
Director: Ângelo Munguambe|Editor: Egídio Plácido | Maputo, 09 Julho de 2020 |Ano XIV  | nº 912
50,00MT

EZSa
i  à

s  
qu

in
ta

s

O N D E  A  N A Ç Ã O  S E  R E E NC O N T R A
AMBEZ

Comercial

Previna-se da Covid-19

Acordo de transporte para  
estudantes  do Ensino Superior 
Terá lugar em Maputo, na próxima sexta- feira  (10.07.2020), pelas 11 horas, 
nas instalações da  UDM, a assinatura de um Acordo entre a transportadora 
Metrobus  e a AISEP (Associação das Instituições de Ensino Superior Privadas)  
para o transporte de estudantes do Ensino Superior dos  locais de residência 
para as instituições de ensino e vice- versa. Mais pormenores na próxima 
edição do ZAMBEZE.

Cidade fantasma 
com símbolos

Cidade fantasma 
com símbolos

Mocímboa da Praia

Decisão do Conselho de Ministros

Aulas(?) retomam 
a 27 de Julho
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Matsambane Kuphane

O fim de um partido com “manu militar”?

Chegou a desmilitarização, 
desmobilização e reintegração?

 Forças armadas moçambicanas – referências históricas

“(…) Após a independência (…), foi feita uma tenta-
tiva para definir a filosofia da nova força nacional 
na IV Conferência do Departamento de Defesa da 
Frelimo,  entre 25 de Junho e 4 de Agosto  de 1975. 
Decidiu que o novo exército seria formado a partir 

da força de guerrilha de 10.000 homens provindos da luta de 
libertação” – J. P. Borges Coelho e Paulino Macaringue (2002.).

“O Protocolo IV do AGP 
(Acordo Geral de Paz), sobre 
as questões militares, estipulava 
que as novas forças armadas, 
deveriam ser compostas por 30 
mil homens, vindas das duas 
partes signatárias do acordo. 
(…) O mesmo protocolo, pre-
conizava que tais militares 
deveriam ser voluntários, (Sa-
vana, Editorial, 05–08–2011) 
– Anícia Lalá, in Estudos Mo-
çambicanos, 20, UEM (2002)”.

Exemplificação historial

Sobre e relacionado com 
os assuntos militares debatidos 
e acordados em Roma, 2004, 
Domingos, negociador – chefe 
da Renamo, testemunha: “O 
método utilizado no processo 
negocial consistiu na listagem 
das ideias e dos pontos comuns 
entre as partes e, depois, na 
identificação das diferenças. 
(…) O passo seguinte era o de 
negociar a forma de reduzir as 
diferenças, através de um pro-
cesso de discussão das ideias 
originalmente rejeitadas. (…) 
Não pretendo (…) convencer ou 

dar a entender que o AGP foi um 
acordo perfeito, todos os acordos 
podem ter lacunas. O AGP foi o 
acordo possível e conseguido.” 
R. Domingos, Zambeze, 28 –7–
2011. Na mesma ocasião, Do-
mingos acrescentou:” A forma 
e o conteúdo do AGP e os seus 
protocolos, foram elaborados e 
estruturados com o suficiente de-
talhe, de modo a tornarem fácil 
e prática a sua implementação. 
(…) A primeira legislatura mul-
tipartidária foi essencialmente 
dedicada à implementação dos 
princípios democráticos na 
vida constitucional do país”

O AGP, instrumento legal
O AGP, assinado pelas par-

tes, se tornou com curso legal no 
país aplicado, funcionando e se 
implicando e efectivando, como 
uma norma de carácter geral, 
do impositivo e obrigatório, 
aquando da chancela, peça da 
Assembleia Popular (na altura). 
Ele, o AGP, se tornou no seu 
âmbito legal, efectivo e com ju-
ridicidade inescusável no Direito 
com todas as suas consequência, 
implicações e interpretações e 

entendimentos jurídicos, influen-
ciava e abrangia todas as áreas 
correlatas (políticas, administra-
tivas, militares, sociais, diplo-
máticas, sociais, etc), tudo nos 
termos acordados entre as partes.

Disse Raúl Domingos que, 
em todos os acordos, é possível 
haver lacunas, imperfeições, 
omissões, quer involuntárias, 
contextuais e plenas incomple-
tudes e efectividades. Elas po-
dem ser de natureza imprópria 
(aquelas que podem decorrer do 
texto acordado, das dificuldades 
de efectivação, sequenciação e 
aplicação, faltas de respeito aos 
roteiros de e efectividade progra-
mática). As outras deficiências 
podem ser tomadas por próprias 
(quando embora sendo clara no 
acordo, são assumidas, enten-
didas e interpretadas de modo 
diferente e diverso, dificultando 
o cumprimento efectivo, por de-
correr da interpretação prática).

A avaliação e a interpretação 
autêntica e efectiva do direito, 
não se pode deixar influenciar 

e se diversificarem os limites 
determinados no texto acor-
dado. Kesen defende que, “A 
interpretação a fazer pelo órgão 
aplicador, deve sempre ser 
autêntica e não limitar a dimen-
são do Direito. (a interpretação 
autêntica e efectiva deve assu-
mir a interpretação a partir das 
formas que tais entendimentos 
encerram: forma de lei, tratado, 
deliberação ou outras vertentes 
políticos legais). Aí se torna 
norma geral com a sua interpre-
tacã0 autêntica e incontestável”.

O DDR deve ser concretizado
Ora, no país, todos estão 

satisfeitos e agradados com o 
início do DDR, que deve ser alvo 
do efectivo empenho político da 
parte da Renamo e também do 
governo, que deve estar com-
prometido com os objectivos. 
Às duas partes, referenciando 
experiências anteriores, este 
processo do DDR, não pode ser 
mais um caso de “dies incertus 
na incertus quando”. (se ignora 
se o término alguma vez chegará) 
“. Aí, também, o “dies a quo” (o 
início), como o “dies ad quem” (o 
final), devem, desta vez, as partes 
serem claras e comprometidas 
com os propósitos. As delon-
gas não podem ser permitidas 

Esperemos o fim desta im-
pressionante inconformidade 
com a Constituição da República 
e, como escreve o Adriano Mala-
che (2004) “Constitucionalmente 
e nos termos do AGP, a defesa 
deveria ser vista e criada como 
instituição e as forças armadas, 
como órgão responsável pela de-
fesa nacional. (…) A base política 
ou conceptual das FADM deve 
ser achada e tida como sendo 
consensual e implícito em Roma, 
entre as partes, que reconhecem 

o Estado moçambicano, como 
de facto, conforme o Comuni-
cado Conjunto de 10–7–90 e 
o Protocolo I de 18–10–91” .

Renamo – com assento 
parlamentar

Esperamos que, desta vez, re-
conhecendo a Renamo o Estado, 
sendo ela a Renamo parte assente 
no parlamento, sendo a Renamo, 
reconhecendo o Estado, assuma 
a necessidade real e efectiva 
de integrar os seus homens nas 
FADM. A Renamo deve enten-
der que se impõe a existência de 
umas e unificadas FADM, con-
forme legalmente estabelecido, 
pela Constituição e outras leis do 
Estado, isto é respeitar o Estado. 
Esta atitude assumida é de todo 
louvável e cremos estar ela empe-
nhada na sua concretização. Isto 
alegra a todo o povo e esperamos 
que seja efectivo e respeitado.

Chissano, em entrevista à 
revista África Hoje, Outubro de 
1993, afirmou e essas mesmas 
palavras continuam válidas hoje: 
“O povo moçambicano estava 
(está) decidido a ir em frente 
com este acordo. Todo o seu 
sofrimento durante (…) anos de 
guerras fez com que este povo 
desejasse incondicionalmente a 
paz, não deixando espaço para 
mais guerra. (…) A paz é uma 
exigência do povo que nenhu-
ma das partes se deve atrever 
a contrariar.” Desejamos um 
DDR eficaz, pleno e real, que 
a Renamo e os seus homens 
garantam o respeito pelo DDR, 
o mesmo se espera da parte do 
Governo, não existem razões e 
nem subterfúgios para justificar 
a manutenção de homens arma-
dos, neste Estado democrático.. 
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“Al-Shaabab tomorrow again”, “Islamic State”

Mocímboa da 
Praia com ruas 
grafitadas 

As principais estradas de asfalto na vila de Mocímboa 
da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, 
foram grafitadas com palavras de ordem por insurgen-
tes, que sugerem a intenção de impor um estado islâmico.

A vila transfor-
mada numa ci-
dade fantasma 
desde a invasão 
a 27 de Junho, 

o terceiro ataque e ocupa-
ção da vila, tem expressões 
como “al-Shaabab tomor-
row again”, “Islamic State”.

Ontem, em entrevista à ca-
deia televisiva STV, o edil de 
Mocímboa da Praia, Carlos 
Momba, disse que as infra-es-
truturas estão todas destruídas.

“Durante três dias, os ho-
mens ocuparam Mocímboa 
da Praia e a população está a 
sair em massa, até agora, ne-
nhum serviço está a funcionar, 
tudo parou, nenhuma infra-
-estrutura do Governo está a 
funcionar. Todas foram van-
dalizadas”, avançou o edil, 
que, no entanto, afirmou que 
a “situação está controlada” 
agora e pediu às pessoas para 
regressarem às suas casas.

Quissanga com porta fechadas

Por outro lado, segundo o 
jornal O País, todas institui-
ções do Estado e do Governo 
no distrito de Quissanga, na 
zona centro da província de 
Cabo Delgado, encerraram as 

portas e há cerca de dois meses 
estão a funcionar provisoria-
mente no distrito de Metuge, 
devido a insegurança provo-
cada pelos ataques terroristas.

O facto foi confirma-
do àquele jornal pelo res-
pectivo administrador dis-
trital, Bartolomeu Muibo.

“Por razões óbvias não é 
possível retomarmos nossas 
actividades no distritos e todos 
serviços estão aqui em Metu-
ge, desde a Secretaria distrital, 
serviços de saúde, de activida-
des económicas, e quase todos 
estamos aqui” disse Bartolo-
meu Muibo, citado pelo jornal.

O governante acrescentou 
que, naquele ponto do territó-

rio nacional, os supostos ter-
roristas também destruíram 
todo arquivo do Estado e do 
governo que estava no distrito.

“O nosso arquivo ficou 
todo destruído, e agora estamos 
a tentar recuperar parte das 
informações que existem ao 
nível do Governo provincial”, 
revelou Bartolomeu Muibo.

Desde Outubro de 2017, 
insurgentes têm atacado vá-
rias aldeias e vilas na pro-
víncia de Cabo Delgado, dei-
xando mais de 500 mortos e 
mais de mil e 500 deslocados.

Nos últimos meses, as 
Forças de Defesa e Seguran-
ça têm ripostado os ataques. 
No entanto, nas últimas se-
manas, os grupos terroristas 
têm lançado vários ataques 
violentos que resultaram em 
baixa nas Forças de Defe-
sa e Segurança. (Redacção)

Mesmo com Covid-19 

Combustível sufoca 
armadores de pesca 
de camarão

Mo ç a m b i -
que deve 
i m p l e -
m e n t a r 
m e d i d a s 

acutilantes de forma a colo-
car o camarão no mercado 
internacional a um preço 
confortável que responda a 
alta-estrutura de custos que 
advém dos gastos em com-
bustíveis. Segundo o secretá-
rio-geral da Associação dos 
Armadores da Pesca do Ca-
marão Industrial (AMAPIC), 
Muzila Nhantsave, apesar de 
a actividade contribuir com 
2% no produto interno bruto 
ainda pode aumentar. Contu-
do, os preços dos combustí-
veis continuam repulsivos.

Para Muzila Nhantsa-
ve, Moçambique continua 
a ser o país cujo custo de 
combustíveis é o mais alto 
da região da África Austral, 
o que representa 42% do 
custo operacional dos arma-
dores. Esse custo, segundo 
Nhantsave, sufoca o sector 
dado que na sua planilha de 
operações ainda constam 
as altas taxas de energia, a 
manutenção das embarca-
ções, higienização, recursos 
humanos e toda uma cadeia 
de custos que se tornam su-
focantes para os armado-
res industriais do camarão.

 Muzila Nhantsave, claro, 
directo e sucinto, reconhece 
que o Governo fez mexidas 
no preço dos combustíveis. 
Mas ainda há muito que se 
fazer, indica. “Nós temos 
produção. O maior problema 
é onde e como colocar a pro-
dução a um preço acessível 
no mercado internacional”, 
coloca. O secretário-geral da 
AMAPIC, que destaca que a 
maior parte da produção do 
camarão, acima de 90%, é 
destinada a exportação em 
mercados da União Europeia 
bem como nos mercados da 
China e Japão, admite que a 
actividade requer um exer-

cício extremamente difícil. 
Mas, diz, é superado pela 
força de vontade, uma vez 
reconhecido que o camarão 
de Moçambique está entre os 
mais apreciados do mundo, 
tendo a categoria de prémio. 
“É de luxo e ostenta o título de 
gourmet”, referiu Nhantsave.

 Por que o país chega a 
atingir ao máximo em car-
ga de 3 a 3000 toneladas de 
produção do camarão, Mu-
zila Nhantsave reconhece 
haver necessidade de dotar 
de mais robustez, tanto fi-
nanceira como em recursos 
humanos, o sector da fiscali-
zação para conter alguns des-
mandos que vão, desde o uso 
de artes nocivas a pescas ao 
desrespeito pelo período de 
veda, que só concorre para 
prejudicar o sector. Fazendo 
uma rápida radiografia sobre 
a situação dos armadores com 
a Covid-19, Nhantsave fez 
saber que os trabalhos estão 
em curso e que os armadores, 
sempre cumprindo com o de-
creto presidencial, fazem-se 
ao mar. Todavia, o problema 
assenta na falta de mercados, 
tal como fez referência nos 
parágrafos anteriores. “ Todos 
exportávamos no mesmo lugar 
e, com as restrições impostas, 
há necessidade de nos rein-
ventarmos, colocando o pro-
duto em território nacional”, 
sublinhou Nhantsave, acres-
centando que há muito stock 
de camarão nos armazéns.

Relativamente a presen-
ça de embarcações chinesas 
nas águas nacionais, Muzi-
la Nhantsave entende que a 
presença destes significa que 
há um órgão que os licen-
ciou para fazer a actividade 
de pescas, cabendo o mes-
mo fazer o controlo das ac-
ções tal como acontece com 
a veda. “Neste momento, 
verifica-se um abrandamento 
das embarcações”, finalizou.

Elton da Graça 
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Entre a sede pelo dízimo e a Covid-19

Os lobbies das igrejas para 
retornar aos cultos presenciais 

Com a prorrogação, pela terceira vez, do estado de 
emergência pelo Presidente da República, estendendo 
para quatro meses sem os cultos presenciais, há um mo-
vimento de líderes religiosos influentes nos corredores 
políticos que está a influenciar o PR a abrir as igrejas. 
O estado de emergência está também a sufocar os co-
fres das igrejas, na maior parte delas, dependentes do 
dízimo dos fiéis. Com efeito, uma comissão de congre-
gações religiosas do país está a elaborar um plano de 
medidas a serem adoptadas durante os cultos colectivos, 
caso a sua realização seja autorizada em pleno estado 
de emergência, para evitar a propagação da Covid-19. 

O d o c u m e n t o 
será apresenta-
do ao chefe de 
Estado, Filipe 
Nyusi, que vai 

determinar se as igrejas estão 
ou não em condições para re-
tomar a realização de cultos, 
segundo a Ministra da Justi-
ça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Helena Kida.

No nosso país, maior parte 
dos líderes religiosos depen-
dem somente da venda de fé 
aos crentes, para a sua sobre-
vivência. Com a declaração do 
estado de emergência a qual 
determinou a interdição de rea-
lização de cultos presenciais, os 
fiéis deixaram de dizimar, com-
plicando as contas das igrejas e 
da renda familiar dos pastores. 

Nos primeiros dias do es-
tado de emergência, algumas 
igrejas tentaram exigir que 
os seus fiéis continuassem 
a dizimar recorrendo ao de-
pósito bancário na conta da 
igreja, o que gerou polémica 
e recuo imediato da decisão.  

Com a crescente pressão 
por parte dos líderes religio-
sos, o Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, disse que 
o executivo poderá avaliar 
uma possível reabertura das 
igrejas, mediante algumas 
propostas a serem apresenta-
das pelos líderes religiosos.

