludente e motivo de muitos
efeitos nocivos principalmente
a nível psicológico e relacional. O Covid-19, ao submeter
todos os homens pela negativa
(sofrimento, dor e morte), relacionando-os, pecaminosamente,
redime o pecado e seus efeitos
como destinos possíveis a todos
e qualquer pessoa. Renova-se
se afunda assim a dimensão da
“possibilidade” de a pessoa ser
tudo por estar em qualquer medida entre as polaridades. E assim que Boff entende a função
da instituição religiosa: “o especifico da igreja reside não tanto
em ser veículo comunicador da
graça e da salvação [porque]
esta é oferecida universalmente a todos e todos são atingidos
pelos sacramentos universais
da vida, da religião, da cultura”
para serem merecedores da mesma, sendo sua “função histórica
salvífica visualizar a graça presente no mundo, fazê-la consciência e história, tornar-se sacramento do irrestrito e universal
amor de Deus para com todos
os homens”. Nesta função, Boff
desmonopoliza-a à restrita classe clerical para qualquer pessoa.
“As concretizações históricas da
graça têm elas mesmas história.
(…) Assim, Chuang-Tzu, Lao-Tsé, Buda, Ghandi, [Mandela]
e outros no mundo oriental [e
africano] ou as cartas de Séneca, as máximas estóicas de Marco Aurélio, a filosofia de Platão,
no mundo ocidental, podem e
devem, pela fé [iluminada pela
graça], serem considerados veículos comunicadores da graça.
Portanto, são religião ou líderes
religiosos, neste sentido de ela
ser a inclusão ou a relação unida e positiva das polaridades.
Desta forma, o filósofo critica
o institucionalismo religioso e
justifica, deste mal, o surgimento do Movimento de Renovação
Carismática que “anuncia … a
superação … da época marcada
pela predominância do poder,
da ordem, da disciplina, do dogma, da instituição, da hierarquia
[em que] Deus era experimentado, primeiramente, como um
Ente infinito, causa da criação e
não tanto como a presença, num
sentido jurídico, de sua Igreja

do que seu princípio constituinte, permanente e vivo. A exacerbação desta e pocalidade gerou
o (…)clericalismo, o juridismo,
o dogmatismo e o formalismo.
Ser cristão, fundamentalmente,
consistia em enquadrar-se no
universo religioso já estabelecido e definido. A experiência de
Deus era substituída pela doutrina e a participação na comunidade era prejudicada pela detenção de todo o poder religioso
nas mãos da classe clerical”.
Dificuldade e a dor pessoais de
se situar
A ambiguidade que se pode
descobrir nesta proposta para
o relacionamento positivo dos
polos (opostos), como o pecado
vs santo e universal vs particular, não é de se rectificar. Ela é
a própria essência da vida experiencial pessoal porque somente
nesse estado de aparente contradição é que a pessoa se assume
inteira, mas que, por força de
condicionalismos institucionais,
vulgarizou-se que a totalidade
(satisfação) do homem está num
dos polos, isto é, ser santo ou
pecador, fiel ou infiel, bom ou
mau, certo ou errado, justo ou
injusto. A dificuldade e a dor
pessoais de se situar num destes polos prova que o homem
existe para o que Boff chama
de “abertura”, de ser “Cristo e
anticristo” para afirmar que o
homem é tudo isso. Este estado
é que constitui o fundamento do
homem, a sua plena realização
simplesmente porque aí se sente
em liberdade. Não é da pessoa
livre que se deve temer tanto o
mal, julgando-se que esta (a liberdade) vai motivar a pessoa
livre a praticar o mal às outras
pessoas. Pelo contrário. É a pessoa polarizada, que assume ser
o representante de algum bem
ou mal, como entidades separadas, que sente o impulso incontrolável de se impor, forçando
os outros para o que julga ser o
certo ou errado. Dos seus momentos dramáticos humanos, a
História responsabiliza a mão
dura, impostora e mortífera de
alguma pessoa ou movimento extremista que pretendeu, e
mesmo agora pretende, se impor à custa do sacrifício e sangue dos outros. Muitas vezes, é
em nome da ordem e segurança
social, que os impostores, convencidos de serem os guardiões
dos demais de um determinado “bem”, que lhes retiram a
liberdade, torturam e matam.
A pessoa realmente livre experimenta, depois, o outro valor
subsequente e muito propalado,
o amor, que não pode existir
onde aquela está ausente. Em liberdade é que pessoa se assume
agraciada e agradecida ao outro
e pode então se amar, condição
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essencial para amar o próximo
e tudo quanto é criatura. Boff
explica isto melhor este valor:
“No amor, há sempre um alteridade. Amar é sempre amar o
outro. (…. ) [Mas] a alteridade
no amor não está fora da pessoa.
O outro está dentro da pessoa;
é ela mesmo. Amar é, primeiramente, amar-se a si mesmo.
Esse amor que temos para com
outro é a medida do amor para
com os demais. É o Senhor que
diz: ‘Ama o próximo como a
ti mesmo’. O pressuposto de
‘ama o próximo’ é o ‘ama a ti
mesmo’. Porque a ti mesmo?
Porque o próximo mais próximo, o mais mais ao próximo é o
‘a ti mesmo’. Quem se ama faz
do eu um tu. Por isso, o amor é,
inicialmente, um amor-próprio.
Em Santo Agostinho, lemos: ‘Se
não souberes te amar ti mesmo
não poderás amar verdadeiramente o outro’. (….) Amar a si
mesmo é saudar a própria existência … [que] existe gratuitamente. Alegra-se com isso ao
invés de se angustiar; aceita-se
em vez de se rebelar; frui e goza
a gratuidade da existência”.
Do Covid-19, de que se
lamentam as dores, os sofrimentos e as mortes, retiramos
esta lição para um sentido de
religiosidade que é a relação
real e sempre possível entre as
polaridades como factos essenciais da vida humana, estando
nós, agora, renovados sobre esta
realidade, que constitui a condição para estarmos preparados
para outros covids e quando
surgirem, enfrentarmo-los com
menos danos humanos. A fé é
da nossa memória da possibilidade de repetição desses eventos históricos e de os reviver
pela cultura e nunca o progresso
cientifico, tecnológico, económico e o bem-estar obscurecer-nos e esquecermos. Esta é
uma religiosidade cultural da
humanidade inteira que sofreu
a pandemia global, e não cativa de instituições dominantes.
Trata-se de uma religiosidade autentica e cultural que
não tem de se medir pelo enquadramento numa instituição,
mas pela cultura (hábitos) da
vida, em que o perfil das pessoas é de fortes convicções da
possibilidade de ocorrências de
perigos do passado, compromisso por uma vida suficiente
(moderada em todos os aspectos), prática de solidariedade,
amor, forte autoestima, responsabilidade colectiva, tolerância
e outros valores preconizados
na modernidade. Seria, pois,
uma pessoa que vive da cultura, da religiosidade e oração
nos sentidos aqui veiculados.
É assim a ilação religiosa que,
forçosamente, se pode retirar
do Covid-19, já que se estabeleceu como uma nova realidade.
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José Matlhombe

COTUR Junta-se a prevenção da Covid-19
A pandemia regista um cumulativo de 5, 453 784 infectados em todo mundo e já tendo atingido a fasquia de 200 no nosso país e segundo as autoridades, alguns territórios estão a beira do contágio comunitário.

P

or isso, a Agência
de viagens COTUR,
procedeu esta segunda feira, a entrega de um donativo
ao Ministério da Saúde, num
esforço que visa evitar a propagação da Covid-19 no país.
Fazem parte do donativo,
cinco mil máscaras cirúrgicas,
mil barras de sabão para prevenção da pandemia do Covid-19 nas unidades sanitárias.
Outro pacote da ajuda conta com mil pacotes de sumo
e mil pacotes de bolacha para
apoio ao Banco de Sangue,
como suporte nutricional para
os dadores do precioso líquido.
O Acto teve lugar no Ministério da Saúde e foi dirigido
por Armindo Tiago, titular da
pasta de saúde e coordenador da
Comissão Técnica e Ciêntifica
para o COVID-19 em Moçambique, que recebeu os donativos.
Noor Momade, PCA da CO-

TUR, referiu que “ este tipo de
acções fazem parte da visão e
ADN da COTUR e que o Ministério pode continuar a contar
com o apoio agora e sempre,”
Na sua intervenção, Armindo
Tiago, Ministro da Saúde, agradeceu o apoio da COTUR, tendo
recebido em nome de toda classe dos profissionais de saúde no
país e dos dadores de sangue, que
serão os principais beneficiários.
Com um envolvimento
de relevo em causas sociais,
por exemplo 2018, a COTUR
apoiou o Ministério da Saúde,
através da reabilitação completa do Centro de Saúde do Alto-Maé, na Cidade de Maputo.
Até tem definido até 2030
um plano de acções de cariz social que contemplam cada vez
mais a sua intervenção em conjunto com empresas parceiras.
para alem de que tem apoiado todos os finais do ano com o
natal solidario a pediatria de hos-

pital geral deMmavalane e aos
Banco de Sague a nivel nacional.
A pandemia regista um

cumulativo de 5, 453 784 infectados em todo mundo e já tendo
atingido a fasquia de 200 no

nosso país e segundo as autoridades, alguns territórios estão a
beira do contágio comunitário.
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Mais de 21 mil trabalhadores despedidos devido a Covid-19

Indústria Hoteleira pede socorro
ao Governo para salvar o sector
e seus dependentes”, explica Macuácua reconhecendo, entretanto,
o sacrifício consentido pelos trabalhadores da hotelaria, turismo e
similares, na sua luta pelo combate da pandemia do Coronavírus.
Segundo Macuácua, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores
da Indústria Hoteleira, Turismo
e Similares continua a envidar
esforços no sentido de repor
a legalidade laboral naqueles
estabelecimentos cujas medidas tomadas pelos empregadores violem a legislação laboral.
“Estamos em sintonia com
todas estruturas sindicais nos níveis provincial e de base, para
participar e colaborar na busca
de soluções passivas e menos
penalizadoras. Estamos preparados e activos para nossa participação na mitigação e combate da
propagação da Covid-19”, disse.
Por outro lado, o SINTIHOTS reconhece os esforços
dos empregadores que, apesar

da situação catastrófica em que
os estabelecimentos se encontram, continuam a proteger os
postos de trabalho e garantir
os salários dos trabalhadores.
“Exigimos o bom senso, diálogo e envolvimento efectivo
das estruturas sindicais na análise e tomada de decisão para
materialização do estado de
emergência”, refere o Secretário-geral do SINTIHOTS e
acredita, por outro lado, na boa
conduta e responsabilidade na
observância das medidas de prevenção da propagação do coronavírus, com vista a proteger os
trabalhadores e suas famílias.
Avançou que a colaboração
de todos vai para garantir o fim
do estado de emergência e reinício das actividades laborais
e do futuro dos trabalhadores.
O ano de 2020 inicia com o
surgimento da pandemia mundial Covid-19 que tem provocado milhões de infectados, cen-

tenas de mortes e colocando em
estado de emergência a maioria
dos países de todo o mundo.
Em Moçambique, a Covid-19
colocou o país em estado de
emergência durante os meses de
Abril e Maio de 2020, tendo resultado no encerramento de todas
actividades de diversão, lazer,
religiosas, desportivas e proibição de todo o tipo de aglomeração acima de 20 pessoas. Foram
encerradas ainda as escolas, as
fronteiras terrestres e aéreas regionais e internacionais e a emissão de vistos de entrada ao país.
O sector da hotelaria, turismo
e similares é um dos mais afectados pelas medidas do estado
de emergência provocado pela
Covid-19;a maioria dos estabelecimentos foram encerrados,
colocando desta forma 21.507
trabalhadores, equivalente a 33%
dos 64.640 trabalhadores existentes em todo território nacional.

Vilanculos
CONSTANTINO NOVELA
Os trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo e similares encontram-se numa situação deplorável devido aos efeitos do Coronavírus. Dois meses
depois da decretação do estado de emergência com
vista a conter a propagação desta doença, este sector
encontra-se praticamente inoperacional, o que obrigou os proprietários dos estabelecimentos hoteleiros
em todo o país a dar férias sem salários ou mesmo
rescindir contrato com os seus trabalhadores. Até ao
momento, 21.507 trabalhadores, equivalente a 33%
dos 64.640 trabalhadores existentes em todo território nacional, perderam emprego. O Sindicato pede
ao Governo para dar incentivos aos empregadores
com vista a criar condições para o funcionamento dos
estabelecimentos de hotelaria, turismo e similares.

D

e acordo com
o Secretário-geral
do
Sindicato
Nacional dos
Trabalhadores da Indústria
Hoteleira, Turismo e Similares (SINTIHOTS), Luís Macuácua, 4.128 trabalhadores
rescindiram seus contratos,
4.058 outros foram dados
férias colectivas, para 6.115
trabalhadores
adoptou-se
como medida a suspensão

de contratos e 7.206 estão
em regime de rotatividade.
A maior desgraça recaiu aos trabalhadores das
actividades de diversão
(casinos, discotecas, Tak-aways, barracas e outros)
que viram os seus estabelecimentos encerrados por
conta da pandemia Covid-19.
“Estes trabalhadores estão
na profunda incerteza dos postos de trabalho e sem condições de sobrevivência para si

Município disponibiliza
27 mil máscaras
O presidente do Município da cidade de Vilanculos,
William Tuzine, procedeu a distribuição de um total de 27
mil máscaras aos seus munícipes com vista a consolidar
o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.

W

illiam Tuzine
indicou que
em todas as
portas
das
intuições públicas e privadas foram afixados
cartazes com mensagem contra
a Covid-19, ao mesmo tempo
que brigadas multissectoriais
desdobram-se dia e noite para
sensibilização e fiscalização de
preços de produtos supostamente agravados pelos comerciantes sob pretexto da Covid-19.
Tuzine salientou ainda que,
na cidade de Vilanculos, foram encerrados vários bares
e barracas e os quiosques em
funcionamento estão alinhados com as medidas estabelecidas pelo decreto presidencial.
“Porque existem aquelas actividades que viram alterado o seu
modelo de funcionamento. Mer-

cearias, supermercados e botlestore abrem obedecendo o horário
estabelecido ao mesmo tempo que
o município monitora o cumprimento dos horários”, disse a fonte.
O edil William Tuzine diz que
a mercê do que vem emanado no

decreto presidencial, Vilanculos
não dorme e se dorme é de olhos
abertos. Não há contemplações,
porque o maior valor é a vida.
Porque lutar contra o contágio
global do maldito coronavírus é o
desafio do momento. Ciente disso, William Tuzine avança que
está no terreno para monitorar
todas actividades de forma a debelar os efeitos da covid-19 que
já contam com dois casos positivos na província de Inhambane.
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Celso Correia enaltece parcerias
da Gapi na produção de arroz
toneladas de arroz, produzido
localmente. O gerente da fábrica, Gervásio Mendonça, que é
um técnico da Gapi, informou
que os maiores problemas para
assegurar a sustentabilidade comercial da fábrica são a qualidade da matéria prima e o custo
da energia cobrado pela EDM.
Celso Correia interpelou o
gerente sobre a capacidade de
a fábrica poder absorver e processar quantidades de arroz, em
casca, acima de 10 vezes das
actuais, tendo sido esclarecido
que a capacidade existe, mas
que é preciso assegurar-se melhor qualidade e quantidade de
matéria prima, bem como capacidade financeira para comprar e comercializar esse arroz.
O gestor Gervásio Mendonça esclareceu, ainda, que
o saneamento, reabilitação e
relançamento comercial da fábrica de Nicoadala têm estado
inteiramente e apenas nas mãos
do esforço técnico e financei-

ro da Gapi, embora no início
tenha tido apoio da Embaixada da Holanda: “Agora, mesmo sem apoios, continuamos
a comprar e a processar arroz
dos pequenos produtores”. O
Ministro Celso Correia virou-se para a comitiva e disse:
“Não entendo como a fábrica de Namacurra, propriedade do Estado, não funciona”.
Os resultados da intervenção da Gapi, no relançamento da cadeia de valor do arroz
e recuperação desta unidade
agroindustrial, atraíram a atenção de outras instituições como
a AGRA, com a qual se iniciou
em 2019 o programa Moz-Arroz, abrangendo cinco distritos da Zambézia. Também a
Agência de Desenvolvimento
do Vale do Zambeze associou-se recentemente à Gapi, para
lançar uma linha de crédito de
financiamento à cadeia de valor
de arroz designada LIFINCA.
No programa Moz-Arroz a

Gapi, em parceria com o Governo, AGRA e AFAP estão a
estruturar a cadeia de valor do
arroz com foco no acesso ao
mercado. No modelo adoptado
neste programa, introduziu-se a figura de “agente baseado na aldeia” que assegura
o fornecimento de insumos
aos produtores e a colecta
da produção, para centros de
agregação e posterior fornecimento aos processadores.
“Estas parcerias são o reconhecimento do nosso esforço, para reabilitar esta fábrica
e a cadeia de valor do arroz
em favor dos que produzem.
Mas é triste, muito triste, que
pessoas que nunca produziram nada e foram responsáveis
pelos desvios de dinheiros e
falência da anterior Empresa
Orizícola da Zambézia tenham
publicado anúncios nos jornais, caluniando o que a Gapi
fez”, comentou Gervásio Mendonça à margem desta visita.

Comercial

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
O contributo da Gapi e seus parceiros para reduzir
a importação de arroz, com mais e melhor produção local, foi louvado pelo ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, ao visitar na tarde da passada sexta feira a fábrica de Nicoadala, na Zambézia.