 Na semana passada, os lí-
deres religiosos partilharam 
com o Chefe de Estado, a sua 
preocupação sobre o retorno 
ou não dos cultos e avança-
ram algumas propostas,  entre 
as quais a limitação do núme-
ro de participantes por culto.

Para além das igrejas, pro-
prietários de ginásios e comple-
xos desportivos estão a fazer 
lobby para retomarem as suas 
actividades mediante observa-
ção das medidas de segurança. 

O certo é que a possibili-
dade de retorno aos cultos pre-
senciais divide opiniões entre 
algumas congregações religio-
sas do país. A igreja Assem-
bleia de Deus concorda com a 
possibilidade de os cultos vol-
tarem a ser celebrados com a 
presença dos fiéis, mas receia 
que o local seja um foco de 
contaminação por Covid-19.

Entretanto, a igreja Meto-
dista Unida em Moçambique 
analisa a possibilidade do re-
torno dos cultos de uma outra 
forma e considera prematura. 
Por outro lado, aconselha que 
se aguarde pela redução do 
número dos casos da doença.

Não obstante, as confis-
sões religiosas afirmam estar 
preparadas para avançar, caso 
se determine a retoma das 
actividades religiosas, com a 
observância de todas as me-
didas de prevenção, para não 
colocar em risco a saúde dos 
crentes. Por sua vez, os cren-
tes divergem quanto ao re-
gresso ou não dos cultos pre-
senciais e eventos religiosos. 

Desde que foi declara-
do o estado de emergência 
no país, a 01 de Abril, os 
cultos nalgumas igrejas são 
feitos online, via Internet, 
através das redes sociais.

Refira-se que o Ministério 
da Saúde (MISAU) anunciou, 
esta segunda-feira, 06 de Julho, 
a notificação de mais 25 casos 

CONSTANTINO NOVELA

de infecção pelo Novo Corona-
vírus no país, atingindo a cifra 

de 1012 pessoas detectadas com 
o vírus desde a eclosão da pan-

demia, dos quais 930 de trans-
missão local e 82 importados.

O Conselho de Ministro decidiu, na última terça-
-feira, que as aulas presenciais vão reiniciar a 27 de 
Julho em 171 escolas secundárias do país e anunciou 
um programa de intervenção nas infra-estruturas 
escolares no valor de 3.5 mil milhões de meticais.

A i n f o r m a ç ã o 
foi dada, esta 
terça-feira em 
Maputo, pelo 
p o r t a - v o z 

da vigésima quarta sessão 
ordinária do Conselho de 
Ministros, Filimão Suázi.

O Governo vai fazer a 
intervenção para a criação 
de condições de saúde e hi-
giene nos estabelecimentos 
de ensino público, privados 
e comunitários. Os estabele-
cimentos públicos, privados 
e comunitários já em con-
dições, sem problemas de 
água e saneamento, retoma-
rão as aulas presenciais após 
a avaliação das condições de 
saúde e higiene para a pre-
venção da Covid-19 no dia 
27 de Julho do ano em cur-
so. “Estamos a falar de cer-
ca de 117 escolas públicas 
que leccionam a 12ª classe e 
19 institutos de formação de 
professores em condições, 

sem problemas de água e 
sanitários, que retomarão 
nesta primeira fase”, disse.

 Entretanto, o ministro 
das Obras Públicas e Re-
cursos Hídricos, Osvaldo 
Machatine, disse que haverá 
trabalho a ser efectuado em 
instituições que ainda não 
tem condições para o arran-
que das aulas. A reabilita-
ção, segundo o governante, 
vai incluir as fontes de água 
nas escolas e casas de ba-
nho, num prazo de 55 dias.

“O Governo encontra-
-se a fazer o levantamento 
de todas as infra-estruturas 
escolares existentes, quer 
seja do nível secundário, 
primário, quer seja institu-
tos de formação de profes-
sores e internatos”, disse o 
ministro das Obras Públi-
cas, para depois referir que 
o objectivo é de aferir quais 
as instituições de ensino tem 
condições de leccionar, ga-

rantindo protecção aos for-
mandos”, disse o governante.

Questionado sobre a 
proveniência da verba, Ma-
chatine diz que o Executivo 
tem o valor recebido em 
forma de apoio para fazer 
face à Covid-19 e também 
capital que surge dos cofres 
do Estado. Refira-se que o 
Executivo anunciou serem 
necessários 700 milhões de 
dólares para lidar com a Co-
vid-19 e deste valor já havia 
encaixado cerca da metade.

Quanto às escolas de ní-
vel primária, Osvaldo Ma-
chatine diz que ainda está 
a ser feito o levantamento 
das instituições para se sa-
ber quais tem condições 
e quais é que não e só de-
pois disso é se vai calcular 
e anunciar o valor neces-
sário para as intervenções 
de reabilitação das infra-
-estruturas de fornecimento 
de água e sanitários e cons-
trução, em alguns casos.

Refira-se que no país 
existem 667 escolas de ní-
vel secundário, 27 institutos 
de formação de professores 
e 157 centros de internato.

Aulas retomam dia 27 de Julho



ZAMBEZE  | 5Quinta-feira, 09 de Julho de 2020 | DESTAQUE |

Comercial

ZAMBEZEANUNCIE  NO
Departamento Comercial

Contactos: (+258) 823073450 | (+258) 824576070 | (+258) 842698181
E-mail: zambeze.novomedia@hotmail.com

esmelifania2002@yahoo.com.br

Organizações da Sociedade Civil e a decisão no caso Josina Machel

Ilibação de Rufino propicia 
crimes de violência doméstica

Organizações da Sociedade Civil (OSC) insurgiram-
-se contra a decisão do Acórdão da 2ª Secção Criminal de 
Recurso, do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que 
inocentou Rufino Licuco no caso polémico de agressão à 
Josina Machel. Alegam que o mau serviço prestado pe-
los juízes, no caso em particular, bem como o elevado nível 
de preconceito ao princípio de igualdade de género que ca-
racteriza no geral agentes de justiça, representa retroces-
so no avanço da luta pela democracia, justiça e igualdade.

Organizações da 
Sociedade Ci-
vil apelidam a 
decisão do Tri-
bunal Judicial 

da Cidade de Maputo, no caso 
em apreço, de injusta e irres-
ponsável, para além de estar 
longe de ser compreensível nos 
termos que foi apresentada.

As OSC, a partir de um 
comunicado, expressaram seu 
desconforto e indicam que a 
decisão de inocentar o réu Rufi-
no Licuco representa uma ante-
visão de como o país procederá 
no trato de casos semelhantes 
de violência doméstica, mos-
trando-se indiferente à violação 
de principais direitos humanos.

A plataforma da sociedade 
civil acusa agentes de justiça 
de principais obstáculos nos 
aspectos de criminalização 
da violência doméstica, como 
também sublinha que seja fun-
damental o combate ao excesso 
de preconceitos nos agentes da 
justiça, desde a polícia, procu-
radores e juízes, que não raras 
vezes, não concordando com 
os valores defendidos na Lei 
nº 29/2009, mostraram-se relu-
tantes na sua aplicação, quando 
não inventavam soluções “cria-
tivas” para não penalizar os 
crimes de violência doméstica.

As OSC associam a de-
cisão do acórdão do tribunal 

de recurso à alegada resistên-
cia movida pelo excesso de 
preconceitos, não obstante 
a igualdade de direitos entre 
mulheres e homens defendi-
da na Constituição de 1975.

Na sua comunicação, defen-
dem ainda a necessidade de des-
construir a violência doméstica 
como uma situação “natural” 
da vida em casal e desvendar a 
sua natureza criminal, e impor a 
ideia de que a cidadania não ter-
mina à porta de casa, sustentado 
pelo adágio popular, argumen-
tando que “em briga de marido 
e mulher, não se mete a colher”.

“O des-serviço que os juí-
zes provocaram aos direitos das 
mulheres é um marco tenebroso 
e indigno, merecendo por isso, 
o repúdio e indignação de toda 
a sociedade em defesa do Esta-
do de Direito e do primado da 
Lei, que são valores inaliená-
veis do Estado que vamos cons-

truindo para que as promessas 
de Junho continuem a brilhar 
para todas e todos Moçam-
bicanas/os”, escrevem OSC.

O Tribunal Superior de 
Recurso, apontando “dúvi-
da insanável”, declarou o réu 
Rufino Licuco inocente, no 
caso de agressão a Josina Ma-
chel. Para além da agressão 
física, constavam das acusa-
ções contra Licuco, a violên-
cia doméstica e psicológica.

O acórdão em questão real-
ça que não há prova de o réu te-
nha injuriado a vítima, pois tal 
teria ocorrido, alegadamente, 
com o réu e a vítima a sós, não 
havendo testemunhas deste cri-
me, desqualifica-se a acusação 
de violência psicológica por 
não haver testemunhas e ser “a 
palavra do réu contra a da quei-
xosa”, para além de apontar-se 
como inusitado e que constitui 
má prática o facto do exame 

pericial ter sido feito em casa 
da queixosa e somente 30 dias 
depois dos factos ocorridos. 

O acórdão refere-se ainda 
que, havendo desentendimen-
to entre um médico legista 
contra outro médico legista 
e quatro especialistas em of-
talmologia sobre se a lesão 
no olho foi ou não provocada 
por objecto perfurante, nes-
te caso ilibaria o réu da lesão 
no olho, uma vez que a agres-
são foi cometida com a mão.

Recorde-se, em 2017, o 
Tribunal de primeira instân-
cia teria julgado procedente as 
acusações de Josina Machel, 
o que culminou com a conde-
nação de Rufino Licuco à uma 
pena de prisão e ao pagamen-
to de uma indemnização de 
200 milhões de meticais e 579 
mil meticais, por danos pa-
trimoniais e não patrimoniais 
causados, respectivamente 

LUIS CUMBE

O des-serviço 
que os juízes 
provocaram 
aos direitos das 
mulheres é um 
marco tenebroso 
e indigno, mere-
cendo por isso, o 
repúdio e indig-
nação de toda 
a sociedade em 
defesa do Estado 
de Direito e do 
primado da Lei, 
que são valores 
inalienáveis do 
Estado que va-
mos construindo 
para que as pro-
messas de Junho 
continuem a 
brilhar para todas 
e todos Moçam-
bicanas/os”,
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Reabertura das escolas de condução 
quando estas já estão falidas

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

O tema do nosso 
escrito desta se-
mana faz lem-
brar a situação 
de quem pre-

tende fazer ressuscitar a vida 
de alguém que teve uma para-
gem cardíaca, situação em que 
raramente se obtém sucesso.

A grande maioria das escolas 
de condução, com as medi-
das impostas pelo Estado por 
causa da Covid-19, ficou em 
situação de insolvência, uma 
vez que deixou de ter dinheiro 
para pagar salários, renda das 
instalações, impostos ou contri-
buições às entidades do Estado, 
energia eléctrica, seguros dos 
carros, internet, entre muitas 
outras despesas mensais. Es-
tando a actividade das escolas 
de condução interrompida, não 
há inscrições de alunos e, con-
sequentemente, não há receitas 
para fazer face às despesas aca-
badas de mencionar. Quando 
uma empresa fica na situação 
de não conseguir pagar salá-
rios, mesmo sem incluir outras 
despesas, significa que entrou 
em falência ou é uma empresa 
tão deficitária que apenas está 
a arrastar a sua sobrevivência 
agravando ainda mais a situação 
e prejudicando os direitos dos 
seus trabalhadores. Por outro 
lado, muitas das escolas de 
condução ficaram em situação 
de incumprimento para com 
as instituições do Estado por 
não terem pago os impostos e 
contribuições durante os meses 
em que a interrupção das suas 
actividades foi imposta. Porém, 
apesar de ter sido o Estado a 

decretar a paralisação das es-
colas de condução, este mesmo 
Estado não se vai mostrar tole-
rante perdoando-as pelo facto 
de o referido incumprimento 
ter sido originado por uma 
imposição superiormente por 
ele imposta. Estamos a referir-
-nos ao seguinte. Nos meses de 
Abril, Maio e Junho do corrente 
ano, as escolas de condução não 
canalizaram as contribuições 
mensais referentes à Segurança 
Social, cujo cálculo é feito com 
base nos vencimentos auferidos 
pelos trabalhadores, uma vez 
que os empregados não rece-
beram salários. Também, nestes 
referidos meses não pagaram 
o IVA, nem o IRPS, às Finan-
ças, uma vez que as escolas de 
condução não tiveram receitas 
porque a actividade delas foi 
obrigatoriamente interrompida. 
Devido a este facto de não terem 
pago impostos ou contribuições 
a estas duas instituições do 
Governo, no cadastro destas 
escolas de condução, vai ficar 
registado como sendo “faltosas” 
perante o Estado. Se alguma 
destas escolas de condução 
algum dia tiver de solicitar 
uma declaração de quitação, 
comprovativa de que nada deve 
a estas duas instituições gover-
namentais, vai ver o pedido 
recusado alegadamente por não 
ter entrado nos cofres do Estado 
as suas contribuições do IVA, 
do IRPS ou da Segurança Social 
nos meses já mencionados. Ora, 
esta situação é incongruente e 
ridícula, uma vez que o facto 
de as escolas não terem pago 
as contribuições nos meses de 

Abril, Maio e Junho, foi culpa 
deste mesmo Estado que depois 
faz-se de esquecido e exige o pa-
gamento dos tais impostos em 
falta. A ideia de que o Estado é 
o pai da nação, é uma realidade 
que não se aplica em relação a 
Moçambique. Isto faz lembrar a 
situação caricata de um pai que 
impede o seu filho menor de 
idade de comer e, quando o filho 
morre de fome, não se importa 
e até descarta a sua responsabi-
lidade. Tudo leva-nos a pensar e 
a crer, embora possamos even-
tualmente estar enganados, que 
temos um Estado que não sabe 
compartilhar com o seu povo 
e com as instituições a dor e a 
fatalidade que a dado momento 
se impuseram no País. Reconhe-
cemos que a solução mais fácil 
é tapar o sol com uma peneira 
ou dizer “desenrasquem-se”, 
virando as costas para um pro-
blema nacional. O difícil, é saber 
compartilhar o problema com o 
seu povo, dividir com ele os sa-
crifícios a serem realizados, uma 
vez que acções sublimes como 
estas, que mesmo nas dificulda-
des engrandecem as nações e os 
seus dirigentes, é algo que ainda 
temos de um dia alcançar.

Convém ainda lembrar que as 
escolas de condução, com a pa-
ragem forçada devido a COVID 
19, ficaram na situação de fali-
das, o que significa que quando 
forem autorizadas a reabrir a 
actividade, continuarão a não 
poder pagar salários dos seus 
trabalhadores, pelo menos no 
primeiro e segundo mês, numa 
melhor perspectiva, porque a 
actividade delas para voltar à si-

tuação de normalidade, será um 
processo lento, demorado, tor-
tuoso e de muito sacrifício.

Muitas das pequenas e médias 
empresas (em que as escolas de 
condução estão inseridas), por 
não terem recebido nenhuma 
ajuda do Estado, não terão 
condições de retomar as suas ac-
tividades aumentando assim o 
desemprego e comprometendo 
deste modo, um dos principais 
objectivos do nosso actual Pre-
sidente da República que pro-
meteu, neste seu segundo man-
dato, criar milhões de empregos 
para os moçambicanos.