D

urante a visita,
o gerente da fábrica informou
ao governante
que a reabilitação e relançamento daquela fábrica é uma das actividades da
Gapi, no âmbito dos seus programas de reforço de negócios
que contribuam para a segurança alimentar e melhoria dos
rendimentos dos produtores.
Desde 2013 que aquela fábrica, então pertencente à Empresa Orizícola da Zambézia
(EOZ), a pedido dos financiadores daquela unidade fabril,
designadamente a Embaixada
da Holanda e a Delegação da
União Europeia, ficou sob a ges-

tão da Gapi, que salvou aqueles
activos industriais de um processo de liquidação e desmantelamento por falência. Actualmente, a fábrica de Nicoadala é
a única unidade industrial operacional no processamento de
arroz na região. A Gapi interveio procedendo ao saneamento financeiro e à recuperação
de equipamentos e criou a empresa “Impere” especializada
na comercialização do arroz.
Durante a visita a esta unidade fabril de Nicoadala, Celso
Correia constatou que a fábrica
já começou a processar arroz
da actual campanha de comercialização e que tem no seu
plano absorver pelo menos 550

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

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

cabeça

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

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623
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Manica

Governadora promete mão dura
contra maus gestores da coisa pública

KELLY MWENDA
A governadora da província de Manica, Francisca Tomás,
conferiu posse esta terça-feira a 10 directores provinciais que
perfazem a formação completa do Conselho Executivo provincial desta parcela do país, com olhos postos no combate à
corrupção em todos sectores de modo a dignificar o novo modelo de governação em curso a partir do presente quinquénio.

T

rata-se de Nuromomad Hassano para
director provincial
de Plano e Finanças, Ernesto Lopes
para Agricultura e Pescas, Flávio Manuel para Infraestruturas,
Teresa Duque para Transportes
e Comunicações, Maria de Assunção para Industria e Comercio, Firmino Jaqueta para Saúde, Baptista Francisco na pasta
provincial de Educação, Ema
Catana na direcção provincial
de Trabalho, Patrício Meque
para Cultura e Turismo e Rafael
Manjate como director provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiental de Manica.
No seu discurso de tomada
de posse no âmbito da governação descentralizada, a governadora da província de Manica,
Francisca Tomás, desafiou aos
directores empossados a serem
exemplares na gestão da coisa pública tomando como prioridade o
bem-estar da comunidade afastando-se de actos de corrupção
no exercício das suas funções.
Tratando-se de novo figurino
de governação implementado
pela primeira vez em todo país,
Francisca Tomás diz estar ciente
dos desafios que os novos directores de Manica poderão enfrentar
no seu quotidiano, porém devem
trabalhar num espirito de liderança caracterizado pela entrega
e sacrifício para superar as dificuldades mormente no processo.
“Exorto para que sempre se

esforcem em desenvolver a vossa missão com independência,
liberdade, justiça, transparência,
igualdade, competência, zelo e
responsabilidade. O exercício
das funções do cargo que hoje
tomam posse consubstancia o
mandato que o povo confiou a
sua excelência Filipe Jacinto
Nyusi, presidente da Republica
de Moçambique, obreiro da paz,
líder do processo de desenvolvimento económico e da descentralização em Moçambique, portanto é sobre o mesmo comando
que devem assentar toda acção
governativa voltada para o cumprimento integral do plano económico e social que observa as
diretrizes traçadas no programa
quinquenal do governo”, exortou.
Moçambique já tem um caso
confirmado de um óbito vítima
da Covid-19, não obstante o número de casos positivos tende a
crescer de forma exponencial no
pais e a província de Manica já
regista um caso positivo, dai que
Francisca Tomás quer com os novos membros do conselho executivo provincial traçam estratégias
de acções que concorram para
prevenção desta pandemia viral.
“O nosso país já infectou
mais de 209 pessoas com um
óbito e na nossa província já temos um caso confirmado, desta
feita dentre várias tarefas que
mencionamos apelamos para
que os directores provinciais
como primeira tarefa privilegiem
acções que concorrem para pre-

venção da doença de modo a evitar o alastramento da Covid-19
na nossa província”, instou.
O novo director provincial
de infraestrutura, Flávio Manuel,
disse ao Zambeze que os princi-

pais desafios do seu sector são o
abastecimento de água potável
a população que reside nas zonas recônditas, a manutenção
das vias de acesso assim como
a construção de edifícios públicos mas para a concretização é
preciso um trabalho em equipa.
Firmino Jaqueta que foi reconduzido na pasta de director
provincial de Saúdeafirmou ser
necessário aumentar a rede de
unidades sanitárias com vista a
corresponder cada vez mais as
espectativa da população dos
distritos, “a nossa província
agora tem 123 unidades sanitárias, e se reparar aquilo que é o
trabalho que será feito aqui no
conselho executivo tem a ver
com cuidados primários de saúde, nós temos estado a verificar

que temos distritos que de facto ainda precisam aumentar as
unidades sanitárias fundamentalmente distritos da zona norte,
de Tambara, Macossa e Guro
tem população que em zonas
mesmo bem recônditas com
vias de acesso difícil em tempos
chuvosos sobretudo”, realçou.
Com a tomada de posse
esta terça-feira dos 10 directores provinciais, o governo
de Manica corporiza a organização e estrutura de trabalho do concelho executivo
provincial, órgão de governação descentralizada que visa
trazer uma nova dinâmica na
transformação dos desafios locais em acções concretas para
o bem-estar da população.

Primeiro túnel de desinfecção do
país reutilizado contra a Covid-19
O conselho Municipal da
cidade de Chimoio em Manica remodela os túneis de desinfecção, colocando torneiras
com água clorada de modo a
que os munícipes não tenham
dificuldades de lavar as mãos
dentro da urbe como uma
das medidas de prevenção do
novo Coronavírus, a ideia surge como forma de obedecer
as recomendações dadas pelo
ministério da saúde na semana
passada da inutilidade do conteúdo líquido projectado dentro
dos tuneis e que pode provocar outras possíveis doenças.
Foi na habitual conferência
de imprensa de actualização de
dados sobre o novo coronavírus
no país que o ministro da Saúde,
Armindo Tiago, deu a conhecer
a público em geral que o spray
desinfectante sobre as pessoas dentro dos túneis não tem
efeito nenhum sobre o vírus e
as pessoas infectadas continuam com o vírus no organismo.
Esta segunda-feira, o presidente do Concelho Municipal de
Chimoio, João Gomes Ferreira,
o pioneiro de implantação dos
túneis de desinfecção ao nível
nacional, convocou a imprensa
de modo a divulgar a nova forma de reutilizar os tuneis, fruto
de contribuição de empresários
locais na prevenção e combate a
Covid-19 nesta parcela do país.
Assim a cada entrada dos
túneis estão presentes os profissionais para medir a temperatura corporal dos munícipes,
passam seguidamente pelo

túnel onde contém uma torneira que jorra água clorada para
higienizar as mãos, outrossim
os cidadãos podem depositar
as máscaras de protecção facial sujas e receberem no concelho municipal as limpas.
“Nós paramos com os túneis, mas nós tínhamos que fazer alguma coisa com o próprio
túnel, neste momento nósarranjamos outra opção, o túnel
já não vai funcionar de uma
forma de pulverizar a pessoa
toda, vamos aproveitar só os
jactos que estão na parte de baixo para que não saia vapor, para
as pessoas possam lavar as suas
mãos, primeiro é para podermos
continuar a fazer a prevenção
dos nossos munícipes”, frisou.
João Gomes Ferreira afirmou ainda que é preciso valorizar o trabalho e a contribuição
dos empresários locais, por isso
é de bom-tom encontrar nova
maneira de utilizar os tuneis
dentro dos padrões que as autoridades sanitárias recomendam
para a prevenção da SARS-CoV-19 em Moçambique.
“Todos os túneis que forma
aplicados na cidade de Chimoio
foram financiados pelos empresários e nós não podemos de
maneira nenhuma jogar para o
lixo aquilo que foi a rica contribuição que eles deram, portanto resolvemos adaptarmos
a nova realidade e seguindo
com as orientações que recebemos e pormos mais algumas
inovações”, afirmou Ferreira.
Numa primeira fase, a ino-

vação será implementada no
primeiro túnel que se encontra
em frente ao edifício do Concelho Municipal de Chimoio,
“Nós temos duas pessoas, uma
de cada lado em que vai medir a
temperatura dos nossos munícipes e aquele munícipe que tiver
temperatura elevada será conduzido aos sítios próprios aonde se
pode fazer a testagem para saber
se é malaria, se é a Covid-19 ou
é outro tipo de doença”, frisou.
Sobre as máscaras de protecção facial, o Conselho Municipal
da cidade de Chimoio observa
que muitos munícipes usam
máscaras sujas, dai que cada
cidadão passa a trocar máscara
a qualquer momento, “a pessoa
depois de medir a temperatura é
vista as condições da máscara,
portanto se a máscara não reunir condições no sentido de estar
suja é pedido ao munícipe para
colocar a máscara num recipiente próprio em que em seguida ele
lava as mãos e logo a posterior
recebe uma máscara nova, portanto as máscaras recolhidas serão lavadas, serão devidamente
higienizadas para que voltem a
ser entregues a outros munícipes num outro dia”, explicou.
O município de Chimoio foi
o primeiro a implantar tuneis de
desinfecção ao nível do país,
nesse caso possui 6 tuneis que
estão a ser remodelados a nova
realidade recomendada pelo ministro da saúde, Armindo Tiago
no âmbito de prevenção do novo
Coronavírus em Moçambique.
Kelly Mwenda
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Preço da electricidade baixa
10% a partir de Junho
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, anunciou na Assembleia da República uma redução de
10% no preço da electricidade a partir de Junho, no âmbito da mitigação do impacto da pandemia de COVID-19.

“

A partir do próximo
mês, todos os clientes de consumo da
tarifa geral, todos
eles, vão ter uma redução de 10% da factura”,
declarou Adriano Maleiane.
A medida é mais uma contribuição para tentar mitigar
os efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus, acrescentou, sem fornecer
mais detalhes sobre a decisão.
No âmbito das medidas
de suavização do impacto da
COVID-19, o parlamento moçambicano aprovou hoje por
consenso, na generalidade, a
isenção de Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) de 17%
no açúcar, óleos e sabões, visando atenuar o custo de bens
essenciais face ao impacto neComercial

gativo do novo coronavírus.
A isenção vai durar pelo período de um ano, explicou o ministro da Economia e Finanças,
Adriano Maleiane, que apresentou a proposta no parlamento.
No âmbito das medidas de
apoio, o primeiro-ministro,
Carlos Agostinho do Rosário,
anunciou há uma semana que
o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) vai disponibilizar cerca de 600 milhões
de meticais (7,9 milhões de
euros) para o financiamento
de pequenas e médias empresas – sem, no entanto, especificar a natureza da ajuda
ou as condições de acesso.
Ainda no âmbito de apoios
face à COVID-19, em 22 de
Março o Banco de Moçambique anunciou medidas para

apoiar empresas e famílias que
sofram com o impacto da pandemia provocada pelo novo
coronavírus na economia, após
uma reunião extraordinária do
conselho de administração.
O banco central anunciou
a “introdução de linhas de

crédito em moeda estrangeira
para os bancos e relaxamento
das condições de reestruturação dos créditos dos clientes
bancários para a mitigação
dos efeitos” da COVID-19.
“Estas medidas reforçam
as decisões anteriormente to-

madas e visam disponibilizar
liquidez em moeda estrangeira e em moeda nacional
para apoiar as empresas e as
famílias a honrarem os seus
compromissos, na sequência
do agravamento dos riscos
decorrentes dos impactos macroeconómicos”,
justificou.
As medidas consistem em
“introduzir uma linha de financiamento em moeda estrangeira para as instituições participantes no Mercado Cambial
Interbancário, no montante
global de 500 milhões de dólares [467 milhões de euros], por
um período de nove meses”.
Foi ainda autorizada “a dispensa de constituição de provisões adicionais pelas instituições de crédito e sociedades
financeiras nos casos de renegociação dos termos e condições dos empréstimos, antes do
seu vencimento, para os clientes afectados pela pandemia”.
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AR aprova isenção de IVA para
açúcar, óleos e sabões

A Assembleia da República por consenso e na generalidade a isenção da taxa do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) no açúcar, óleos e sabões visando atenuar o custo
de bens essenciais face ao impacto negativo da COVID-19.

A

isenção
incide
sobre a taxa de
IVA, que é de
17%, no preço
daqueles produtos e vai durar por um período
de um ano, explicou o ministro da Economia e Finanças,
Adriano Maleiane, que apresentou a proposta no Parlamento e que vai ser debatida na
especialidade na segunda-feira.
Adriano Maleiane avançou que a retirada da taxa vai
recair sobre o preço final no
consumidor, mas também
nas transacções de matérias-

-primas, equipamentos, peças e componentes usados
pelas indústrias do sector.
“Espera-se com a proposta de isenção possa reduzir o
impacto económico e social
negativo causado pela pandemia da COVID-19, nomeadamente, em relação ao aumento
do preço destes produtos considerados essenciais para as
famílias”, declarou Maleiane.
A medida, prosseguiu, vai
ajudar na segurança alimentar
e na higiene das famílias moçambicanas perante os desafios
colocados pelo coronavírus.

Os três produtos já tinham
gozado de isenção desde que
entrou em vigor o código de
IVA, em 2007, por um período de 12 anos, que expirou em Dezembro de 2019.
Adriano Maleiane referiu
que os competentes serviços
do Estado vão assegurar a fiscalização e controlo de preços face à isenção fiscal aprovada hoje pelo Parlamento.
A medida pretende igualmente reduzir a dependência das
empresas dos sectores abrangidos em relação às importações.
O ministro da Economia
e Finanças reconheceu que a
taxa de IVA de 17% praticada no país é considerada alta
em comparação com a vigente
noutros países da África Aus-

tral, mas frisou que o país goza
de um maior leque de produtos
essenciais livres desse encargo.
O ministro assinalou ainda que a isenção no açúcar,
óleos e sabões vai retirar do
Orçamento do Estado (OE)
de 2020 uma receita no valor
de 2,09 mil milhões de meticais (27,2 milhões de euros).
A remoção da taxa de IVA
no açúcar, óleos e sabões é parte de um conjunto de medidas
de carácter fiscal, económico e
monetário decretadas pelo Governo para a mitigação dos efeitos da pandemia de COVID-19.
No âmbito das referidas
medidas, o primeiro-ministro,
Carlos Agostinho do Rosário,
anunciou há uma semana que
o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) vai disponibilizar cerca de 600 milhões
de meticais (7,9 milhões de
euros) para o financiamento de
pequenas e médias empresas.
Carlos Agostinho do Rosário não especificou a natureza da ajuda nem as condições de acesso ao mesmo.
Ainda no âmbito de apoios
face à COVID-19, no dia 22
de Março, o Banco de Moçambique anunciou medidas
para apoiar empresas e famílias que sofram com o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, após
uma reunião extraordinária

do conselho de administração.
O banco central anunciou
a “introdução de linhas de
crédito em moeda estrangeira
para os bancos e relaxamento
das condições de reestruturação dos créditos dos clientes
bancários para a mitigação
dos efeitos” da COVID-19,
anunciou em comunicado.
“Estas medidas reforçam as
decisões anteriormente tomadas e visam disponibilizar liquidez em moeda estrangeira e
em moeda nacional para apoiar
as empresas e as famílias a
honrarem os seus compromissos, na sequência do agravamento dos riscos decorrentes
dos impactos macroeconómicos” da covid-19, justificou.
As medidas consistem em
“introduzir uma linha de financiamento em moeda estrangeira para as instituições participantes no Mercado Cambial
Interbancário, no montante
global de 500 milhões de dólares [467 milhões de euros], por
um período de nove meses”.
Foi ainda autorizada “a dispensa de constituição de provisões adicionais pelas instituições de crédito e sociedades
financeiras nos casos de renegociação dos termos e condições dos empréstimos, antes do
seu vencimento, para os clientes afectados pela pandemia”.

Decisão sobre nulidade das dívidas
dificulta acesso aos mercados
A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) considera
que a decisão do Conselho Constitucional relativamente à nulidade das dívidas da MAM e ProIndicus dificulta o acesso de Moçambique e da ENH aos mercados financeiros internacionais.

“

A decisão pode complicar o acesso de
Moçambique a financiamento
externo”,
escrevem
os peritos da unidade de
análise económica da revista britânica The Economist.
Num comentário à recente
decisão do Conselho Constitucional sobre a nulidade dos
empréstimos contraídos pelas
empresas públicas Mozam-

bique Asset Management e
ProIndicus, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso,
os analistas dizem que “a decisão judicial declara nulos os
empréstimos organizados pelo
Credit Suisse e pelo VTB, e
pode dar mais peso aos esforços do governo para desafiar a
validade das garantias estatais
dadas aos empréstimos”.
O Governo tem afirmado
que o Estado só vai pagar parte

dos empréstimos, e o restante
será da responsabilidade das
empresas, lembram os analistas
da Economist, acrescentando
que “o Credit Suisse e o VTB
têm argumentado que o governo moçambicano é responsável
pelos pagamentos”.
Para a unidade de análise da
Economist, o endividamento de
1,5 mil milhões de dólares para
financiar a participação de 15%
da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos na Área 1 pode
ser, assim, mais difícil, mas “o
recente colapso na actividade
económica e na confiança dos
investidores deve adiar estes

esforços”.
O Conselho Constitucional
de Moçambique considerou
nulos todos os actos relativos
aos empréstimos contraídos
pelo Estado para as empresas
Proindicus e MAM, segundo
um acórdão divulgado a 12 de
Maio, relacionado com o caso
das dívidas ocultas.
“O Conselho Constitucional
declara a nulidade dos actos relativos aos empréstimos contraídos
pelas empresas Proindicus e Mozambique Asset Management
(MAM) e das garantias soberanas conferidas pelo Governo, em
2013 e 2014, respectivamente,

com todas as consequências legais”, lê-se no documento.
A decisão é idêntica à que já
havia sido tomada em Junho de
2019 quando o órgão foi chamado a deliberar sobre o empréstimo à Ematum.
No conjunto, as verbas usadas em nome das três empresas
públicas moçambicanas (Ematum, MAM e Proindicus) totalizam os 2,2 mil milhões de
dólares do escândalo das dívidas
ocultas, ainda sob investigação
judicial – e com EUA e Moçambique a disputar na África do Sul
a extradição do antigo ministro
das Finanças Manuel Chang.
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Sidat diz que nome Mambas
não é comercialmente viável
O Presidente da FMF, Feizal Sidat, explicou os objectivos
da consulta pública que está a ser levada a cabo pela FMF em
pareceria com a Televisão de Moçambique (TVM), no sentido
de aferir junto ao público se há ou não necessidade de mudar
o nome da selecção nacional de futebol, Mambas, por um outro nome de guerra. Este é um assunto que tem originado as
mais diversas reacções por parte de vários sectores sociais e
políticos de Moçambique, extravasando o campo desportivo.