Comenta-se que existem fun-
dos de ajuda de países ou insti-
tuições estrangeiras amigas ou 
parceiras de Moçambique que 
disponibilizaram milhões de 
dólares para auxiliar as empre-
sas e assim relançar a economia 
do País. Supostamente, as em-
presas deviam beneficiar de este 
tipo de ajuda para se reerguerem 
nas suas actividades rumo ao 
desenvolvimento. Porém, só se 
fala destes milhões de dinheiros 
disponibilizados mas ninguém 
sabe, em concreto, dizer onde 
foram parar estes milhões de 
dólares que os meios de comu-
nicação publicitaram. Também, 
ninguém sabe explicar em que 
condições ou em que moldes as 
empresas poderão candidatar-
-se e ter acesso a este tipo de 
ajuda. Parece estar a ser imple-
mentada a mesma estratégia de 
sempre. Entreter as pessoas até 
que se esqueçam das mentiras 
ou das promessas feitas em vão. 
O que importa é ganhar tempo, 
uma vez que o povo esquece 

rápido. Por exemplo, quem é 
que hoje ainda quer saber ou 
se preocupa com as dívidas 
ocultas? Quem é que ainda hoje 
se lembra de acompanhar o as-
sunto da extradição do Ministro 
Chang? O que importa agora é 
bombardear as pessoas com pa-
lavras e assuntos do tema actual, 
ou seja, da pandemia Covid-19. 
A fome que o cidadão passa, o 
desemprego que cresce, a pre-
cariedade das condições dos 
transportes públicos, os raptos 
e a criminalidade a aumentar, 
tudo isto é secundarizado. 
Basta ver que assim que se liga 
qualquer televisão ou estação de 
uma rádio, na hora do noticiário 
e não só, o assunto principal e 
predominante é a pandemia, e 
não vale a pena perder tempo 
tentando sintonizar outra es-
tação da televisão ou da rádio. 
Sem querer menosprezar a 
grande importância e preocupa-
ção desta pandemia que nos tem 
vindo a assolar, o panorama e os 
procedimentos actuais fazem 
lembrar as técnicas de lavagem 
de cérebro, em que mesmo uma 
mentira, de tanto ser repetida, 
acabava ganhando contornos 
de verdade. No entanto, as ou-
tras doenças ou perigos contra 
a saúde pública, tais como a 
malária, como o SIDA, como 
o grande número de mortes 
diárias nas nossas estradas, pa-
recem ser assuntos do passado 
que supostamente foram supe-
rados, e portanto, já não fazem 
parte do nosso quotidiano.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIO-

NAL
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A dormida é um dos 
sinais de Deus.

E v e n t u a l -
mente algumas 
pessoas possam 

estranhar esta asserção, mas se 
olharmos para ela do ponto de 
vista medicinal, aperceber-nos-
-emos de quão profunda ela é, 
já que está ligada ao Vers. 23, 
Cap. 30 do Qur’án, que diz:

“E entre Seus sinais está 
o vosso dormir de noite e de 
dia; e a vossa procura de Sua 
Graça. Certamente, nisso há 
sinais para o povo que ouve”.

Não há dúvidas que a nossa 
dormida de noite e de dia é 
um dos sinais do Criador, que 
testemunha a Sua divindade.

Realmente, a dormida é 
uma morte menor, pois o 
discernimento, a sensibili-
dade, a contemplação, etc., 
ausentam-se do corpo hu-
mano ao longo do sono.

E é assim que a pessoa se 
abstrai de tudo o que diz res-
peito ao Mundo, para assim 
usufruir do descanso durante 
uma parte do seu tempo. De-
pois volta novamente à vida 
e à sua rotina, à procura da 
graça divina, esforçando-se 
na busca de provisão, já li-
berto do cansaço e da fadiga.

Quem é que devolveu a 
alma ao Homem, e quem é 

que trouxe de volta o seu 
discernimento, a sua sensibi-
lidade, e a sua contemplação? 
Decerto que foi Deus, e nisso 
há grandes sinais, mas somente 
para aqueles que escutam e 
reflectem com discernimento.

C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 
C a p .  3 9 ,  Ve r s .  4 2 :

“É Deus que recolhe as 
almas quando da sua morte, e 
aquelas que ainda não morre-
ram (as recolhe) durante seu 
sono. Então, (Ele) retém aque-
las sobre as quais decretou a 
morte, e reenvia as outras até 
um termo previamente fixo. 
Certamente, nisso há sinais 
para um povo que reflecte”.

Tanto em termos medi-
cinais como científicos, está 
provado que o sono/dormida é 
necessário, assim como o são a 
comida e a bebida. Aliás, o Ho-
mem pode suportar a fome por 
muito tempo, mas já não pode 
suportar a privação da dormida.

Durante a dormida as ac-
ções vitais podem não parar, 
mas repousam. Os restan-
tes órgãos do corpo huma-
no também descansam das 
suas actividades diurnas, rei-
niciando a sua actividade 
decorridas algumas horas.

A parte do corpo que mais 
necessita de descanso é o cére-
bro, pois experiências provam 

que a falta prolongada de dor-
mida por mais de 30 horas pode 
provocar excitação, perda de 
memória, e até mesmo rotura 
temperamental. Bem diz Deus 
no Qur’án, Cap. 78, Vers. 9:

“E fizemos vosso sono 
como (um meio de) descanso.

Por outras palavras, Deus 
fez o sono como a morte, 
pois assim como esta elimi-
na a vida, o sono elimina o 
cansaço e a dor, sendo as-
sim um meio de descanso.

Em tempos idos havia po-
vos que castigavam assassinos 
e outros ou prevaricadores 
privando-os da dormida de 
forma constante, o que aca-
bava causando-lhes a morte.

A dormida não é só necessá-
ria para os Seres Humanos, pois 
é igualmente para os animais.

De referir que foram feitas 
algumas experiências com 
dois grupos de cachorros, 
sendo dado ao primeiro grupo 
uma alimentação completa, 
porém privando-o de dor-
mida, enquanto ao segundo 
não se lhe deu comida, mas 
permitiu-se-lhe a dormida. 
Decorridos 5 dias nenhum 
dos cachorros do primeiro 
grupo sobreviveu, enquanto a 
totalidade do segundo grupo 
resistiu à fome por um perío-
do de 20 dias, sobrevivendo.

Note-se que até hoje os 
cientistas não conseguiram 
ainda decifrar a natureza e 
realidade do sono, isto é, 
como é que o cérebro, de 
um momento para outro se 
abstrai completamente de 
tudo, e deixa de pensar e agir.

O tempo de dormida difere 
em função da idade, e também 
de pessoas. Por exemplo, os 
bebés necessitam de aproxima-
damente 20 horas de dormida 
diária, enquanto as crianças 
de 1 a 4 anos necessita de 
aproximadamente 12 horas. As 
crianças entre 4 a 12 anos ne-
cessitam de aproximadamente 
10 horas de dormida, e os ado-
lescentes, de cerca de 9 horas. 
Acima desta idade, 8 horas de 
dormida diária são suficientes.

O corpo só se beneficia 
quando o sono é profundo, 
pois quando é perturbado 
deixa de ser benéfico, ain-
da que seja prolongado.

Não há dúvidas que o me-
lhor período para a dormida é 
à noite, devido à serenidade 
que ela proporciona. A seguir 
é o sono do meio-dia ou do 
início da tarde (sesta). Segue-
-se-lhe o sono que se sente com 
alguma intensidade, indepen-
dentemente da hora. E quanto 
mais cedo a pessoa dormir, 
mais cedo irá acordar, fresco 

e com as energias renovadas, 
o que permitirá cumprir com 
as suas tarefas diárias sem se 
sentir cansado, especialmente 
na aurora, na hora da oração. 
À essa hora o ar é mais puro, e 
o ambiente é mais fresco com-
parativamente às outras horas.

Ao contrário de tudo isso 
é o repouso daqueles que 
dormem tarde. Será que os 
noctívagos perceberão isso?

Quanto às posições de 
dormida, a melhor é sobre 
o flanco direito, pois dormir 
sobre o flanco esquerdo au-
menta o peso sobre o cora-
ção. E o Profeta Muhammad 
(S.A.W.), o Grande Mestre, 
sempre aconselhava aos cren-
tes a dormirem sobre o flanco 
direito. Dormir de barriga é 
muito prejudicial à saúde, 
assim como dormir de costas.

A dormida também é 
uma graça e favor que Deus 
não só concedeu gratuita-
mente a todos os seres vi-
vos, como até lhes impôs.

Só percebem isso os que 
sofrem de insónia, e que têm 
que ingerir comprimidos 
para conseguirem dormir.

Agradeçamos a  Deus 
p o r  e s t a  g r a n d e  m e r -
cê, de entre muitas outras 
com que Ele nos agraciou.

 A dormida - um dos 
sinais de Deus
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Africa Report Moçambique: Cabo Delgado, 2017-2020

Na sequência dos AFRICA REPORT - Cabo Verde 2017, Moçambique 2018, Angola 2018 e Angola 2019, o Afri-
ca Monitor Intelligence anuncia o lançamento do AFRICA REPORT Moçambique - Cabo Delgado 2017-2020

O AM Intelligence, que vem seguindo o conflito no Norte de Moçambique desde a sua eclosão, 
com informação regular para os seus assinantes, disponibiliza agora informação e análise de re-
levância estratágica sobre as orígens do levantamento, a gestão interna da crise no topo da li-
derança da Frelimo a na Presidência, oferta de auxílio externo, resposta ao nível das FDS, mo-
mentos - chave do conflito, papel das empresas de segurança privada e perspetivas futuras.

Para mais informações, por favor contactar:

Patrícia Dias - patricia@africamonitor// +351 936 307 183

Não restam dúvidas que a 
Humanidade foi apanhada toda 
de surpresa pela Covid-19, que 
ficará, não só nos anais da His-
tória Universal, mas também 
de todos os países do mundo e 
particularmente nos africanos.

Mas a melhor de todas, nos 
últimos dias e que mereceu 
parangonas nos jornais de todo 
mundo, é o facto de Jair Bolso-
naro, Presidente da República 
Federativa do Brasil ter sido 
diagosticado com Covid-19.

Jair Bolsonaro, que em Mo-
çambique anda na boca  do 
povo nos últimos dias, por ele 
ter dito que: “Todos deviam ir 
trabalhar e não se preocupem 
com as máscaras. Primeiro a 
Economia…”

Dá mesmo para dizer: “O fei-
tiço virou contra o feiticeiro”, 
nos últimos dias Bolsonaro 
usava a sua mácara…

Mas deixemos o Presidente 
Jair Bolsonaro, porque o seu 
amigalhaço Donaldo Tramp, 
Presidente dos EUA (Estados 
Unidos da América) diz que já 
retirou os mais de 400 milhões 
de USD, que era sua contribui-
ção à OMS (Organização Mu-
nidial de Saúde), representando 
15% da contribuição global.

Não obstante os apelos do 

Papa Francisco, de que deveria 
haver cessar fogo no Mundo, 
parece que o Chefe do “Tio 
Sam” não está para isso, porque 
isso de “ser moleza” na vés-
pera das eleições americanas 
de Novembro de 2020 iria 
prejudicá-lo. As sondagens 
dão já vantagens ao candidato 
Democrata…

A  m a k a  d e  h o j e  é 
mesmo:Mariano Nhongo: 
Com deserções em massa, 
orgulhosamente só nas mon-
tanhas…

Se a nível internacional a 
maka é o Brasil e EUA pro-
tagonizada pelos respectivos 
“manda chuvas”, já a nível de 
Moçambique o nosso problema 
em vias de solução é o facto 
de os “guerrilheiros” – vamos 
deixar de chamá-los BA’s - que 
estavam sob comando do Gene-
ral Mariano Nhongo, estarem 
a aderir em massa ao Projecto 
do DDR, entregando as armas.

Todos querem regressar à 
casa, com um “pacote” que 
lhe vai permitir viver, não com 
canhangulo (para assaltar os 
autocarros e propriedades), 
atrasando a “Pátria Amada”, 
no caminho para o desenvol-
vimento.

Esperemos que as populações 

onde vão estar integrados no 
regresso à casa, saibam que 
vão conviver com pessoas que, 
durante anos, andaram a matar, 
mas no espírito de reconciliação 
terão, doravante,  de no quotia-
no “labutar” com eles, lado a 
lado sem rancor.

“Perdoar”, mas não esque-
cer para a “guerra” nenhum 
dia volte ao solo pátrio!...

Só desta forma poderemos 
construir esta bela “Pátria Ama-
da” de Mondlane, de Samora, 
de Chissano, de Guebuza e de 
Nyusi.

Queremos Moçambique de-
senvolvido e o calar das armas 
no troço Beira /Machipanda, 
para que os países do interland 
possam ir ao Porto da Beira, 
circulando noite e dia, sobre-
tudo agora, que as economias 
dos países, não só do mundo 
em geral, mas particularmente 
da África Austral (SADC) estão 
praticamente na “banca rota” 
por causa da paralisação provo-
cada pela  Covid-19.

Não pode haver progresso 
se não há circulação, pelo que 
apelamos para que o Major-
-General, Mariano Nhongo, não 
faça como António de Oliveira 
Salazar, Primeiro Ministro 
Português, que dizia que no 

Ultramar iria estar orglhosa-
mente só. 

Isto é,  que todos deveriam 
dar Independência às suas 
antigas colónias, mas ele estar 
em “Moçambique” e nas outras 
colónias, a lutar, orgulhosa-
mente só.

Esse Salazar substituído por 
Marcelo Caetano como Primei-
ro Ministro de Portugal, que 
as Forças Armadas fizeram o 
“Revolução dos Cravos” no dia 
25 de Abril de 1974, que deu 
lugar a Independência de Mo-
cambique, essa independência, 
que foi e continua a ser odiada, 
porque as Forças Armadas Por-
tuguesas do (colonial-fascismo) 
viraram o cano, porque foram 
acossados com a guerra dos 
Movimentos de Libertação 
Nacional das Antigas Colonias, 
nomenadamente a FRELIMO, 
o PAIGC, o MPLA, o MLSTP 
e a FRETILIN.

É uma luta que deve ser ensi-
nada nas nossas escolas, porque 
o colonial-fascismo subjugava, 
não só o povo moçambicano 
(e das antigas colónias portu-
guesas), mas também o povo 
português, que era até o “apa-
drinhamento” da UE (União 
Europeia) dos mais atrasados 
da Europa.

A Paz é fundamental, por isso, 
estão de parabéns o Governo 
de Moçambique, dirigido pelo 
Presidente Filipe NYUSI e a 
RENAMO, pelo seu Presiden-
te, General Ossufo Momade, 
que estão a acompanhar a par 
e passo para o DDR seja um 
êxito absoluto.

Paz para haver trabalho e 
mais trabalho!...

À margem da maka de hoje 
chamamos a atenção ao Presi-
dente da Autarquia de Maputo, 
Dr. Eneias da Conceição Comi-
che, para aumentar o número 
de autocarros, porque no fim 
do dia os trabalhadores perma-
necem horas a fio nas paragens, 
principalmente os que escalam 
a Terminal do Museu, sobretu-
do, levando a que  - “se volte 
ao passado, de fazer ligações” 
– situação penosa para os traba-
lhadores, sobretudo para os de 
fracas posses, incluindo o grupo 
de “empregadas domésticas”.

Por isso, aqui o nosso nhan-
dayeio, não só para o mayor da 
capital, mas para a “Agência 
Metropolitana”, a FEMATRO 
e o ministro mocambicano dos 
Transportes e Comunicações, 
Janfar Abdulai, que foi em-
purrado, diga-se, em abono da 
verdade, para a “batata quente”.

•	 Vamos	apoiar	os	regressados	do	DDR…
•	 Comiche:	mais	machimbombos	para	suprir	a	falta	à	noite…

Maiano Nhongo: Com deserções em massa, 
orgulhosamente só nas montanhas…
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Editorial
Ministrozinhos	de	um	
Governo	fraquinho

dougLas madjiLa

A natureza com que se decidiu combater à criminalidade 
em Moçambique permite que haja uma confusão com 
qualquer coisa como “operação caça ao cidadão” ou 
ainda uma tentativa ou missão de reduzir a popula-
ção humana, todavia, é assustador como a sociedade 

moçambicana lida com o crime. De tantas atrocidades, o que à esta 
altura mais nos apoquenta é a morte de “supostos” criminosos.
Suposto, significa hipótese, proposição de dedução, ou seja, o mais certo 
é que não se está certo do que se está a referir, tudo são possibilidades, o 
verdadeiro tal como o falso, sendo o mais correcto nestes casos, indepen-
dentemente da área de intervenção, averiguar a veracidade do tal caso. 
 Não se sabe ao certo se é um problema de dicionário, o que não pa-
rece, ou se é realmente um problema com a vida humana, porque está 
sendo muito escangalhado esse direito, ou ainda se é um problema de 
inoperância, mas algo anda realmente muito mal e para não corrermos 
o mesmo risco de funcionar com suposições é urgente começarmos 
a indagar. Quando se fala de Direitos Humanos no mundo, refere-
-se a justiça, quando se fala de polícia também refere-se a justiça e 
mesmo quando se fala de justiça refere-se a justiça, isto é, a justiça 
vai para além de um facto institucional, algo que se tenha concebido 
como ideal, ela é um facto real tanto quanto a vida, algo capaz de 
existir mesmo que não tivesse nome e por isso não se está a falar de 
justiça quando em qualquer que seja o canto do mundo faz-se valer 
a pena de morte por exemplo, talvez de lei, e lei não significa justiça 
porque existem até situações em que a lei agride gravemente a justiça.  
Olhando, profundamente, a questão dos Direitos Humanos foi 
sempre paradoxal, sendo em alguns casos manipulados mesmo em 
defesa dos que prevaricam e noutros casos vergonhosamente afas-
tados para oprimir cidadãos. Mas no caso concreto da terra em que 
se abatem mortalmente “supostos”, os Direitos Humanos não são 
consultados e para o assunto em causa, o de abater supostos, tudo 
indica que estão também nada interessados em dar a voz, lembremo-
-nos que os direitos humanos por si só não se podem fazer sentir. 
Tirar a vida à “supostos”! É um acto criminal e vergonhoso, típico de 
operações inoperantes mas infelizmente tornou-se um facto natural 
entre os moçambicanos e é triste como os agentes da lei e ordem operam 
tão cruelmente dizimando cidadãos inocentes e tratando-os descarada-
mente, se não estultamente por “supostos”. Terrível! Quando o dicioná-
rio nos é tão clarividente e com certeza mesmo em linguagem policial 
esta palavra (suposto) não é sinónimo de culpado, suposto significa que 
não o é ainda, a ser assim carece sempre duma profunda e obrigatória 
investigação para se saber se o é realmente, caso contrário são tiros no 
escuro que, para o nosso infortúnio, levam consigo vidas humanas.
E a polícia dá a cara cheia de orgulho para dizer que alvejou supostos, 
francamente. Isso é um terror social sem precedentes e ainda mais grave 
é o apoio, o suporte ou conivência que parece existir entre a polícia e a 
media. Os órgãos de comunicação, os televisivos e radiofónicos maiori-
tariamente, que são ou deles se espera um comprometimento com a ver-
dade, também embarcam nesta dúvida criminosa e noticiam o abate de 
cidadãos por supostamente praticarem supostos ilícitos e não só, até por 
supostamente não portarem o bilhete de identidade. Deste modo não 
funciona! Isso abisma-nos a perplexidade, antes mesmo de se questionar 
aonde foram parar os Direitos Humanos nessa novela toda, é preciso que 
cada um de nós faça uma introspecção sobre qual o seu papel e missão 
enquanto profissionais, pois, tanto o agente da lei e ordem tal como o 
jornalista têm a obrigação investigativa e exigimos que assim o façam. 
O fundamento dos Direitos Humanos prevê que qualquer que 
seja o cidadão tenha garantido indiscutivelmente o direito à 
vida, porém é mesmo este pressuposto que se está a vandalizar. 
Não queremos com isso proteger prevaricadores, de modo ne-
nhum, mas essa operação mortal por parte da polícia, essa de-
satenção por parte dos media, o distanciamento dos cidadãos e 
dos defensores dos direitos humanos, levar-nos-ão ao precipício. 

O lugar dos Direitos 
Humanos enquanto se 
abatem “supostos” na 

actuação da polícia

O ano de 2020 não vai de vento em pompa. Derivado de vários factores, 
entre os quais a mortífera Covid-19, a vida não vai bem para todos. E 
como todos dependemos do Governo, a ideia geral é que não temos um 
Governo a altura. Um Governo que se caracteriza deve ser composto por 
ministros capazes, o que quanto a nós é uma miragem, o mesmo que 

desgraça. Temos ministros fraquinhos que agem por encomenda e ou a remote controlo. 
Com as anunciadas remodelações governamentais, onde o PR exibia em pleno almoço 
na Ponta Vermelha que a composição do Executivo seria composta de jovens aguerri-
dos, a verdade é que o tiro saiu pela culatra. A mexida no Governo aparentemente não 
satisfez a ninguém. Esperava-se uma remodelação do Governo e saiu o que o PR saiu. Na 
falta de uma explicação clara dos motivos, ficou a pairar no ar um sentimento misto de 
confusão e frustração mesmo entre próximos do partido no Governo. A expectativa de 
uns tinha sido de que finalmente se ia imprimir um outro rumo ao Governo para fazer 
face ao crescimento raso da economia e ao vasto desemprego que afecta em particular 
jovens e mulheres e também aos problemas sociais que se vêm acumulando e ameaçam 
a tranquilidade de todos. Outros mais envolvidos na luta partidária interna, queriam 
ver um terreno político mais nivelado entre os candidatos à liderança do partido sem as 
eventuais vantagens que cargos governamentais podem proporcionar. Compreende-se, 
porém, as opções do PR se forem vistas não como uma tentativa de reorientação gover-
nativa, mas sim como actos de gestão política numa perspectiva eleitoral de curto prazo. 
Nos últimos meses, os sectores de energia e pescas foram alvo de críticas aze-
das de   vários extractos da sociedade.  Descrédito ameaçou cair sobre o Governo 
quando contínuos problemas no fornecimento de energia e água desmenti-
ram as declarações do PM, feitas pomposamente no debate do estado da nação, 
dando como ultrapassados os problemas e conseguidos horizontes de energia. 
Na remodelação aproveitou-se ainda para fazer outros reajustes e preencher 
lugares no Governo, mas a preocupação central continuou a ser de gestão po-
lítica com cunho eleitoral forte. Pretendendo responder à situação actual, ca-
racterizado por baixo investimento privado e empresas em sérias dificuldades. 
Por estes dias, conjectura-se que este mandato conseguirá trazer maior funcio-
nalidade aos vários departamentos sob a direcção e supervisão do Governo.
A frustração geral que se seguiu ao anúncio das mudanças no Governo resulta da consta-
tação que não se deu o passo que os tempos exigem. Há um sentimento de que algo sério, 
profundo e consequente tem que ser feito para se sair do marasmo actual. A percepção é 
que o Governo continua num frenesim, ocupando a comunicação pública com anúncios, 
propostas e inaugurações, mas as coisas continuam a não bater certo. Para além da fraca 
dinâmica da economia e da falta de emprego, há preocupação com  a insegurança no 
dia-a-dia, as insuficiências nos cuidados de saúde, a inadequação do sistema de  ensino 
ao mercado de trabalho, a insensibilidade da administração pública na relação com 
utentes, o centralismo excessivo, os múltiplos problemas sociais que se percebe por de-
baixo da superfície aparentemente conformada com a sua sorte de muitas comunidades.
Organizam-se fóruns, workshops, assinam-se pactos de emprego, faz-se formação 
e no país não acontece nada de fundamentalmente diferente. Investimentos de 
milhões em infra-estruturas e outros milhões em programas diversos de capaci-
tação não conseguem posicionar o país para crescer a um ritmo que lhe permita 
criar emprego de qualidade e prosperidade para todos. Esgotou-se praticamente 
a capacidade do Estado em endividar-se para manter os investimentos públicos e 
mesmo assim não se conseguiu criar as condições para que o investimento privado 
nacional e estrangeiro aconteçam em ritmo e volume desejáveis para o substituir.
Depois do tudo o que foi feito nesta década, o país funciona ainda no quadro de re-
ciclagem de ajuda externa. O modelo está esgotado, mas não se sabe como deixá-lo e 
partir para outro. O pior é que aparentemente a preocupação maior não é procurar uma 
saída e mover o país para fora deste buraco que, no ano passado, só lhe deixou crescer 
a uma taxa de 0,5%, mas sim ganhar mais cinco anos de poder nas eleições de 2019.
Naturalmente, que as pessoas estão confusas. Esperam uma resposta da classe 
política e em particular de quem governa. Sabem que alternativas só virão com 
as eleições. Até lá quem tem os instrumentos e os recursos para governar deve 
saber mobilizar a vontade colectiva e dirigi-la para a concretização de objecti-
vos que a todos sirvam directa ou indirectamente. Diga-se em abono de verdade 
que não há tomates neste Governo. Mas claro está. Nem tudo cabe nesta classi-
ficação. Há os que ainda valem um tostão. E a esses dedicaremos a devida vénia!
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Manica apresenta prontidão para 
o arranque faseado das aulas

Cinquenta e quatro escolas secundárias gerais, das 68 exis-
tentes na província central moçambicana de Manica, reúnem 
condições básicas de higiene para a reabertura faseada das 
aulas das 12ª classes e 10ª mais 1 ano de formação de pro-
fessores, restando 14 escolas que não dispõem de água potá-
vel a tempo inteiro para que os alunos possam lavar as mãos 
constantemente para prevenir e combater a nova pandemia 
do Coronavírus que assola o território nacional e o mundo. 

Para reforçar as con-
dições básicas de hi-
gienização, o sector 
de educação e de-
senvolvimento hu-

mano, em Manica, necessita de 
100.000MT para aquisição de 
sabão e baldes acoplados com 
torneiras, pois das 54 escolas se-
cundárias ao nível da província, 
25 possuem condições para dois 
turnos que alberga 20 alunos, 
17 para turno único e restantes 
12 escolas precisam de salas 
alternativas para o seu funcio-
namento, observando o distan-
ciamento físico entre os alunos. 

A falta de água potável 
para lavagem constante das 
mãos tem-se apontado como o 
principal problema que maior 
parte das escolas secundárias 
gerais enfrenta nesta parcela 
do país, como se afirmou na 
primeira sessão extraordinária 
do Conselho Executivo provin-
cial de Manica, alargada aos 
administradores distritais para 
se aferir o nível de prontidão 
do reinício das aulas de forma 
faseada nesta terceira prorro-
gação do estado de emergên-
cia em curso em Moçambique.  

A chefe do Conselho Exe-
cutivo de Manica, Francisca 
Domingos Tomás, afirmou que 
a província está pronta para o 
arranque das aulas na primeira 
fase, apesar de algumas escolas 
secundárias ainda apresentarem 
escassez do líquido precioso 
para higienização, porém es-
tão sendo envidados esfor-
ços ao nível do governo para 
a resolução deste problema.  

Francisca Tomás disse que, 
havendo condições básicas de 
higienização em todas escolas, 
os administradores distritais 
junto dos directores das escolas 
e comunidade escolar para asse-
gurar condições sanitárias, como 
limpeza frequente e rigorosa das 
salas de aulas, casas de banho, 
dormitórios em casos de inter-
natos e lares com produtos pró-
prios de higiene para evitar que 
as escolas sejam os novos focos 

de propagação da Covid-19. 
“Devemos igualmente en-

corajar os alunos e os pais e/
ou encarregados de educação 
para este reinício das aulas. De-
vemos sensibilizar os pais, os 
professores e a toda população 
no geral para que aceitem que 
as suas crianças vão a esco-
la por que as condições serão 
criadas para que a protecção 
dessas crianças seja uma reali-
dade”, disse Francisca Tomás. 

A dirigente defendeu que 
deve haver ainda um trabalho ár-
duo de sensibilização da comu-
nidade de Manica no tocante ao 
combate à desinformação sobre 
o coronavírus, aliado ao reinício 
das aulas de forma faseada no 
âmbito do decreto presidencial, 
“devemos apoiar os alunos e 
encarregados de educação sobre 
a desinformação que esta acon-
tecer nas comunidades, alguns 
dos quais já estão a dizer que 
não vão mandar os seus filhos 
para o reinício das aulas porque 

não há condições, pois nós deve-
mos informar que as condições 
estão criadas para que o reinício 
das aulas seja uma realidade 
na nossa província”, realçou. 

A fonte reiterou que o 
cumprimento das medidas de 
prevenção da Covid-19 é uma 
responsabilidade de todos os 
estratos da sociedade, que par-
te da família até à escola, pois 

a comunidade da província de 
Manica deve reinventar-se para 
poder conviver durante um pe-
ríodo com esta pandemia mortí-
fera que coloca em causa a eco-
nomia dos países africanos e de 
vários cantos do planeta Terra.  

Na província de Manica, os 
ataques dos homens armados da 
autoproclamada Junta Militar, 
dirigida por Mariano Nhongo, 
continua no corredor das Es-
tradas Nacionais números 1 e 
6, ao nível do distrito de Gon-
dola, as autoridades governa-
mentais temem o reinício das 
aulas nas zonas de Muda Ser-
ração e Penanganga, pois ainda 
não se regista o calar das armas 
naquela região, facto pertur-
bador para o ambiente escolar. 

O director provincial da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano de Manica, Baptis-
ta Francisco, disse que o seu 
sector está a estudar melhores 
estratégias para que os alunos 
residentes no posto adminis-

trativo de Amatongas em Pe-
nanganga não estejam exclu-
ídos do presente ano escolar. 

“Neste encontro acho que 
se aperceberam que a admi-
nistradora dizia que nessas 
escolas será difícil o arranque 
das aulas neste momento. Até 
agora, nós estamos a priori-
zar a estratégia de resolução 
de fichas de exercícios, de tal 

maneira que todas as crianças 
têm, os professores elaboram 
as fichas, os pais vão levar nas 
escolas, as crianças resolvem e 
de novo retomam as escolas”, 
afirmou Baptista Francisco. 

O administrador do distrito 
de Vanduzi, João Pedro Amade, 
afirmou que a sua circunscri-
ção administrativa esta pronta 
para o arranque das aulas pelo 
menos na primeira fase, pois 
existem equipas multissecto-
riais que estão no terreno para 
fazer um estudo das condições 
das escolas dos primeiros e se-
gundo ciclos, de modo a cum-
prir com o decreto presidencial. 

“A prioridade nossa foi para 
as instituições que serão envol-
vidas na primeira fase que ape-
nas são 2 instituições que temos 
no distrito, que é a escola secun-
dária de Vandúzi que vai dar a 
12ª classe, vai introduzir nesse 
reinício e o instituto de forma-
ção de professores de Chibata, 
a nossa maior intenção foi de 
trabalhar nesses dois estabe-
lecimentos de ensino”, disse. 

Em Manica, as autoridades 
governamentais intensificam 
com o trabalho de preparação da 
retoma faseada das aulas redo-
brando a monitoria e fiscaliza-
ção das medidas de prevenção e 
combate à Covid-19 nas unida-
des escolares dos distritos de to-
das províncias, pois esta sema-
na, Chimoio foi alvo de visita do 
Secretário do Estado da provín-
cia de Manica, Edson Macuácua.

Visitando as escolas se-
cundárias gerais de Chimoio, 
que vão arrancar de forma fa-
seada as aulas, como é o caso 
da ESG Eduardo Mondlane, 
7 de Abril, Vila Nova e Samo-
ra Moisés Machel, o chefe do 
conselho provincial de repre-
sentação do Estado de Manica 
defende que o cumprimento 
das medidas de prevenção e 
combate do novo coronavírus 
deve ser contínuo e redobrado 
por parte de toda população.

Para além de escolas, Edson 
Macuácua escalou, paralela-
mente, os mercados grossistas 
do distrito de Chimoio, 25 de Ju-
nho, vulgo Catanga e Francisco 
Manyanga mais conhecido por 
38 milímetros, estes que regis-
tam maior aglomeração popu-
lacional, onde Macuácua instou 
aos vendedores informais a re-
dobrarem as medidas de preven-
ção da nova pandemia da Co-
vid-19 no processo comercial. 

KELLY MWENDA

A prioridade 
nossa foi para as 
instituições que 
serão envolvidas 
na primeira fase 
que apenas são 2 
instituições que 
temos no distrito, 
que é a escola se-
cundária de Van-
dúzi que vai dar 
a 12ª classe, vai 
introduzir nesse 
reinício e o insti-
tuto de formação 
de professores de 
Chibata, a nossa 
maior intenção 
foi de trabalhar 
nesses dois esta-
belecimentos de 
ensino
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Vitória Diogo enaltece crescimento 
de receitas na Fronteira de Namaacha

A Secretária de Esta-
do na província de Mapu-
to, Vitória Diogo, destacou, 
na quarta-feira, 1 de Julho, 
o crescimento da arreca-
dação de receitas no Posto 
Fronteiriço de Namaacha, 
fruto do cerco a práticas ile-
gais e também a reabertura 
da economia sul-africana.