I

ALFREDO JÚNIOR/LANCEMZ

nstando a explicar o
objectivo desta consulta pública, o Presidente da FMF não se fez
de rogado e defendeu
esta iniciativa no sentido de
envolver mais actores na definição do nome de guerra das
selecções nacionais de futebol.
“Estamos a falar de uma
nova geração, foi em 1994 que
foi atribuído o nome Mambas, salvo erro, acredito que
naquela altura não houve uma
auscultação aos moçambicanos
em relação ao próprio nome
de guerra da selecção”, começou por dizer Feizal Sidat para
depois acrescentar que “nós
sabendo que estamos a falar
de uma nova geração, 25 anos
depois, achamos que devíamos ouvir os moçambicanos
e se acharem que devemos
manter o nome assim o faremos, se acharmos que devemos
mudar e escolher outro nome
de guerra assim o faremos”.
Mas adiante o Presidente
da FMF disse que “é preciso
saber que já tivemos dificuldades em comercializar o nome
Mambas, a própria UNICEF
ou outras ONGs que queriam
abraçar esta marca colocando
nos cadernos para as crianças,
acharam que este animal é um
pouco violento para as crianças
e tivemos constrangimentos
para comercializar esta marca”.
Feizal Sidat diz que será
uma discussão que vai ser levada a cabo ao longo dois meses,
“neste período em que não há
competição” e vai envolver todos, “incluindo o próprio presidente Mário Guerreiro que
estava na liderança da FMF
aquando da atribuição deste
nome de guerra da selecção”.
Caso a decisão da maioria
seja no sentido de se mudar o
nome, Feizal Sidat diz que “vamos acabar esta campanha de
qualificação para o CAN -2021
e logo depois faremos um novo
referendo (na verdade o termo

correcto é consulta- n.d.r), estarão disponíveis seis a oito nomes que sejam referência é que
estejam destro da biodiversidade e cultura de Moçambique”.
Refira-se que só depois de
a campanha ter iniciado é que
o Presidente da FMF fez circular uma mensagem pelas redes
sociais dando a conhecer que
a campanha tem fins comerciais, sendo que o custo de cada
mensagem é de cinco Meticais, não estando claro como
será feita a divisão do valor.
Mendes diz que Mambas é
satânico
Depois de defender a mudança do nome de guerra da
selecção nacional de futebol
enquanto apresentador do
programa Conexões do Gyl,
Gilberto Mendes “libertou-se das amarras” e já vestindo
a pele de Secretário de Estado do Desporto decidiu tornar
pública a sua posição sobre o
debate levantado pela Federação Moçambicana de Futebol
que através de uma consulta
pública está a perguntar aos
amantes do futebol, e não só,
se o nome Mambas deve deixar de ser a alcunha de guerra da equipa de todos nós.
Aos microfones da Rádio
Moçambique, Gilbeto Mendes
entrou no debate e foi “atirando” para quem o escutava
dizendo que “as pessoas têm
que se libertar um bocadinho
das amarras”, sustentando que
“mais do que fazer um debate
negativistas sobre se se deve
mudar ou não o nome, fazer-se a
análise porquê se dá um nome”.
“Os nossos símbolos contam, quem usa símbolos satânicos os identificamos com
símbolos satânicos, quem usa
símbolos de guerra também,
então os nossos símbolos contam naquilo que é a nossa
vida e naquilo que os astros
conjugam e ajudam a conju-

gar para a nossa vida”, começou por dizer Mendes antes
de entrar no cerne da questão.
Prosseguindo a sua alocução, o Secretário de Estado do
Desporto disse que “o nome
Mambas que o país adoptou
e vem nos acompanhando por
algum tempo, escolhemos o
nome por algum motivo, se calhar para significar que somos
venenosos, a questão é: tem servido? Temos sido venenosos o
suficiente para honrar o nome?”
Nomes economicamente viáveis
Depois de colocar estas
questões, Mendes mostrou a
sua queda pela mudança de
nome, apostando num que possa ser mais comercializável.
“O nome Mambas traz-nos benefícios, dá-nos alguma coisa? Podemos vender
isso? Em termos de marketing
podemos ganhar alguma coisa com o nome Mambas?”,
questionou Mendes para depois dizer “vamos lá supor
que a cobras estejam sobre
preservação ambiental dá para
ganhar dinheiro, com a nossa
selecção tornando-se embaixadora das cobras? Não sei?”.
Mendes defendeu que a selecção nacional ganharia mais
se adoptasse o nome rinoceronte ou elefante, animais em
extinção cuja defesa envolve
fundos provenientes de organizações ligadas à biodiversidade.
“Se a selecção for embaixadora da protecção de elefantes talvez a gente ganhe dinheiro com isso, se for embaixador
de rinocerontes talvez a gente
ganhe dinheiro com isso, da
preservação, então tudo isso
tem que ser equacionado, as
pessoas quando fazem aná-

lise tem que conjugar todos
factores, sempre que alguém
pensa em alguma coisa é preciso que quem recebe pense
que os que decidiram lançar o
debate já pensaram, já reflectiram, já amadureceram, então
é sempre bom termos esta reflexão madura, sobre ganhamos o quê mudando o nome,
influencia ou não, os símbolos
que nós adoptamos têm influência na nossa vida ou não?”
O Secretário de Estado do
Desporto defendeu que este
debate levantado pela FMF
é oportuno, sustentando que
“fez bem a federação ao levantar este debate e no mesmo as
pessoas argumentam as suas
posições e no final se calhar
ficamos à espera que a federação nos ponha ao dispor dos
nomes que provavelmente possam surtir efeito e a gente possa
se identificar com um deles”.
Recordar que Carlos Gilberto Mendes antes de ser indicado para o cargo de Secretário de Estado do Desporto
ocupava o cargo de vogal na
Direcção da Federação Moçambicana de Futebol (FMF)
presidida por Feizal Sidat,
eleita em Dezembro de 2019.
Mudança de nome da selecção
não deve ser prioridade da FMF
Treinadores de futebol
ouvidos pelo LanceMZ, mostram-se contra esta iniciativa.
Zainadine Mulungo, antigo
goleador do Maxaquene e actual treinador do Mahafil, bem
como pai de Zainadine Júnior,
jogador dos Mambas, refere
que a FMF deveria preocupar-se pela melhoria das condições do combinado nacional.
Mulungu, treinador de futebol do Mahafil, diz que “o nome
Mambas não tem nenhuma relação com os resultados desportivos, podemos mudar o nome e

colocar o mais bonito possível,
mas se não trabalharmos seriamente na base e não levarmos
a sério o futebol, sempre teremos esses resultados, com este
nome Mambas já conseguimos
obter bons resultados porque
na altura havia uma boa base”.
Treinadores ligados aos
escalões de formação, são de
opinião que a entidade máxima do futebol nacional deveria
concentrar as suas acções na
melhoria das condições de trabalho para a formação dos jogadores para que possam chegar à seleccão com qualidade
suficiente para levar a equipa
de todos nós a bons resultados.
“Não é por aí que poderemos alcançar o que não
conseguimos até aqui, temos
questões mais candentes a ter
que seguir, tais como a organização e pensarmos os Mambas a partir da formação e não
pensarmos imediatamente no
nome, porque isto não vai alterar nada em relação ao futuro imediato da selecção”, disse
Jorgito, que trabalhou muitos
anos nos escalões de formação do Desportivo Maputo.
Por seu turno, Gentil Escrivão, treinador com uma folha
de serviço assinalável nos escalões de formação diz que “não
vejo motivos para a mudança
do nome dos Mambas, os resultados menos conseguidos das
selecções não são derivados do
seu nome, mas sim do trabalho
que faz actualmente no futebol,
temos que olhar para a organização e formação dos jogadores, acho este um debate fútil,
inútil ou seja não prioritário”.
Enquanto a consulta pública prossegue, várias pessoas
têm emitido a sua opinião em
torno desta questão que tem
agitado os amantes do futebol
num período de suspensão da
actividade desportiva por conta da pandemia da Covid-19.
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Os exames escolares não atrapalharam
talento e Havertz deslumbra
Não que seja uma surpresa a qualidade do jogador do
Bayer Leverkusen, de apenas 20 anos. Ou não estivéssemos
a falar de alguém que colecciona recordes de prematuridade na Bundesliga e que foi terceiro classificado na eleição para
o Golden Boy de 2019, apenas atrás de João Félix e Jadon Sancho.