O principal factor 
para o cresci-
mento da re-
ceita naquele 
ponto frontei-

riço, durante o mês de Junho, 
foi a reabertura da actividade 
económica na vizinha África 
do Sul, após o lockdown im-
posto pelo governo do país 
vizinho, por causa da pande-
mia da Covid-19. A receita 
atingiu 175 milhões, con-
tra cerca de 152 milhões 
de meticais planificados.

Vitória Diogo encorajou os agentes da Migração e Au- toridade Tributária a inten-

sificar o combate a todo tipo 
de práticas ilegais, por um 
lado, e a incrementarem as 
receitas do Estado, por outro.

De notar que, entre as ac-
tividades que influenciam as 
receitas no Posto Fronteiriço 
de Namaacha, destacam-se 
a importação de viaturas da 
cidade sul-africana de Dur-
ban, madeira e álcool bruto.

Entretanto, Vitória Diogo 
orientou, ainda no decurso 
desta semana, aos gestores e 
técnicos dos recursos huma-
nos, a primar por valores de 
transparência, competência 
e meritocracia na selecção e 
gestão de recursos humanos 
nos Serviços Provinciais de 
Representação do Estado.

Ela falava no acto de 
abertura do Seminário sobre 
as Metodologias de Elabo-
ração dos Quadros de Pesso-
al, que é um instrumento de 

planificação, orçamentação 
e gestão de recursos huma-
nos, que permite identificar 
e quantificar por funções de 
Direcção, Chefia e Confian-
ça, Carreiras ou Categorias 
Profissionais, o número de lu-
gares necessários para o pros-
seguimento das atribuições e 
o exercício das competências 
de um órgão ou instituição 
da Administração Pública.

Vitória Diogo enfatizou 
que o Quadro de Pessoal da 
Representação do Estado na 
Província, que integra o Gabi-
nete do Secretário do Estado 
na Província, os Serviços Pro-
vinciais e outros serviços ou 
unidades, é um instrumento de 
médio e longo prazo e deve ser 
projectado tendo em conta as 
necessidades presentes e futu-
ras em termos de capacidade 
humana para a materializa-
ção da agenda de governação.

Estado de emergência

IMD defende reforço da monitoria
Para o Instituto para Democracia Multipartidá-

ria, uma organização da Sociedade Civil que monitora 
a implementação destas medidas, desde a entrada em 
vigor do estado de emergência, pela primeira vez, no 
dia 1 de Abril, estas medidas são oportunas por mos-
trarem um esforço de encontrar um equilíbrio entre a 
implementação das medidas de prevenção, ao mesmo 
tempo que se evita o colapso da economia. Mesmo as-
sim, entende ser fundamental que sejam reforçadas 
as acções de monitoria, de modo que os benefícios al-
mejados pela retoma das actividades em alguns sec-
tores-chave não sejam suplantados por um aumen-
to acelerado e descontroláveis de casos da Covid-19.

No entendimento 
do IMD, con-
correram para a 
prorrogação do 
estado de emer-

gência diversos factores, entre 
os quais merecem destaque o 
aumento do número de casos 
positivos da doença ao longo 
do mês de Junho, onde foram 
registados mais de 70 porcento 
do total dos casos confirmados, 
ao mesmo tempo que algumas 
cidades, nomeadamente as de 
Nampula e Pemba, transita-
ram de focus de transmissão 
para transmissão comunitária. 

Destaca-se também a prerro-
gativa constitucional de que o 
Presidente da República tem de 
prorrogar por mais uma vez, por 
um período máximo de 30 dias.

Enquanto os dois factores 
retro mencionados concorrem 
para a prorrogação do estado 
de emergência, trazem também 
consigo a necessidade de que 
o país se prepare para que as 
medidas de prevenção sejam 
tomadas de forma sustentável a 
médio e longo prazos, desace-
lerando a propagação da doen-
ça, mesmo sem recurso às me-
didas restritivas que o estado de 

emergência impõe. “A Consti-
tuição da República não prevê 
uma prorrogação do EE por 
uma quarta vez, mas os casos 
continuam a crescer, daí que 
nesta última fase, o Presidente 
entendeu ser importante relaxar 
as medidas de forma gradual, 
de modo a permitir que o país 
se prepare de forma faseada”.

O relaxamento das restri-
ções nalguns sectores demons-
tra a materialização da vontade 
manifestada pelo Presidente 
da República, desde o anúncio 

da prorrogação do estado de 
emergência, pela segunda vez, 
a 28 de Maio, de garantir um 
equilíbrio entre a implementa-
ção das medidas de prevenção 
e evitar o colapso da economia.

Enquanto o IMD reconhece 
muitos méritos nestas medidas, 
esta organização da sociedade 
civil apresenta algumas cau-
telas, que considera que a sua 
inobservância possa compro-
meter os ganhos pretendidos 
com o relaxamento. Entende, 
o IMD, ser importante que as 

medidas sejam adoptadas res-
peitando o contexto estrutural 
característico de muitas regiões 
do país, onde o limitado acesso 
à água para a higienização, o rá-
cio de alunos por sala de aulas 
poderá dificultar o cumprimen-
to das medidas de higienização 
e do distanciamento social.

Esta organização da socie-
dade civil alerta, igualmente, 
sobre o risco que o sector da 
educação representa de pres-
sionar o sector dos transpor-
tes, podendo dificultar ainda 
mais o distanciamento nas 
paragens e terminais de pas-
sageiros e a necessidade de 
serem cumpridas as medi-
das de protecção através do 
uso das máscaras nas escolas.

Como forma de potencia-
lizar os ganhos das medidas 
aplicadas, o IMD defende a 
necessidade de se melhorar e 
implementar um sistema de 
monitoria mais sofisticado, que 
permita a recolha regular de in-
formação sobre os impactos a 
serem provocados pelas novas 
medidas, de modo a orientar os 
passos subsequentes no controlo 
da propagação desta pandemia.



Quinta-feira, 09 de Julho de 202012 |  ZAMBEZE  | CENTRAIS|

Excitante e enriquecedora pesquisa sobre a 
obra e os projectos políticos de Mondlane (1)

No ano (2020) em que se comemora o Ano Eduar-
do Mondlane, assim como acontece em todos os 3 de Fe-
vereiro, o dia da sua morte e dos heróis, ouvem-se vo-
zes controversas sobre a sua obra e projectos políticos, daí 
que se todos recomendam mais estudos sobre Mondlane.

Do conhecimento 
geral e comum da 
obra de Mondla-
ne é o que mesmo 
uma criança de 

escola primária pode cantar: que 
Eduardo Mondlane era Doutor; é 
arquitecto da unidade nacional, 
porque fundou Frente de Liberta-
ção de Moçambique (FRELIMO) 
ao unificar os três movimentos 
(MANU, UNAMI e UDENA-
MO); é fundador da mesma fren-
te por esse empreendimento de 
unificação; e foi assassinado 
pelo colonialismo português 
através de um bomba que lhe 
explodiu do livro a si remetido. 

Estes elementos são assumi-
dos como geniais e únicos como 
se, sem os quais, a luta vitoriosa 
contra o colonialismo não teria 
acontecido, ou levaria mais que 
10 anos que durou e que Moçam-
bique não seria uno, isto é, não 
seria do Rovuma ao Maputo e do 
Índico ao Zumbo, mas, possivel-
mente, dividido territorialmente. 
A consideração destas possibili-
dades, longe de se pôr em cau-
sa os atributos que o Estado lhe 
atribui, não deixam de levantar 
questionamentos, porque, como 
aconteceu em muitos países, a 
unidade nacional na luta (arma-
da ou não) contra o colonialismo 
não teve de acontecer necessa-
riamente a unificação de todos 
os movimentos, então houve 
nenhum país africano cujas fron-
teiras coloniais foram alteradas 
durante e após a independência. 

Por outro lado, mesmo ad-
mitindo-se que a unidade dos 
movimentos pela independên-
cia foi necessária, nem sempre 
esta unidade se consubstanciou 
pela “morte” dos movimentos 
intervenientes, pois se admite 
que, além do mesmo objectivo, 
provavelmente, teriam diferen-
tes projectos políticos a serem 
divulgados, após a fundação do 
novo Estado, tal como aconte-
ceu em muitas outras colónias. 

Estes questionamentos, longe 

de desabonarem a obra de Mon-
dlane como arquitecto da unida-
de nacional, para quem assim en-
tende, devem compelir para que 
se consubstancie esta sua dimen-
são arquitectónica, dissipando-se 
as sombras que possam existir 
na sua história circulante, escrita 
pelos vencedores, aqueles que o 
tomam como seu herói e mes-
mo assim, diversamente, uma 
vez que, da sua obra e projecto 
políticos, apesar dos mesmos as-
sumirem representá-lo correcta-
mente, divergem bastante sobre 
estes aspectos ao ponto de, num 
determinado período da nossa 
história, quem ousasse assumir 
Mondlane diferentemente da “li-
nha revolucionaria” (vencedora 
sobre linha reaccionária” / “an-
tirrevolucionária”),  era silencia-
do sob diversos meios. É assim 
que a história de Mondlane pare-
ce como que escrita pelos vence-
dores e, num país dilacerado pela 
guerra civil, com valores ideoló-
gicos e políticos diferentes de-
pois da superação da contradição 
da guerra civil de 16 anos, mere-
ce ser reescrita na base de outras 
forças e fontes. Provavelmente, 
deste debate, a unidade nacional 
genuína é que, efectivamente, 
pode ser construída, se por esta 
não a entendemos somente como 
a indivisibilidade territorial e es-
tado unitário de Moçambique.  

A prova desta verdade, de que 
a vida e o projecto de Mondlane 
precisam ser rebatidas em liber-
dade de pensamento, expressão 
e comunicação para se confir-
marem, se rejeitarem e/ou se 
emendarem alguns aspectos, foi 
a ausência dessas, logo depois da 
nossa independência nacional, 
onde qualquer ideia diferente foi 
silenciada e a contrária combati-
da. Não fosse este momento de 
democracia multipartidária em 
que vivemos, conquistada a fer-
ro e fogo ao longo de 16 anos e 
que fez emergir outros heróis por 
esta causa, as teses dos Severino, 
Ronguane e outros académicos, 

dos políticos e outros cidadãos 
que não sejam do partido gover-
nante (Frelimo) sobre a obra e 
projecto políticos de Mondlane, 
não circulariam se ainda vivês-
semos nos tempos da primeira 
república (de Samora) e nos 4/5 
anos seguintes após a sua morte, 
assim como os portadores destas 
ideias não circulariam livremente 
pelo país. Por outro lado, a obra 
“Simango: Um Homem, Uma 
Causa”, do moçambicano Ber-
nabé Lucas, que também apre-
senta uma certa visão da obra e 
projecto políticos de Mondlane, 
não podia ser divulgada / vendi-
da nas livrarias moçambicanas. 

Não nos esqueçamos tam-
bém que os partidos da oposição, 
que representam uma grande 
parte deste povo, localizado em 
diferentes espaços geográficos, 
têm igualmente a dizer sobre 
Mondlane, associado a outros 
combatentes a que julgam mere-
cer o título, como as figuras de 
Uria Simango, André Matsan-
gaíssa, Afonso Dhlakama, Joana 

Simeão, Lázaro Kavandame e 
outras figuras nacionais, muitos 
deles perecidos nas mãos dos 
que se assumem de partidários 
de Mondlane, um imbróglio 
que, enquanto não resolvido, é 
uma ameaça permanente para a 
paz neste único país constante-
mente dilacerado pelos confli-
tos armados na região austral. 

Sem se entender que o debate 
à volta da obra e projecto polí-
ticos de Mondlane possam por 
em causa a sua heroicidade, é 
de se admitir que o ambiente em 
que se vive, em que o poder go-
vernativo, jurídico e legislativo 
está nas mãos de quem foi/é da 
“linha revolucionária” que com-
bateu e matou representantes da 
“linha reaccionária”, o debate 
sobre Mondlane permanecerá 
além do se dejável por causa 
destas conexões do poder que 
não pode se abrir para a inclu-
são de ideias e acções políticas 
diferentes ou opostas (da oposi-
ção) e dos fantasmas históricos 
que permanecem a assombrar o 

presente e o futuro. Mesmo os 
outros que assumem Mondlane, 
mas de forma diferente e opos-
ta à da “linha revolucionária”, 
ainda que sejam membros ou 
simpáticos para com o “partido 
revolucionário”, não podem ter 
um espaço/público privilegia-
do para exporem as suas teses.    

Seja como for, importa que se 
façam e se implementem projec-
tos de pesquisa pois são muitas 
as questões que se levantam para 
melhor se entender os atributos 
atribuídos a Mondlane pela “li-
nha revolucionaria” ou seja, o 
partido Frelimo. Assim, como 
“arquitecto da unidade nacio-
nal”: (1) Como é que Mondlane 
é o arquitecto se está confirmado 
que ele estava ausente da reu-
nião que decidiu a unificação 
dos dois movimentos (MANU e 
UDENAMO), em Acra, capital 
do Gana, sob pressão do presi-
dente deste país, KwameNkru-
man, e o próprio nome de Frente 
de Libertação de Moçambique” 
(FRELIMO) foi proposto, por 

ALBERTO LOTE TCHECO
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Excitante e enriquecedora pesquisa sobre a 
obra e os projectos políticos de Mondlane (1)

Fanuel Guidion Mahluza, que 
veio a ser da “linha reaccioná-
ria”, e aprovado (o nome) pelos 
presentes, incluindo o Marceli-
no dos Santos , que veio a ser o 
líder da “linha revolucionária”, 
um marxista-leninista que mor-
reu heróico por esta causa de que 
nunca se demarcou por algum 
“pragmatismo” e também assim 
a viveu, na prática, como comu-
nista, sem se ter tornado  burguês 
e capitalista e deve estar a repou-
sar no paraíso comunista ao lado 
do seu camarada Samora, o fun-
dador oficial do partido Frelimo 
marxista-leninista.  Observa-se 
que esta versão nunca foi nega-
da de Acra e foi dado a conhecer 
pelo próprio Malhuza, na altura, 
em vida o próprio Marcelino dos 
Santos. (2) Se a FRELIMO foi 
fundada em Acra, em 2 de Fe-
vereiro de 1962, como é que se 
altera esta data real do seu “nas-
cimento” para esta, só porque 
nesta se realizou o seu primeiro 
Congresso? Não se assemelha 
esta atitude àquelas situações de 

falsificações das idades nos re-
gistos de nascimento, no tempo 
colonial, por desconhecimento 
da real data por parte dos pais, 
ou, intencionalmente, por algum 
objectivo, em particular, para 
os filhos terem direito a estu-
dos diurnos nas escolas oficiais? 
Assim, como é que se atribui o 
desmérito aos reais fundadores 
da FRELIMO, como Gwambe, 
e que assinaram o documento 
disponível e assinado pelos seus 
4 representantes, em Acra e o 
mérito a Eduardo Mondlane, que 
não participou nessa reunião? 
(3) O termo “arquitecto” impõe 
o reconhecimento de algum en-
genho por parte de quem assim 
é assumido, uma arquitectura 
que se opõe e ultrapassa os de-
safios ou mesmo os oponentes à 
unidade nacional. Sugere-se que 
alguns não pretendiam a unida-
de. E o que podiam desejar? A 
independência de algumas re-
giões de Moçambique? Se as-
sim foi, quem são e como é que 
Mondlane conseguiu-se opor e 
superar (evitar a desunião)? Do 
que se sabe, os três movimentos 
eram nacionalistas, isto é, que-
riam a independência de Mo-
çambique. Do esclarecimento 
de Mahluza, não se vislumbra 

essa divisão do país, mesmo do 
líder maconde Khavandame, 
assumido como tribalista, ao ex-
plicar que “nessa ocasião, antes 
dessa Conferência de Acra, o 
Guambe [fundador e presidente 
da UDENAMO] escreve-nos e 
comunica também a Marceli-
no dos Santos que aquela era 
a oportunidade que nós [UDE-
MO e MANU] tínhamos de nos 
fazer representar em Acra não 
como UDENAMO, mas como 
representantes de todo o Mo-
çambique. Com isso, ele queria 
dizer que, na nossa delegação 
deviam estar representados os 
membros da MANU. Ele expli-
cava ainda que aquela situação 
iria nos dar a oportunidade de 
conversar, no Gana, a sós, nós, 
os moçambicanos, sem a inter-
ferência indesejável dos mem-
bros do governo do Tanganyika 
e nem do [seu] partido TANU. 
(…) E dizia que, no caso de 
não nos entendermos através 
das discussões, a decisão seria 
alcançada por meio do voto”. O 
terceiro movimento, a UNAMI, 
também não era regionalista 
pois, quando chegou na Tan-
zânia, aceitou integrar-se na 
FRELIMO fundada em Acra. 

Aqui se pode ver, efectiva-

mente, a arquitetura do jovem 
Adelino Guambe na fundação 
da FRELIMO e foi por ele que 
“o anúncio desta decisão viria 
ao conhecimento da opinião 
pública no dia 3 de Junho de 
1962. Portanto, Adelino Guam-
be é o primeiro moçambicano 
a falar publicamente do nas-
cimento da Frelimo” (idem). 
Guambe foi assumido depois 
como da “linha reaccionaria’ e 
encontrou a morte, com os ou-
tros “reaccionários” nas mãos 
dos detentores da “linha revo-
lucionária” que dirigiu o estado 
e governo logo depois da inde-
pendência, de que Samora Ma-
chel era presidente. Recorde-se 
que por reaccionário ou contra-
-revolucionário considerava-se 
quem discordasse e agisse contra 
a ideologia e política de então e 
o seu destino era o silenciamen-
to (morte). E onde estava Mon-
dlane? Estava nas Nações Uni-
das como funcionário e chega a 
Tanzânia faltando pouco tempo 
para a realização do primeiro 
congresso da FRELIMO de que 
foi eleito presidente. Ainda se-
gundo Mahluza, “É uma grande 
mentira que se propala por este 
país e se ensina a mesma mentira 
nas escolas. Não sei o que é que 

custa dizer a verdade. É mentira, 
Mondlane não uniu nenhum mo-
vimento. Mondlane foi convida-
do por nós, da UDENAMO, para 
vir testemunhar a integração dos 
três movimentos, já unidos por 
nós na ausência de Mondlane. 
A união dos movimentos foi um 
trabalho aturado de vários me-
ses e Mondlane apenas chegou 
a Dar-es-Salaam, no dia 16 de 
Junho de 1962, para, no dia 25 
de Junho, ser eleito presidente 
da FRELIMO. O sr. [jornalista] 
acha que, em uma semana, que 
Mondlane esteve em Dar-es-
-Salaam, é possível unir algum 
movimento? Para já, fomos nós 
[da UDENAMO] que apresen-
támos Mondlane aos líderes de 
outros movimentos que estavam 
para assinar o compromisso de 
integração, a 23 de Junho (…). 
Ele foi apenas o primeiro pre-
sidente da FRELIMO. Há dife-
rença entre ser fundador e ser 
primeiro presidente da Frelimo 
(…) Pergunte bem ao Marcelino 
dos Santos, que ele, se quiser, 
contar-lhe-á toda a verdade. Eu 
estou a dizer isto com autorida-
de” (idem). Mesmo na eleição 
do presidente, cada candidato 
mereceu os votos dos mem-
bros dos seus ex-movimentos. 
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Plano Económico-social e Orçamento do Estado (PASOE 2020-2022)

Província de Maputo aposta na cobrança 
de impostos para sair do vermelho

O Governo da província 
de Maputo pretende aumen-
tar o volume de cobranças de 
receita para fazer face ao dé-
fice orçamental de cerca de 
43 milhões de meticais para 
implementar o Plano Eco-
nómico Social e Orçamento 
do Estado (PASOE 2020) 
naquela parcela do país.

Segundo apuramos, 
para o exercício 
económico 2020, o 
Conselho Executi-
vo Provincial (CEP) 

definiu quatro áreas essenciais, 
nomeadamente, Educação Saú-
de, Agricultura e Infra-estru-
turas Económicas e Sociais.

Durante apresentação pú-
blica dos referidos instrumen-
tos de trabalho, ocorrida nesta 
segunda-feira, na cidade da 
Matola, o governador da pro-
víncia, Júlio Parruque, explicou 
aos membros da Assembleia 
provincial que se perspecti-
va que a produção global da 
província valorada totalize 
241,471.96 mil meticais, com 
um crescimento previsto de 4%.

Segundo disse o governante, 
os sectores que mais contribuem 
para o aumento da produção 
global na província de Mapu-
to são a indústria transforma-
dora, agricultura, transportes, 
armazenagens e comunicações.

De acordo com a fonte, a 
Proposta do OE 2020 foi ela-
borada com base no Cenário 
Fiscal de Médio Prazo 2020-
2022 (CFMP), que constitui 
instrumento fundamental no 
processo de preparação do Pla-
no Económico e Social (PES) e 
do Orçamento do Estado (OE) 
e foram tomados como base os 
limites indicativos do OE 2019.

O Orçamento da Provín-
cia de Maputo compreende 
três componentes, a saber: a 
previsão da colecta de recei-
ta; as transferências financei-
ras e a previsão das despesas.

“Para o exercício económi-
co de 2020, foi previsto para 
o CEP, um montante total de 
553.226,44 mil meticais, sub-
dividido em:Receitas próprias 
no montante de 83.445,27 mil 
meticais a serem executadas 
pelos sectores que as cobram 

em despesas correntes e trans-
ferências financeiras no valor 
de 449.781,17 mil meticais a 
ser executado pelo CEP em 
despesas de funcionamento e 
investimento”,explicou Parru-
que.

Défice orçamental

Entretanto, de acordo com 
o mesmo governante, estas re-
ceitas não são suficientes para 
financiar todas despesas dos Ór-
gãos do CEP, “pois das previsões 
feitas pelos sectores regista-se um 
deficit 43.438,41mil meticais”.

Falando sobre as principais 
acções de prioridade do PQGP 
2020-2022, Júlio Parruque 
anunciou que uma das priori-
dades crucias é a de impulsio-
nar o crescimento económico, 
a produtividade e a geração de 
emprego, tendo destacado que 
o primeiro objectivo estraté-
gico é de promover ambiente 
macroeconómico equilibrado 
e gestão das finanças públicas.

“Arrecadar 430.191,67 Mi-
lhões de Meticais de receita glo-
bal; elaborar um cadastro dos 

contribuintes; elaborar um plano 
de tesouraria; identificar e criar 
novas fontes de receitas. O 2º ob-
jectivo estratégico é melhorar o 
ambiente de negócios para atrac-
ção de investimento privado na-
cional e internacional, realizar 18 
reuniões no âmbito da plataforma 
de diálogo público privado com 
vista a remoção das barreiras ao 
negócio; realizar 10 eventos de 
divulgação das potencialidades 
e oportunidades de investimen-
tos; analisar e aprovar 450 Pro-
jectos de investimento directo 
privado nacional e estrangeiro; 
realizar a monitoria de 882 pro-
jectos de investimento directo 
privado nacional e estrangeiro 
aprovados”, alistou Parruque.

Ainda de acordo como o mes-
mo governante, o CEP de Mapu-
to prevê investir nos sectores da 
Agricultura, Saúde, Turismo, 
Meio Ambiente, Capital Huma-
no e promover o desenvolvimen-
to de infra-estruturas económi-
cas, sociais e de administração.

Aliás, sobre infra-estruturas 
cruciais para desenvolvimento 
económico e social da província 
de Maputo está prevista a cons-

trução e manutenção de 65 km 
de estradas pavimentadas sendo 
que 20 km Matola, 7 km Boane, 
5 km Namaacha, 5 km Manhiça, 
10 km Marracuene, 5 km Magu-
de, 8 km Moamba e 5 Matutuine.

Prevê-se ainda construir 90 
km de Estradas Terraplanadas 
(10 km Boane, 10 km Namaacha, 
10 km Manhiça, 10 Marracuene, 
15 km Magude, 20 km Moamba 
e 15 km Matutuine); Construção 
de 250 habitações sociais (30 
Boane, 30 Namaacha, 45 Manhi-
ça, 45 Marracuene, 30 Magude, 
30 Moamba e 40 Matutuine); 

“Construir 414 Fontes de 
Abastecimento de Água (34 
Boane, 33 Namaacha, 100 
Manhiça, 100 Marracuene, 
33 Magude, 33 Moamba e 81 
Matutuine); Reabilitação e ma-
nutenção de 4 represas (1 em 
Matutuíne, 1 em Magude, 1 em 
Namaacha e 1 em Moamba); 
Construir 14 Sistemas de Abas-
tecimento de Água (SAA) (2 
Boane, 2 Namaacha, 2 Manhi-
ça, 2 Marracuene, 2 Magude, 2 
Moamba e 2 Matutuine)”, disse 
a fonte que temos vindo a citar.

ZoomJosé MatlhoMbe
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No leito do grande rio
#FicaEmCasa

Alambique e 
GranMah dividem 
mesmo palco

Esta sexta-feira, 10 de 
Julho, o projecto #FicaE-
mCasa, traz um espectácu-
lo musical em dose dupla, 
com as banda Alambique, 
liderada pelo guitarrista 
Hortêncio Langa, e Gran-
Mah, comandada pela vo-
calista Regina dos Santos, 
a dividirem o mesmo palco.

Trata-se do pros-
seguimento do 
projecto social, 
promovido pelo 
Standard Bank, 

em parceria com a Televisão de 
Moçambique (TVM) e a Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM), que tem por objectivo 
disseminar mensagens sobre a 
prevenção da Covid-19 e ainda 
entreter as pessoas neste perío-
do de Estado de Emergência.

No espectáculo, a ser 
transmitido nas redes sociais 
do banco e ainda pela televi-
são pública moçambicana e a 
Rádio Universitária, a banda 
Alambique vai-se apresentar 
renovada, com novas caras que, 
pela sua rica experiência, vão 

alegrar ainda mais o público.
“Vamos interpretar te-

mas que sabemos que são do 
agrado das pessoas, sobretu-
do composições emblemá-
ticas da banda”, disse Hor-
têncio Langa, considerando 
que a pandemia do novo co-
ronavírus está a causar enor-
mes prejuízos aos músicos.

Sem espectáculos com a 
presença do público, segundo 
referiu, o trabalho dos músi-
cos tem-se cingido a ensaios, 
criação de novas compo-
sições e troca de experiên-
cias com colegas de outros 
géneros musicais, pelo que 
o show live constitui uma 
grande alternativa para os 
artistas continuarem a traba-
lhar num formato diferente.

“Os lives têm a particulari-
dade de serem vistos, em tem-
po real, em todo o País e até 
pelo mundo afora: “Mas exi-
gem muita atenção para parte 
dos técnicos, em termos de 
qualidade do som e imagem, 

para não chegarem deturpa-
dos aos espectadores“, frisou, 
destacando a importância de 
veicular continuamente as 
mensagens sobre a prevenção 
da Covid-19, uma vez tratar-
-se de uma calamidade séria.

Por sua vez, a vocalista 
Regina dos Santos conside-
rou que o espectáculo será 
um momento de transmissão 
de energia, que tem caracte-
rizado as actuações do gru-
po GranMah: “Cultivamos 
uma fusão de vários géneros 
musicais, com base no reg-
gae music e certamente ire-
mos partilhar momentos de 
calor e emoção”, afirmou, 
após agradecer ao Standard 
Bank pela oportunidade.

Sobre a pandemia, Regi-
na dos Santos, alertou para 
a necessidade de não se rela-
xar na observância das me-
didas de prevenção, como 
lavar bem as mãos, usar a 
máscara e praticar o dis-
tanciamento físico e social.

“Cultivamos uma fusão de vários géneros mu-
sicais, com base no reggae music e certamente 
iremos partilhar momentos de calor e emoção”

No  âmbito da moni-
toria do grau de imple-
mentação do Programa 
Quinquenal do Governo 
- PQG 2020-2024, o mi-
nistro da Indústria e Co-
mércio, Carlos Mesquita, 
efectua no dia 8 de Julho 
(quarta-feira), uma visi-
ta de trabalho ao Parque 
Industrial de Beluluane-
-Zona Franca, SA no posto 
administrativo da Mato-
la Rio, distrito de Boane.

A visita tem por 
objectivo bus-
car ilações e 
avaliar o de-
sempenho do 

Parque industrial de Belulu-
ane, criado em 2000, como 
uma Parceria Público-Pri-
vada, entre a Agência para a 
Promoção de Investimento 
e Exportações (APIEX) de 
Moçambique e investido-
res suíço-moçambicanos.

Actualmente, o parque 
acolhe cerca de 40 empresas, 
nove das quais receberão a vi-
sita do ministro da Indústria e 
Comércio, nomeadamente: 

Duys, Dendustri, Capital Star 
Steel, Engeproject (metalo-
mecânica), Midal, MOZAL, 
Beleza, Matola Gas Com-
pany (MGC) e Belutécnica.

De seguida, Carlos Mes-
quita vai visitar no dia 9 de 
Julho (quinta-feira) as uni-
dades industriais localizadas 
na província de Maputo e 
no dia 10 de Julho (sexta-
-feira) terminará a visita de 
trabalho na cidade de Ma-
puto, onde vai igualmen-
te visitar estabelecimentos 
industriais e comerciais.  

Nos dois pontos, Carlos 
Mesquita vai visualizar in 
loco as dinâmicas do agro-
-processamento e industria-
lização; apurar os níveis de 
produção e de stock de maté-
ria-prima e produto acabado 
existente; apurar as dificul-
dades e/ou constrangimentos 
sobre o desempenho do de-
senvolvimento da província e 
da cidade no domínio da In-
dústria e Comércio;  aferir o 
nível de aplicação das medi-
das emanadas e os constran-
gimentos enfrentados pelos 
estabelecimentos no decurso 
do Estado de Emergência.

 Indústria na província e 
cidade de Maputo

Mesquita mede 
pulsar do Parque 
Industrial de 
Beluluane
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COVID-19: 

Cornelder homenageia parceiros de 
produção de 60.000 máscaras de protecção

MCNet entrega 
equipamento de laboratório 
de diagnóstico da Covid-19

A MCNet-Mozambique Community Network, enti-
dade que gere a Janela Única Electrónica (JUE), entre-
gou, quinta-feira, 2 de Julho, ao Ministério da Saúde, 
numa cerimónia ocorrida em Nampula, equipamento 
completo de laboratório de diagnóstico da Covid-19 e 
os respectivos kits de testes, num total de 15 mil testes.

A oferta avaliada 
em 35 milhões 
de meticais 
está enquadra-
da nas acções 

de responsabilidade social 
da MCNet, visando ajudar 
o Governo nos esforços de 
expansão da vigilância sani-
tária activa, a nível da cida-
de e província de Nampula.

Trata-se da conjugação 
de esforços para debelar este 
inimigo invisível, reforçan-
do as medidas de comba-
te e prevenção da doença, 
apoiando em meios para 
identificar, de forma precoce, 
os novos focos de infecção.

No acto de entrega, que 
contou com a participação 
do ministro da Saúde, Ar-
mindo Tiago, o presidente do 
Conselho de Administração 
da MCNet, Rogério Samo 
Gudo, disse esperar que o 
apoio reforce a capacidade da 
identificação dos focos para 
posterior tomada de medidas 
com vista a deter a expansão 
da pandemia no País.   “A 
protecção da vida humana, 
consubstanciada na sua saúde, 

faz parte dos principais valo-
res da MCNet como parte do 
desenvolvimento do capital 
humano em Moçambique, que 
é o centro de todo o processo 
de desenvolvimento eco-
nómico e social”, destacou.

Como parte dos seus ob-
jectivos, a MCNet, segundo 
garantiu Rogério Samo Gudo, 
tem outros projectos de apoio 
ao Sistema Nacional da Saúde, 
como a luta contra diabetes, a 
testagem auditiva dos recém-
-nascidos, interrompidos de-
vido à situação da pandemia.

“A testagem auditiva é 
um projecto que a MCNet, 
em parceria com o Governo, 
pretende retomar logo que as 
condições epidemiológicas 
assim o permitirem”, frisou.

Importa realçar que a MC-
Net vai providenciar apoio 
multiforme ao Governo, para 
assegurar o controlo da pan-
demia, que afecta actualmen-
te, as liberdades fundamentais 
humanas como sendo, a de 
livre circulação, bem como 
os sinais positivos que a nos-
sa economia demonstrava.