M

as quatro golos
em apenas dois
jogos, ainda para
mais a jogar
numa
posição
que até há bem pouco tempo lhe
era quase desconhecida, chamam a
atenção. Bem como os números que
apresenta até à data esta época: 35
jogos, 14 golos e oito assistências.
Isso, a tranquilidade e classe com
que joga, alheio até à responsabilidade de, como no último jogo, surgir em
campo com a braçadeira de capitão.
Por isso, numa altura que o
destino de Kai Havertz é discutido
quase diariamente, o Maisfutebol foi
em busca das origens do miúdo que
Lothar Mathaus aponta como sucessor germânico na conquista do prémio de melhor jogador do mundo.

Nem o crescimento das próprias
pernas o fez tropeçar
Kai Havertz nasceu na cidade de Mariadorf, na cidade de
Aachen, perto da fronteira alemã
com a Bélgica e a Holanda, no dia
11 de Junho de 1999, no seio de
uma família que o próprio descreve como “louca por futebol”.
À semelhança de tantas outras crianças por esse mundo fora,
Havertz começou a correr atrás de
uma bola no jardim de casa, sobretudo impulsionado pelo avô.
O mesmo avô que, quando o
pequeno Kai tinha apenas quatro
anos, o levou aos primeiros treinos
no clube local, o Alemannia Mariadorf, do qual… era presidente.
Porém, depressa o Mariadorf
começou a revelar-se demasiado pequeno para o talento do canhoto, que
jogou quase sempre no escalão acima, tal a qualidade que apresentava.
Nesse sentido, o salto para
o maior clube da cidade, o Aachen, então na 2.ª Bundesliga, aconteceu naturalmente, em
2009, quando Kai tinha dez anos.
E também na formação do novo
clube, a opção passou por colocar
logo o miúdo a jogar no escalão acima, nos sub-12, no qual a qualidade
de Havertz sobressaía apesar de ser
mais novo do que os companheiros.
Isso fica claro se atentarmos nas
palavras de Slawomir Czarniecki, então treinador da formação do Bayer
Leverkusen, que recomendou o prodígio de Mariadorf aos farmacêuticos logo após um jogo do Bayer Leverkusen contra a equipa de Havertz.
“O Kai jogava pelos sub12
anos do Alemannia Aachen, sendo
um ano mais novo do que todos os
companheiros e adversários. Não
me lembro exatamente como aca-

bou o jogo, acho que ganhámos
8-3, mas ele marcou os três golos
da equipa e deixou-me uma forte
primeira impressão”, recorda, em
declarações ao site da Bundesliga.
Além da clarividência em campo, o que sempre distinguiu Kai Havertz foi a técnica, que lhe permitia
facilmente desembaraçar-se dos adversários, mesmo em espaços curtos.
Contudo, na adolescência o
jogador passou por uma fase complicada, pela adaptação que o
próprio corpo o obrigou a fazer.
“Aos 14 ou 15 anos, eu ainda
era um dos jogadores mais pequenos da equipa. Mas depois dei um
pulo em termos de crescimento que
foi bastante dramático. Tive de me
habituar ao tamanho das minhas
pernas, e aquilo afetou a minha
forma de jogar”, recordou, numa
entrevista ao site da Bundesliga.
“Definitivamente, foi difícil,
principalmente nos anos de sub-15 e
sub-16. Tive vários problemas com
dores nos joelhos e nas costas. Na
altura deixei de ser titular e passei
mais tempo no banco”, admite, ele
que passou a morar na academia
do clube, também por volta dos 15
anos, deixando a casa dos pais, a cerca de 80 quilómetros de Leverkusen.
Recordes
na
Bundesliga… com exames pelo meio
Apesar das dificuldades que admite ter sentido, Kai Havertz saiu
mais forte do que nunca daquela fase.
De tal forma, que aos 17 anos
deixou de ser uma promessa e passou a certeza do Bayer. Em 2016, no
espaço de poucos meses, liderou o
clube ao título nacional de sub-17,
com 18 golos em 26 jogos, incluindo
o primeiro da vitória por 2-0 sobre o
Dortmund na final… e estreou-se na
equipa principal dos farmacêuticos.
Com um europeu de sub-17 pelo
meio – no qual se revelou um eficaz
«remédio para a claustrofobia» -,
no dia 15 de outubro, Kai Havertz
tornou-se no jogador mais novo
de sempre a estrear-se pela equipa
principal do Bayer na Bundesliga.
Fê-lo com 17 anos, quatro meses
e cinco dias – recorde batido no passado dia 19 por Florian Wirtz, também do Leverkusen, com 17 anos e
15 dias -, e na mesma época tornou-se também no mais precoce de sempre a marcar com a camisola do clube no principal campeonato alemão,
aos 17 anos, nove meses e 23 dias.
Mas pelo meio de tantos recordes, Kai Havertz foi também sendo
notícia por outros motivos. Como
quando teve de ficar de fora da segunda mão dos oitavos de final da
Liga dos Campeões diante do At.
Madrid… por ter exame na escola

nesse dia. Que correu bem, diga-se.
E de acordo com o próprio
jogador, uma vez mais em entrevista ao site da Bundesliga, o pior
momento que o futebol lhe proporcionou até ao momento não foi
ter perdido esse jogo, embora envolva também um exame escolar.
E neste ponto é preciso elogiar
o clube alemão. Porque embora
Havertz já fosse peça importante
da equipa principal, a escola continuou a ser a prioridade que o Bayer
Leverkusen escolheu para o jovem
jogador. Ao ponto de, na mesma
época, lhe ter dado três dias de folga
para estudar para os exames finais.
A verdade é que essa atenção
dada aos estudos não travou a evolução do jogador que, já na época seguinte, em Abril de 2018 se
tornou no mais novo de sempre a
chegar aos 50 jogos na Bundesliga, com 18 anos, dez meses e qua-
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tro dias, superando Timo Werner.
No final dessa época, na qual
marcou sete golos e fez 15 assistências em 54 jogos, foi eleito o
melhor jogador jovem do campeonato e estreou-se pela selecção principal, ainda com 18 anos.
Na temporada passada continuou
o pecúlio de recordes, tornando-se
no primeiro adolescente a marcar 17
golos numa só época na Bundesliga.
Falso nove? Verdadeiro talento!
Ainda antes do surgimento da
pandemia, Kai Havertz , que jogava sobretudo como médio interior ou médio ofensivo, tornou-se
num ‘falso nove’, um avançado
móvel, pela mão do técnico holandês Peter Bosz, devido à lesão do
habitual avançado Kevin Volland.
E a mudança pode ter transformado o jogador, tendo em conta a felicidade da adaptação do miúdo que
ainda em março se tornou (também)

no mais jovem de sempre a chegar
aos 30 golos na Bundesliga e no mais
novo da história a chegar às 100 partidas no principal escalão germânico.
E se antes da pausa os sinais da
evolução de Havertz já eram positivos, após o regresso da competição
aconteceu a explosão total do jovem
jogador na posição, com os já referidos quatro golos em dois jogos.
Isto, apesar de colegas
lhe apontarem aspetos que
ainda
precisa
de
trabalhar.
“Ele nunca quer fazer trabalho de
ginásio. É sempre engraçado quando
temos de fazer trabalho de força. Ele
só quer ter a bola no pé, não gosta
de levantar pesos”, disse recentemente Jonathan Tah, à DAZN.
Alheio a isso, Havertz continua a espalhar classe nos estádios da Alemanha. Apesar
de agora eles estarem vazios.
E o próprio jogador, após o
triunfo diante do B. Monchengladbach, no último fim-de-semana, assumiu sentir-se bem na nova pele.
“Nesta posição, eu tenho liberdade. Não sinto que tenho que
ficar no meio dos centrais, posso
recuar para o meio-campo, que
sempre foi a minha posição. Por
isso, não sinto que tenha mudado assim tanto, além, claro, de
me ter tornado mais eficaz perto
da baliza e de ter de entrar mais
vezes dentro da área. Mas isso
encaixa bem nas minhas características”, aponta. (Maisfutebol)
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Situação do Hip-Hop e sua
imposição num mundo Covid-19
ROBERTO INGUANE
O mundo que se tem hoje convidou a repulsa pelo contacto
físico e locais aglomerados, facto que levou ao recurso às ferramentas electrónicas para discutir, tratar e resolver questões
de diferentes ordens. Neste âmbito, uma conferência virtual,
encabeçada pelo Centro Cultural Moçambique –Alemanha,
transmitida pela Rádio Cidade, isto no dia 10 do corrente mês,
das 16hrs-18hrs, no programa HipHopTime. Foram convidados
fazedores desta modalidade musical para discutirem a situação
da arte em questão, bem como as imposições feitas pela Covid-19.