No leito do grande rio

No âmbito da iniciativa “Juntos Contra a Covid-19”, a 
Cornelder de Moçambique foi anfitriã de um evento que 
juntou os parceiros de produção das 60.000 máscaras de 
protecção individual, manufacturadas e distribuídas gra-
tuitamente a sectores com um alto potencial de propaga-
ção do Novo Coronavírus que integram vendedores dos 
mercados formais e informais, motoristas e cobradores de 
“chapa 100”, “tchopelas” e “moto-táxi”, policiais, jorna-
listas, pessoas portadoras de deficiência física e comuni-
dades carenciadas na Cidade da Beira e Distrito de Mutua.

Recorda-se que 
as Associações 
Young Africa, 
Restaurando So-
nhos, Renascer 

do Sol e Sant´Egídio e as Paró-
quias da Igrejas, nomeadamen-
te Munhava, Matacuane e Ma-
cuti, responderam prontamente 
ao apelo da Cornelder e, no con-
texto, mobilizaram as suas co-
munidades para a concreti-
zação com sucesso, deste tão 
importante e urgente objectivo.

Numa cerimónia restri-
ta, carregada de simbolismo, 
dado o momento particular 
que se vive no nosso País, re-
alizada na quinta-feira, dia 2 de 
Julho último, a concessionária 
dos Terminais de Contentores 
e de Carga Geral do Porto da 
Beira, representada pelo seu 
Administrador Delegado, Jan 
de Vries, procedeu, como forma 
de agradecimento, a entrega de 
diplomas de honra aos visados, 
depois de tecer largas e elogiosas 

observações às sinergias cria-
das por todos os envolvidos no 
desenvolvimento do projecto, 
com destaque para os voluntá-
rios que orgulhosamente digni-
ficaram as suas organizações.

“O nosso maior desejo é 

que com a experiência adquiri-
da e as 90 máquinas de costura 
disponibilizadas pela Cornelder 
nesse intenso processo, sejamos 
capazes de dar continuidade a 
este projecto, permitindo que 
cada vez mais pessoas tenham 

acesso a este item indispen-
sável nessa batalha, que são 
as máscaras”, disse de Vries.

Na sequência desta interven-
ção, Akssana Varela, Directora 
da Young Africa  Moçambique, 
uma instituição sem fins lucrati-
vos que oferece cursos profissio-
nais na área de corte e costura, su-
blinhou que “graças a esta nobre 
causa, recebemos 22 máquinas 
de costura novas que reforçaram 
de forma significativa a nossa ca-
pacidade de formação, permitin-
do que mais jovens possam par-
ticipar do nosso curso de corte e 
costura e, com isso, prosseguir-
mos na luta contra a pobreza”.

De referir que, no total, o 
projecto mobilizou mais de 180 
voluntários dentre os quais, al-
faiates, jovens estudantes, mães 
solteiras, viúvas, entre outros, 
de vários bairros urbanos e su-
burbanos da Cidade da Beira.
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CDM apoia iniciativa de sensibilização 
contra uso de sacos de plástico

Celebrou-se, no dia 03 de Julho, o Dia Internacio-
nal Sem Sacos de Plástico, um dia que ganha especial re-
levância numa altura em que o plástico é uma das maiores 
ameaças à sobrevivência do Planeta. Esta data tem como 
objectivo chamar a atenção para a produção e consumo ex-
cessivo de sacos de plástico a nível mundial, propondo alter-
nativas eficazes para resolver este grave problema ambiental.

Em 2020, em Mo-
çambique, a data 
será assinalada 
com a iniciativa 
‘Preserve o Am-

biente, Diga Não à Poluição 
Plástica’, uma iniciativa que 
junta o Ministério da Terra e 
Ambiente, o Conselho Muni-
cipal de Maputo e a empre-
sa Reciclagem & Serviços 
e que conta com o apoio da 
Cervejas de Moçambique.

Inserida no âmbito da sua 
Responsabilidade Social Cor-
porativa, o apoio da Cervejas 
de Moçambique “faz todo o 
sentido”, tal como indicou 

Bruno Tembe, Better World 
Manager da Cervejas de Mo-
çambique: “Esta é uma temá-
tica que está, cada vez mais, 
na ordem do dia. Os sacos de 
plástico levam cerca de 500 
anos a decompor-se e apenas 
2% da população mundial 
faz a reciclagem deste ma-
terial. É preciso mudar men-
talidades e comportamentos 
e esta iniciativa é uma óp-
tima forma de o fazermos”.

Esta iniciativa traduz-se, 
na prática, pela proibição da 
comercialização de sacos de 
plástico de 01 a 03 de Julho, 
bem como a sensibilização, 

por parte de educadores am-
bientais, para o não uso de 
sacos de plástico. Esta ini-

ciativa irá decorrer até a 10 
de Novembro de 2020, data 
em que se comemora o Dia 

da Cidade de Maputo, nos 
supermercados Shoprite e 
SPAR Premier de Maputo.

ISAEN acredita três cursos

Três cursos de pós-graduação do Instituto Superior 
de Altos Estudos e Negócios (ISAEN), uma unidade or-
gânica da Universidade Politécnica, foram, recentemen-
te, acreditados pelo Conselho Nacional de Avaliação de 
Qualidade do Ensino Superior (CNAQ), órgão responsá-
vel pela implementação e supervisão do Sistema Nacio-
nal de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade 
do Ensino Superior, com vista a adequá-los à legislação.

Trata-se do Pro-
grama de Mes-
trado em Gestão 
de Empresas, o 
primeiro curso 

de pós-graduação que a Uni-
versidade Politécnica intro-
duziu no mercado, em 1999, 
em parceria com o Instituto 
Superior de Economia e Ges-
tão de Lisboa (ISEG), que foi, 

pela primeira vez, submetido 
à avaliação externa através do 
CNAQ, para aferir a qualidade 
deste Programa de Mestrado.

Foram, igualmente, pré-
-acreditados os programas de 
Mestrado em Pensamento Con-
temporâneo e Desenvolvimento 
e de Doutoramento em Estudos 
de Desenvolvimento, recém-in-
troduzidos na instituição e que, 
de acordo com a legislação, de-
viam ser avaliados pelo órgão 
competente (CNAQ) antes de 

serem lançados no mercado.
Para a Doutora Iolanda 

Wane, coordenadora da Co-
missão de Auto-Avaliação do 
ISAEN, este resultado constitui 
um reconhecimento ao trabalho 
que a instituição vem desenvol-
vendo com vista a responder 
às necessidades do mercado.

“O Instituto Superior de 
Altos Estudos e Negócios e a 
Universidade Politécnica es-
tão a formar profissionais com 
qualidade, por isso a avalia-
ção, a que fomos submetidos 
provou que não estávamos 
muito longe daquilo que é 
o ideal no ensino superior”, 
considerou Iolanda Wane.

Mais do que comprovar a 
qualidade, este processo per-
mitiu à instituição avaliar o 
seu próprio funcionamento. 
“Não basta ter docentes e es-
tudantes na sala de aulas, é 
necessário aferir como o pro-
cesso decorre. Foi importan-
te ter a oportunidade de ver o 
que era necessário melhorar”.

Entretanto, para além da 
submissão dos seus cursos a 
acreditação e avaliação, está em 
curso, no ISAEN, o processo 
de revisão curricular dos pro-
gramas de Mestrado em Vias 
de Comunicação e de Mestra-
do em Contabilidade, Fiscali-

dade e Finanças Empresariais.
Sobre a revisão do Programa 

de Mestrado em Vias de Comu-
nicação, o coordenador do pro-
cesso, Engenheiro Ruy Cravo, 
explicou que a mesma tem em 
vista a actualização dos conteú-
dos, tendo em conta o contexto 
actual, onde se aposta mais na 
tecnologia e há maior preocu-
pação com o meio ambiente.

“O mundo mudou e hoje 
já se fala do petróleo e do gás, 
o que coloca novos desafios à 
capacidade do nosso mercado 
em termos de profissionais pre-
parados para preencher postos 
de trabalho nessa área. As vias 
de comunicação são indispen-
sáveis para o progresso de um 
País. Temos, por exemplo, o 
caso de Cabo Delgado, que 
vai registar um grande desen-
volvimento e o relançamen-
to da cabotagem marítima. 
Por isso este conhecimento 
vai ser muito útil”, sublinhou.

Essencialmente, acrescen-
tou Ruy Cravo, a revisão vai 
permitir a introdução de con-
teúdos ligados a tecnologias 
de baixo custo, mas de alto 
rendimento, inovação, plani-
ficação, monitoria e controlo 
com recurso a sistemas de sof-
twares de gestão, entre outros.



Quinta-feira, 09 de Julho de 202018 |  ZAMBEZE  | ECONOMIA|

Cabo Delgado:

Menos receitas e mais segurança 
no sector do gás após ataques*

Na sequência da morte de oito trabalhadores da Fe-
nix Construction em Cabo Delgado, as projecções iniciais 
das receitas do gás poderão sofrer um decréscimo, diz in-
vestigadora do CIP, que pede mais transparência no sector.

Os ataques armados 
em Cabo Delga-
do, no norte de 
M o ç a m b i q u e , 
continuam a fazer 

mortes. As vítimas mais recentes 
são oito trabalhadores da Fenix 
Construction, uma empresa de 
construção subcontratada que 
opera no megaprojecto de gás na 
região, que sofreram um ataque 
a 27 de Junho.

Três funcionários, que con-
seguiram escapar ao ataque, 
continuam desaparecidos. O 
que poderá representar para o 
sector do gás a morte destes 
trabalhadores? O afastamento 
de investidores poderá ser uma 
das consequências? Foi o que a 
DW África perguntou a Inocên-
cia Mapisse. A investigadora do 
Centro de Integridade Pública de 
Moçambique (CIP) pede mais 
transparência e rigor ao Governo 
no controlo das empresas que 
operam no sector do gás, para 

evitar perdas maiores para o país.

DW África: O que pode re-
presentar para o sector do gás 
a perda destes trabalhadores? 
Poderá haver um afastamento 
de investidores?

Inocência Mapisse (IM): 
Para o país no geral, a perda de 
vidas humanas em si é algo que 
lamentar. Agora, olhando para o 
sector do gás, os ataques aos tra-
balhadores de empresas relacio-
nadas com projectos de gás terá, 
sem dúvida, um impacto directo 
no custo operacional destes pro-
jectos. O que vai acontecer aqui 
é que as empresas irão reforçar 
o seu sistema de segurança. 
Mais do que a segurança que 
foi exigida ou recomendada por 
parte das empresas ao Governo, 
que é a segurança militar, as 
empresas por si só irão reforçar 
a sua componente de segurança 
individual de cada uma. E este 
custo com certeza será repassado 
para as empresas do gás, porque 

trata-se aqui de uma empresa 
que lida com a empresa do gás, 
[embora] não directamente ao 
nível da exploração. Mas no 
final do dia são custos que irão 
impactar na redução da matéria 
tributada. O que significa que as 
projecções das receitas que fo-
ram inicialmente feitas poderão 
sofrer um decréscimo.

Num contexto de guerra ou 
num contexto de ataques, há 
muito pouco espaço para fisca-
lização e monitoria. Isto abre 
espaço para que as empresas 
possam inflacionar esses mes-
mos custos. Não se sabe quais 
são as empresas que estão a 
ser contratadas para fazer essa 
mesma segurança, não se sabe 
quais são os termos de referência 
que estão a ser usados. Portanto, 
há todo um espaço para que as 
mesmas empresas do sector pe-
trolífero inflacionem os custos. E 
inflacionando os custos, isso terá 
um impacto negativo nas receitas 
a serem arrecadadas pelo Estado.

DW África: Estamos a fa-
lar de um sector que, além dos 
ataques armados, também está 
a ser vítima da pandemia de 

Covid-19 e da queda do preço 
do petróleo. O que é preciso 
mudar neste sector?

IM: São acontecimentos que 
estão todos interligados - pelo 
menos estes dois últimos que é 
a queda do preço do petróleo e 
o impacto da pandemia de Co-
vid-19. Este sector, sem sombra 
de dúvida, está a ser um dos mais 
afectados. E o que se pode fazer 
de momento é primar pela trans-
parência, pelo menos do lado do 
Governo, e rigor no controlo des-
tas mesmas empresas para evitar 
que as perdas sejam substanciais. 
Porque, efectivamente, esta si-
tuação toda irá impor um maior 
desafio ao país na captação de 
receitas e depois no repasse des-
sas receitas para financiar outros 
sectores da economia e, assim, 
alavancar o desenvolvimento do 
nosso país. Mas é necessário que, 
neste momento, o Governo pri-
me pela transparência e rigor na 
análise técnica para garantir que 
todo o valor, todo o relatório que 
é apresentado por essas mesmas 
empresas, sejam fidedignos.

DW África: Na semana 
passada, numa visita a Moçam-

bique, a petrolífera francesa 
Total disse que estava convicta 
da execução segura do projecto 
de exploração de gás em Cabo 
Delgado e disse que o Governo 
está a trabalhar muito bem 
para criar, dentro do possível, 
as melhores condições para 
executarem este trabalho. O 
CIP concorda?

IM: A nossa expectativa é 
que o Governo esteja a trabalhar 
muito bem para gerir esta situa-
ção. Mas o que nós queremos, 
neste momento, são evidências 
de que este trabalho está a ser 
bem feito. E nada melhor do que 
um relatório para provar o que 
é que efectivamente o Governo 
está a fazer para garantir que as 
operações continuem e que con-
tinuem num contexto em que o 
país também se possa beneficiar.

DW África: Já que falou 
em transparência, hoje (06.07) 
o jornal @Verdade trouxe a 
público que o presidente da 
petrolífera francesa Total para 
a área de exploração e produ-
ção, Arnaud Breuillac, violou o 
estado de emergência ao entrar 
em Moçambique porque não 
cumpriu, como está na lei, o re-
gime de quarentena obrigatório 
para quem chega ao país. Que 
mensagem passa este episódio? 
O Governo moçambicano tem 
dois pesos e duas medidas?

IM: Isto é uma situação bas-
tante delicada que passa, na 
verdade, do meu ponto de vista, 
a mensagem de que o Governo 
moçambicano neste momento 
não tem o poder suficiente para 
lidar com as grandes empresas do 
sector do gás e do sector mineiro 
em Moçambique. E isto chama 
a atenção para vários outros 
assuntos. Se num assunto destes, 
que é de muito fácil controlo de 
monitoria, nem se consegue lidar 
com a situação da quarentena 
obrigatória, imaginemos em ca-
sos mais críticos como a questão 
de controlo de custos ou a questão 
do controlo de transferência de 
preços pelo facto de as empresas 
estarem a lidar [directamente] 
entre elas mesmas. Imaginemos, 
nestes casos, como é que vai ficar 
a governação do sector? 

*Entrevista com a devida 
vénia a DW Moçambique
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Comercial

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

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

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

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

Problemas financeiros, e não questões 
ambientais, forçam Sasol a desistir dos 
Blocos 16/19 em Moçambique

A petroquímica sul-africana Sasol anunciou, no domingo, 
a renúncia da licença de pesquisa nos Blocos 16/19, localiza-
dos em águas rasas na costa norte da província de Inhambane 
(distritos de Govuro, Inhassouro e Vilankulo) e a sul de Sofala 
(distrito de Machanga), na Bacia Sedimentar de Moçambique.

A gigante sul-
-africana rece-
beu a licença em 
Junho de 2005, 
tendo iniciado 

as pesquisas em águas pro-
fundas, mas o gás descoberto 
num dos furos foi considerado 
não viável comercialmente. 
Em Julho de 2013, a empresa 
abandonou a parte das águas 
profundas da licença e manteve 
a avaliação de potencial de hi-
drocarbonetos em águas rasas.

Foi assim que, em Julho 
de 2019, iniciou um estudo de 
pré-viabilidade ambiental atra-
vés da empresa Golder & As-
sociates, cujo relatório deveria 
ter sido entregue ao Governo 
em Setembro do mesmo ano. 
A sociedade civil, incluindo os 
agentes económicos do sector 
do turismo, posicionaram-se 
contra a exploração de hidro-
carbonetos em águas rasas.

Passado quase um ano, a Sa-
sol informou, através de um co-
municado divulgado no domin-
go, que estava a abandonar os 
Blocos 16/19, alegando razões 
ambientais. “A sustentabilida-
de é parte integrante de como a 
Sasol conduz os seus negócios 
e é alicerçada no nosso com-
promisso de cumprir com toda 
a legislação ambiental e com 
a realização de qualquer acti-
vidade de pesquisa de forma 
ambientalmente responsável”.