N

a conferência,
que teve como
tema ‘‘Hip-Hop
ontem, hoje e
amanhã’’, foram
discutidos aspectos como o estágio Hip-Hop em Moçambique e
as melhores estratégias a serem
tomadas pelos artistas nacionais
para superar a crise imposta pela
Pandemia ao mundo da arte.
Neste programa cultural particularmente ligado ao Hip-Hop,
foram convidados seguintes
fazedores deste estilo musical:
Allan, Duas Caras, Ell Puto,
Flash Enccy, Funk Mc , Gina
Pepa, Hélio D, Iveth, Jazz P,
ProofLess e SistaAfrika. Este
evento consolidou-se através da
plataforma digital Zoom. Esta
modalidade de interação deve-se
ao que o mundo enfrenta nos dias
que correm, que força estas formas de agir mediante um mundo
que tenta ao máximo reduzir o
contacto físico.Esta conferência
juntou moçambicanos que se
encontram em vários cantos
do país e até fora do território
nacional, concretamente: Funk
Mc, que falava da Inglaterra em

Londres e Hélio D, que falava da
Espanha em Barcelona.
Desenvolvimento do Hip-Hop
Moçambicano
No evento, foi colocado em
questão o desenvolvimento do
Hip-Hop em Moçambique, este
assunto dividiu opiniões, na medida em que cada rapper olhava
o ritmo musical no seu ângulo.
Seguem-se diferentes opiniões
a respeito deste assunto:
Iveth – uma das percursoras
do Hip-Hop em Moçambique,
considerou o estilo musical
um movimento forte que opera
mudanças em diferentes esferas
sociais, desde a política até a
cultura. Quanto ao desenvolvimento deixou ficar que o
RAP, tem vivido mudanças de
destaque, tendo em conta de
onde o movimento vem. Para
esta rapper, ‘‘o hip-hop, tornou-se uma indústria que vende
muitas coisas fora da música,
compramos marcas relacionadas aos artistas, isto porque o
hip-hop tem nomes. O Hip-Hop,
é uma potência’’, rematou. Ela

ainda deixou ficar que os ontem
considerados marginais hoje,
operam em bancos e nos demais
sectores socialmente considerados. A mesma sublinhou que este
movimento, como tantos outros
fenômenos, estaria sujeito à
mudanças, se ontem ouvia-se Wu
Tang, hoje ouve-se Migos. O que
não se deve negar é a mudança
segundo esta participante do
movimento Hip-Hop, mas não
se impediu de dizer que ‘‘vamos
tentar manter algumas linhagens,
alguns tradicionalismos, mas a
mudança ninguém pode conter’’.
Funk MC – rapper moçam-

bicano, que reside em Londres.
Este por sua vez considera que
o RAP evoluiu até superar o
Hip-Hop Britânico, o mesmo
deixou ficar poréns, falta o poder
de alcance para pessoas fora do
país. O que deve-se ao facto
dos moçambicanos apostarem
muito em CD, na ótica de Funk,
a música deveria ser digitalizada.
O também participante do movimento, considera que além de ser
algo de baixo custo teria alcance
maior. ‘‘Em vez de imprimir CD
na África do Sul, devem colocar
em plataformas como iTunes’’
afirmou, o rapper.
‘‘O Hip-Hop, evoluiu, mas não
basta para dizer que está num
estágio saudável’’
Duas Caras – Também conhecido como Kara Boss, é
considerado por muitos um
dos melhores rappers de Moçambique, senão o melhor para
alguns. Segundo Duas Caras,
‘‘o Hip-Hop, evoluiu, mas não
basta para dizer que está num
estágio saudável’’. Durante a
conferência o conceituado fazedor desta arte foi explicando as
suas razões. Para ele, a geração
actual parece valorizar mais o
instrumental que o conteúdo a
dar aos ouvintes, o que o preocupa, afinal de contas o rapper
é um agente social que pode
influenciar comportamentos,
principalmente o juvenil, ‘‘antes

valorizava-se o conteúdo do que
instrumental’’. Para o rapper, na
medida em que o Hip-Hop foi
evoluindo foi trazendo consigo
coisas menos boas, do ponto de
vista de conteúdo e perfil, o que
resulta da influência dos americanos. Este fenômeno verifica-se
devido à falta de filtros, pois, a
incapacidade de filtrar coisas
trazidas das américas traz até
as variáveis negativas do que é
passado pela industria musical
americana.
Kara Boss, falou da existência
de uma organização por trás da
indústria musical americana,
‘‘existe uma agenda por parte
da América, com intuição de
midiatizar uma imagem negativa dos afro-americanos’’.
Para o artista, isto verifica-se
no facto da promoção de uso de
drogas e o abuso do álcool, o
que se reproduz nos fazedores
do Hip-Hop em Moçambique.
Este cenário ganha sucesso pela
falta da capacidade de filtração
da informação, o mesmo falou
de experiência própria, relatou
que houve tempos em que esteve vulnerável ao acolhimento
de informações nada benéficas,
‘‘toda minha vida, qui me parecer americano, não entendia o
que SnoopDog falava, apenas
captava palavras explícitas,
eu era muito explícito, isto
porque não tinha filtros’’. Isto,
segundo o rapper, faz com que
os moçambicanos consumam
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formas do Rap não sucumbir,
Iveth, como muitos vê a solução
no mundo eletrónico, ‘‘o trabalho eletrónico é o futuro’’, falou
de se ter que colocar as músicas
nas plataformas digitais e se
investir em conhecimento sobre
as formas de rentabilidade neste
mundo virtual, ‘‘temos de nos
reinventar’’. Fechou.
‘‘o Hip-Hop sempre viveu no
meio de turbulências’’
Proophless – Rapper moçambicano, o artista falou da obriga-

coisas negativas das américas,
fenômeno que coloca em jogo
o falado desenvolvimento do
Hip-Hop em Moçambique,
pois, diante disto a identidade
fica questionada portanto, Duas,
fala de um desafio que o RAP
nacional tem, que é, a busca
pela identidade. Ele propõe a
fuga no exercício de fazer esta
arte soar protótipos americanos.
‘‘Isso nos faz sermos mais uns
rappers’’. Rematou.
Sobrevivência do Hip-Hop
diante da Covid-19
Na conferência virtual, foi
discutida a questão das fórmulas
para sobrevivência do Hip-Hop,
num mundo em que se instalou
o coronavírus, que numa das
medidas de precaução fala-se
de evitar locais aglomerados e
com disputa de oxigénio. O que
traduz para o mundo musical,
não só o Hip-Hop, a pausa nos
espectáculos e venda dos CD’s
físicos, até que a situação se
resolva. Fórmulas para lidar com
este contexto foram colocadas a
disposição de diferentes formas
pelos praticantes desta arte.
Allan – Rapper moçambicano, lamenta o que se vive e falou
do caos ter se aproximado numa
era em que se estava a registar
avanços, ‘‘vínhamos a acelerar, encontramos uma lomba
e depois um desvio’’. Afirmou.
Como sugestão, Allan, fala da
necessidade de se recorrer ao uso
das tecnologias de informação,
‘‘é agora que devemos migrar’’.
O mesmo não deixou de fora o
impasse da existência de poucos
com possibilidade de desfrutar
da internet.
Duas Caras – Para Kara Boss,
o mundo digital é uma resposta,

mas segundo este ‘‘mais do que
a qualidade da nossa internet,
precisamos garantir acesso a
essa mesma internet’’. O artista
deixa ficar que é inconveniente
falar de plataformas digitais
como resposta para a continuação do Hip-Hop face ao que o
mundo vive num país em que
menos de 50% da população
tem acesso a internet.
Ell Puto – Artista e produtor
musical Moçambicano, não focou para os aspectos negativos,
este olhou para a necessidade
de se olhar para as plataformas
digitais como resposta para este
quebra-cabeças. Ell Puto, teria
dito que há uma necessidade
de ‘‘tirar vantagem do que está
a disposição, em toda crise há
uma oportunidade’’. Advertiu.
Funk Mc – Trouxe como
exemplo o que se vive na Inglaterra, que é a realização de
concertos virtuais. ‘‘Não temos
como realizar eventos sociais’’,
por conta da impossibilidade da
realização dos eventos sociais,
Funk, olha o mundo digital
como a resposta exclusiva. E
que ainda que não alcance a
todos, não há motivos para que
se pare porque o Hip-Hop foi
sendo caracterizado por pessoas
que começam sem público e sem
retorno, ‘‘Já fazíamos isto via
amor a camisola’’. Reivindicou.
Hélio D – fazedor do Hip-Hop moçambicano, que reside
na Espanha em Barcelona,
declarou que a situação actual
de certa forma uniu as pessoas,
este limitou-se em dizer que
neste contexto, não só se deve
lamentar pois, ‘‘necessidade
chama a criactividade’’.
Assumindo que o Hip-Hop é
também um movimento de reformas sociais, Allan sugere que

toda a comunidade Hip-Hop tem
uma tarefa, que é de promover
a necessidade de respeito pelas
medidas preventivas, ‘‘nós os
artistas temos o dever de sensibilizar as pessoas não só a
lavar as mãos, mas um pouco a
consciência’’. O rapper, não se
firmou no caos que se apresenta,
também falou das possíveis vantagens diante da forte Covid-19,
‘‘temos que aprender alguma
coisa com isso’’. Concluiu.
Iveth– No meio do que o mundo atravessa, a rapper sugeriu
antes de questões da sobrevivência do Hip-Hop, colocou a
necessidade de se tomar consciência para a sobrevivência do
próprio homem, ‘‘acima de tudo
sobreviver’’. Relativamente as

ção que o Hip-Hop sempre teve,
a de evoluir, ‘‘o Hip-Hop sempre
viveu no meio de turbulências’’,
facto que segundo o rapper leva
a um certo grau de optimismo
para lidar com a crise actual.
‘‘Para mim viver crises no Hip-Hop é comum, o que acontece
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é que a turbulência actual é
incomum, na medida em que
é global’’. Para o rapper, não
passa de mais uma batalha que
o Hip-Hop tem a travar.
Para fazer face a isto o artista,
não só sugeriu, como também
afirmou ‘‘estamos numa ditadura digital’’. O rapper falou de
alguns artistas que fazem lives,
e deixou ficar que estes shows
são patrocinados. Ainda chamou
para a conferência o facto de que
precisa-se de condições para tal,

‘‘não é porque estamos em casa
que temos condições para fazer
uma live’’. O mesmo sugeriu
que os mesmos que patrocinam
shows presenciais deveriam
fazer uma transferência para o
mundo digital. ‘‘precisa-se de
patrocínios’’. Rematou.

Associação dos Músicos da
Matola vai produzir videoclip
sobre Covid-19
A directora do Gabinete
do Governador da Província de Maputo, Kátia Comé,
entregou recentemente um
cheque no valor de 75
mil meticais à Associação
dos Músicos da Matola
para a produção de um
videoclipe de sensibilização contra à Covid-19.
O Governo da Província de Maputo, através da
Directora do Gabinete do
Governador, Kátia Adolfo
Comé, procedeu, na sexta-feira passada, a entrega
de um cheque no valor de

75.000 meticais a Associação dos Músicos da Matola, para a produção de um
videoclipe no ambito do
combate ao Corona virus.
Na ocasião, a directora
do Gabinete do Governador da Província de Maputo, Kátia Comé, fez-se
acompanhar pelo director
Provincial da Cultura e
Turismo, Ludger Gemo.
A entrega do cheque foi
feita ao Presidente da Associação dos Músicos da Matola, Manuel Mazoio, mais
conhecido por Oliver Style.

O patrocínio desta actividade, segundo apuramos,
resulta de uma parceria entre o Conselho Executivo
da Província de Maputo e
o sector empresarial local
na luta contra a pandemia do novo Coronavírus.
A mesma governante
recomendou a Associação
dos Músicos da Matola a
continuar a intensificar cada
vez mais as suas acções
junto a população na massificação das medidas de
prevenção. Dávio David.
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Ossufo reafirma que se vai beneficiar
do Estatuto de Líder da Oposição
LUÍS CUMBE
O Presidente da Renamo, Ossufo Momade, diz que
o seu partido em nenhum momento vai deixar de receber benefícios previstos na Lei de Atribuição do Estatuto Especial ao líder do segundo partido político mais votado, recentemente aprovado pelo Governo.

N

o entender de
Ossufo Momade a má interpretação deste
instrumento
leva a que muitos moçambicanos não percebam o estatuto, sublinhando que não há
nenhum instrumento aprovado
tendo em vista atribuir benefício a indivíduos da Renamo,
mas ao Gabinete da Renamo.
Elucida e diz que é preciso que se entenda que a Lei
de Atribuição do Estatuto Especial ao líder do segundo
partido político mais votado
não visa beneficiar a Ossufo Momade como indivíduo,
mas é aprovado para benefício de todo o moçambicano.
Ossufo Momade recorda
que a Assembleia da República (AR) teria aprovado o
instrumento ainda na vigência
do ex-líder Afonso Dhlakama, embora o seu regulamento só agora é que encontrou
a luz,na actual legislatura.
O líder da perdiz acrescenta que em nenhum momento
o partido veio a público dizer
que não aceitaria os benefícios
previstos neste instrumento,
entretanto, Momade remete a
decisão de aceitar ou não ao
cargo do partido que dirige.
“Isto é como aquilo que a
Renamo recebe através da Assembleia da República, portanto, em nenhum momento
dissemos que vamos deixar de
receber aquilo que é previsto
pela lei. A má interpretação faz
que as pessoas interpretem mal
aquilo que é o propósito desta lei”, argumentou Momade.

Trata-se da Lei 33/2014 de
30 de Dezembro, que atribui
um conjunto de privilégios ao
líder do segundo partido mais
votado no país. A lei prevê que,
além da participação no Conselho de Estado, o líder de oposição tenha direito a residência
oficial, gabinete de trabalho,
meios de transporte, regime especial de protecção e segurança, ajudas de custo em deslocações pedidas pelo Presidente
da República, passaporte diplomático, honras e precedências
no protocolo de Estado e ainda
assistência médica, extensível
ao cônjuge e filhos menores.
Na lista de deveres, tem
de “colocar os interesses nacionais acima de quaisquer
outros”, comunicar ao chefe
de Estado as suas deslocações
ao estrangeiro, participar nos
órgãos de que é membro e ainda adoptar um comportamento
compatível com o seu estatuto.
Recorde-se que em 2014,
Dhlakama recusou aceitar benefícios deste estatuto, alegando ter ganho as eleições de 15
de Outubro de 2014, ameaçando formar seu Governo caso
não se reconhecesse. Aliás, foi
nesse âmbito da recusa do estatuto especial que Dhlakama
argumentou a pretensão de ser
uma referência democrática
em África, através do diálogo e não em acções bélicas.
“As pessoas confundem
esse estatuto como se fosse para
o Dhlakama. Por isso andam rumores de que fui comprado por
uma casa e salário”, disse ele,
acrescentando “mas não é isso
que eu quero. Eu quero uma

democracia efectiva no país”.
“África não pode continuar referência de corrupção e fraude eleitoral”
O líder da Renamo considera que o dia 25 de Maio, dia de
África deve servir de reflexão e
busca de resposta contra parte
considerável dos líderes africanos e movimentos libertadores e
precursores das independências
que se tornaram novos opressores dos seus próprios povos.
Momade lamenta o facto
de, volvidos cinquenta anos de
independência, parte de países
africanos, incluindo Moçambique, continuarem ainda longe de ver seu continente em
franco desenvolvimento, uma
harmonia social, aceitação da
convivência social, entretanto,
assiste-se frequentes violações
de direitos humanos, a negação dos valores democráticos,
má gestão da coisa pública, má
governação, ausência de siste-

ma de saúde eficiente e educação, difícil acesso aos serviços
básicos, como água potável,
energia, transporte condigno,
entre outros, que proporcionam o bem-estar dos cidadãos.
Para Momade, o desafio dos
actuais líderes africanos passa
necessariamente pela adopção
de políticas sectoriais de governação que cada vez mais cata
pulem economias nacionais
para além de permitirem uma
África mais democratizada.
“Os rubins, diamantes, petróleo, gás, carvão mineral e
outros minérios servem para
satisfazer os interesses dos dirigentes, em contrapartida este
manancial de recursos não é
usado para acabar com a pobreza e a miséria nas nossas
nacionais, razão pela qual milhares de concidadãos preferem
com todos os riscos outros continentes através da emigração
ilegal que acaba em mortes

como temos assistido na travessia do mar mediterrâneo”.
A falta de políticas de governação adequadas traduzidas muitas vezes na satisfação
de interesses particulares tem
caracterizado o motim de gestão pública de muitos líderes
actuais, o que em suma mina
a harmonia social dos Estados.
É que, para o líder da Renamo não faz sentido que
os cidadãos africanos continuem a morrer por falta de
mecanismos dos líderes para
travar as doenças como malária, subnutrição, tuberculose, ébola, entre outros males.
“Mais do que nunca chegou
o momento de virar esta página comportamental e aliviar o
sofrimento dos nossos povos.
A África não pode continuar
a ser referência mundial pelas
piores causas como a corrupção, nepotismo, clientelismo,
violência e fraude eleitoral”.