Entretanto, o Centro para 
Democracia e Desenvolvimen-
to (CDD) sabe que não foram 
razões de natureza ambiental 
que levaram a Sasol a desistir 
dos Blocos 16/19, mas sim pro-
blemas financeiros causados 
pela queda do preço de petró-
leo no mercado internacional 
e pelas dívidas acumuladas 
no âmbito da expansão das 
suas actividades nos Estados 
Unidos da América (EUA).

Em Março deste ano, quan-
do o cartel dos produtores de 
petróleo (OPEP) falhou um 
acordo para a redução dos ní-
veis de produção, o preço de 
crude baixou quase 30%, le-
vando as acções da Sasol a ca-
írem 47% na Bolsa de Valores 
de Joanesburgo, onde a em-
presa está cotada. Se em Se-
tembro de 2019 os activos da 
petroquímica sul-africana eram 
avaliados em cerca de 200 mil 
milhões de randes, em Março 
último o valor da empresa caiu 
para 30 mil milhões de randes.

Além da queda do preço 
de petróleo, o avultado inves-
timento em uma fábrica de 
produtos químicos nos EUA é 
outra grande fonte dos proble-
mas financeiros. Estimativas 
indicam que o projecto Lake 
Charles Chemicals custou en-
tre 11 e 14 mil milhões de dó-
lares, tendo sido considerado, 
em 2012, o maior investimen-

to na história de manufactura 
do Estado de Louisiana e um 
dos maiores projectos de in-
vestimento directo estrangeiro.

A Sasol teve que se endi-
vidar para desenvolver o Lake 
Charles Chemical, um projecto 
que já é descrito como “ele-
fante branco” devido às esti-
mativas baixas de retorno do 
investimento feito. Em Janeiro 
deste ano, o projecto sofreu um 
incêndio e uma explosão numa 
unidade de produção, situação 
que levou a empresa a rever em 
baixa os ganhos. Neste momen-
to, a Sasol está com uma dívida 
de cerca de 138 mil milhões de 
randes e a direcção da empre-
sa já apresentou uma proposta 
de venda de alguns activos e 
acções para fazer face aos pro-
blemas financeiros. A estratégia 
para sair da crise inclui ainda 
a redução da mão-de-obra e o 
abandono das operações pe-
trolíferas na África Ocidental.

Parte dos activos colocados 
à venda estão em Moçambique. 

Recentemente, a Sasol nomeou 
o banco sul-africano Nedbank 
para gerenciar a venda da sua 
participação de 50% na Compa-
nhia de Gasoduto da República 
de Moçambique (ROMPCO, 
na sigla em inglês), o consór-
cio que opera o gasoduto que 
transporta o gás produzido em 
Moçambique (Inhambane) para 
África do Sul, num percurso de 
865 quilómetros.4 Além da Sa-
sol, a ROMPCO é detida pela 
moçambicana Empresa Nacio-
nal de Hidrocarbonetos (ENH) 
e pelo Fundo Central de Ener-
gia da África do Sul, (CEF, na 
sigla em inglês), com 25% cada. 

Ainda em Moçambique, a 
petroquímica sul-africana está 
a vender a sua participação 
de 49% na Central Térmica 
de Ressano Garcia, a primeira 
grande central de gás a ope-
rar em Moçambique, com ca-
pacidade de 175 megawatts. 
Para esta operação de venda 
de activos, a Sasol indicou a 
consultora Deloitte como sua 

representante.5 A participa-
ção moçambicana na Central 
Térmica de Ressano Garcia é 
controlada pela empresa públi-
ca Electricidade de Moçambi-
que (EDM), que detém 51%.

Estes dados mostram que 
não foi por respeito às ques-
tões ambientais que a Sasol 
desistiu dos Blocos 16/19, na 
Bacia Sedimentar de Moçam-
bique. A grave crise financeira 
que a empresa enfrenta está 
na origem da renúncia da li-
cença de pesquisa de hidro-
carbonetos em águas rasas.

O Governo sul-africano 
controla 30.5% da Sasol, atra-
vés da participação directa do 
Estado de 8.5%, e indirecta de 
22% feita por entidades públi-
cas, nomeadamente a Corpo-
ração de Investimento Público 
– instituição que administra o 
dinheiro do Fundo de Pensões 
dos Funcionários do Estado, 
com 13.5% na petroquímica, e a 
Corporação de Desenvolvimen-
to Industrial, com 8.5%. (CDD)
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Futebol nacional

Proposta para evitar colapso 
vai ao Conselho de Ministros
Depois de duas horas e meia de encontro entre os agentes 
do futebol moçambicano e a Secretaria do Estado do Des-
porto, os participantes neste encontro elaboraram uma 
proposta que será submetida ao Conselho de Ministros 
e a mesma tem em conta a necessidade de evitar que o 
futebol moçambicano colapse.

Essencialmente, 
os clubes pedi-
ram que sejam 
adoptadas me-
didas de relaxa-

mento que possam possibilitar 
o regresso da modalidade, de 
modo a que o Moçambola pos-
sa iniciar dentro de dois a três 
meses, com uma pré-época 
realizada antes disso, depen-
dendo das decisões que forem 
tomadas ao nível superior, se-
gundo frisou Francisco da Con-
ceição, Director Nacional do 
Desporto de Alto Rendimento.

Uma equipa vai estudar 
que modelo competitivo será 
adoptado para a realização do 
Moçambola, tendo em conta as 
condições financeiras e sanitá-

rias, visto que a doença está lon-
ge de fazer parte da história em 
toda parte do Mundo, adiantou 
Ananias Couana, Presidente da 
Liga Moçambicana de Futebol.  

Um protocolo sanitário ela-
borado pela Comissão Médica 
da Federação Moçambicana 
de Futebol já foi submetido 
ao Ministério da Saúde, sen-
do que a FMF predispôs-se a 
disponibilizar material diverso 
com vista a prevenção da Co-
vid-19,assegurou Feizal Sidat.

Neste encontro os clu-
bes reiteraram as ideias saí-
das do encontro realizado a 
16 de Junho da necessidade 
de um apoio financeiro, ten-
do em conta que todos estão 
em dificuldades de tesouraria 

para fazer face às responsa-
bilidades de pagamento de 
salários aos jogadores, trei-
nadores e todos envolvidos 
no futebol, frisou Jeremias da 
Costa, Presidente do Costa do 
Sol, o porta-voz dos clubes.

Tendo em conta que os 
parceiros  que suportam o 
Moçambola também estão a 
passar por dificuldades finan-
ceiras, aventa-se a hipótese 
de o campeonato nacional de 
futebol disputar-se por regiões 

e não no modelo clássico de 
todos-contra-todos. Refira-se 
que este modelo foi ampla-
mente discutido o ano passa-
do, sendo uma que não colheu 
o agrado dos decisores polí-
ticos do país. (LANCEMZ) 

Os gestores de ginásios garantem existirem condições 
mínimas para reabertura deste serviço no país, desde 
que se cumpram as medidas de higienização.

O representante 
dos ginásios, 
Z u l f i k h a r 
C h i r i d a , 
c o n s i d e -

ra que o risco de se ir ao 
ginásio é igual ou infe-
rior ao de outras activida-
des que estão a funcionar.

O risco que se pode ter 
indo a mercearia, ao ban-
co, ao transporte público 
é o risco igual ou supe-

rior de alguém que vai ao 
ginásio. Não há menos e 
nem mais risco” disse o re-
presentante dos ginásios.

A questão financei-
ra provocada pela pan-
demia que tem assolado 
várias empresas foi um 
ponto tocado por Chirinda.

“A Covid-19 veio tirar 
muitos empregos, colocou 
muitas pequenas e médias 
empresas na falência e a Co-

vid-19 vai continuar. Mesmo 
na presença de Covid-19 te-
mos que viver” reafirmou o 
representante dos ginásios.

As preocupações dos 
gestores de ginásios foram 
apresentadas, hoje, segunda-
-feira, ao Secretário do Es-
tado do Desporto, Carlos 
Gilberto Mendes, ao seu 
elenco e a técnicos do Ins-
tituto Nacional de Activi-
dades Económicas (INAE).

A Directora Jurídica da 
Secretaria do Estado do Des-
porto, Silvia Langa, afirma 

que a auscultação aos repre-
sentantes dos ginásios é per-
tinente pois estes serviços 
não são só importantes para a 
qualidade de vida, mas tam-
bém apoiam os atletas das 
diversas selecções nacionais.

“Podemos discutir pos-
síveis propostas para termos 
prontas, de antemão, assim 
que estiver pronta a possibi-
lidade de retoma deste ser-
viço que é uma plataforma 
essencial não só na qualidade 
de vida, mas também para 
apoiar os atletas que estão 

a retomar para várias acti-
vidades ou compromissos 
internacionais” disse Langa.

Os gestores de ginásios 
garantem que é possível re-
gressar às actividades com o 
cumprimento de certas me-
didas como p distanciamento 
físico; limpeza dos equipa-
mentos; uso de máscaras para 
os funcionários; termômetro 
para medir a temperatura dos 
clientes; limitar o número de 
utentes por hora; higienização 
das mãos à entrada, entre ou-
tras medidas (LANCEMZ).

Ginásios prontos para retomarem actividade
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Clubes do Moçambola 
querem alívio das regras de 
licenciamento em vigor

Os clubes que vão mili-
tar no Campeonato Nacio-
nal de Futebol, Moçambola, 
querem que sejam aliviados 
os critérios para o seu licen-
ciamento, considerado-os 
bastante exigentes para a re-
alidade do futebol nacional.

Aliás, os critérios aperta-
dos estão na origem do facto 
de apenas três clubes estarem 
até aqui licenciados para par-
ticipar no Moçambola  deste 
ano, o que teoricamente equi-
vale a dizer que se fosse para 
a prova iniciar 11 formações 
inscritas não seriam admitidas 
a participar na competição.

Esta questão foi debatida 
na reunião havida, esta segun-
da-feira, 6 de Julho, entre os 
principais agentes do futebol 
nacional, nomeadamente a 
Federação Moçambicana de 
Futebol, Liga Moçambicana 
de Futebol, Clubes e a Secre-
taria de Estado do Desporto. 

“É de domínio público que 
apenas três clubes do Moçam-
bola obtiveram até à data a 

licença e verificamos que, de 
facto, muitas das condições que 
são exigidas são para o nível 
de competição CAF, o que foi 
acordado é que o clubes junto 
a Comissão de Licenciamento 
vão refinar a lista dos requisitos 
para o licenciamento e próxima 
semana teremos os novos requi-
sitos que possam assegurar que 
mais clubes recebam a licen-
ça”, disse Jeremias da Costa. 

Nos critérios actuais para 
que os clubes tenham a licen-
ça de nível A, que habilita a 
participar no Moçambola e nas 
competições da CAF, os mes-
mos deverão cumprir com os 
critérios estabelecidos no re-
gulamento de licenciamento, 
destacando-se as infra-estrutu-
ras adequadas, treinadores com 
a licença CAF, estar registado, 
ter estatutos e sede, estrutura 
(órgãos sociais eleitos e conta-
bilidade organizada), infra-es-
truturas básicas, campo ou es-
tádio próprio ou arrendado para 
a realização de jogos e  equipas 
de formação. (LANCEMZ) 

FMF recebe 1.8 milhão de dólares
Devido à Covid-19, a Federação Moçambicana de Futebol 

(FMF) vai encaixar 1.8 milhões de dólares americanos para 
minimizar os efeitos da pandemia no futebol nacional. Deste 
dinheiro, 1.5 milhões serão disponibilizados pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA) e os restantes 300 mil serão 
canalizados pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Os valores de 
ajuda da CAF 
às associações 
p e r t e n c e n t e s 
ao organis-

mo, incluindo a FMF, foram 
divulgados, pelo Presidente, 
Ahmad Ahmad, por video-
conferência, após decisão do 
Comité Executivo do órgão 
que gere o futebol africano.

“A CAF alocou 16,2 mi-
lhões adicionais para ajudar as 
Associações Membros a miti-
gar os desafios como resulta-
do da pandemia da Covid-19. 
Cada associação membro terá 
direito a 300 mil dólares”, lê-
-se no site oficial da CAF.

Antes da CAF, a FIFA 
anunciava, no dia 25.06.2020, 
a disponibilização de 1.5 
milhões de dólares à FMF 
sendo que, deste valor, 500 
mil dólares, devem ser apli-
cados ao futebol feminino.

Diferentemente da CAF, a 
FIFA apontou possíveis desti-
nos para onde pode ser alocado 
o dinheiro ora disponibilizado 

com grande enfoque no regres-
so das competições, quando 
as condições sanitárias e po-
líticas estiverem asseguradas.

O dinheiro pode, de acordo 
com um documento divulgado 
no site da FIFA, ser aplicado 
no recomeço das competi-
ções de todas as categorias 
nos locais onde as condições 
sanitárias e as políticas go-
vernamentais permitirem; 
implementação do protocolo 
de regresso às actividades, 
incluindo a testagem de todos 
envolvidos; participação das 
selecções nacionais de todas 
as categorias no retorno das 
competições; pagamento dos 
custos do “staff” essencial 
para o regresso das competi-
ções; manutenção das infra-
-estruturas futebolísticas e o 
pagamento das estruturas ad-
ministrativas e custos de to-
das operações logísticas para 
o regresso das competições

Em Moçambique, dife-
rentemente de outros con-
textos como a Tanzânia, a 

prática de desportos colec-
tivos, incluindo o futebol, 
está proibida devido à pan-
demia da Covid-19. Assim 
sendo, surge o questiona-
mento sobre onde e como 
serão aplicadas as ajudas 
que surgem neste período. 

Com o apoio da FIFA, 
que preconiza pontos como o 
recomeço das competições e 
implementação do protocolo 
de regresso incluindo a tes-
tagem de todos envolvidos, 
podem começar a se reunir as 
condições para se traçar um 
plano de reinício do futebol 
no país, após o término da 
terceira prorrogação do es-
tado de emergência em vigor 
que vai até o dia 29 de Julho.

FIFA apoia significativamente o 
futebol feminino

No plano de financiamento 
às federações ficou-se a saber 
que a FMF tem de investir 500 
mil dólares no futebol feminino 
que ainda se debate com proble-
mas estruturais significativos.

Este valor de 500 mil dólares 
chega numa altura em que a CAF 
anunciou o lançamento da Liga 
dos Campeões de Futebol Femini-
no para o próximo ano num conti-
nente que praticamente não possui 
clubes profissionais e os campeo-
natos nacionais ou são insustentá-
veis ou praticamente inexistentes. 

Para garantir a transparên-
cia de todos 1.5 milhões de dó-
lares disponibilizados, a FIFA 

diz que haverá um controlo ri-
goroso sobre o uso dos fundos 
e os requisitos de auditoria. A 
supervisão de todo este proces-
so será regulada por um comité 
auxiliar criado pelo organismo.

FIFA e CAF adiantaram 
subvenções à FMF

Os tempos de pandemia tam-
bém levaram a FIFA e a CAF a 
adiantarem valores para utiliza-
ção e pagamento das despesas 
correntes e projectos da FMF.

Da FIFA chegaram 500 mil 
dólares, por antecipação, no 
âmbito do projecto “FIFA FO-
WARD” e da CAF recebeu-se 
o adiantamento de 200 mil dó-
lares para executar às suas ac-
tividades nos próximos meses. 
Os 200 mil dólares da CAF são 
divididos em duas partes: 180 
mil para FMF e 20 mil para o 
Presidente da FMF, Feizal Sidat. 

Em suma, Feizal Sidat e seu 
elenco têm em mãos uma “ba-
tata quente” para gerir todos os 
fundos oriundos da Federação 
Internacional do Futebol e da 
Confederação Africana de Fu-
tebol para minimizar os estra-
gos provocados pela pandemia 
que mexeu com as “estruturas” 
de todo mundo (LANCEMZ).
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Apesar de “pedras” Pier Dogg dispara:

Não atravessei o rio Save 
para vir brincar na capital
O Presidente da Nexta Vida Entretenimento (NVE), Pier 
Dogg, após anunciar nas redes sociais a sua paragem 
definitiva na promoção Hip-Hop nacional, explicou, em 
entrevista exclusiva ao Zambeze, que a sua saída está refém 
do encaminhamento dos projectos ora em carteira, como 
é o caso do Festival Nacional Punhos no Ar, que acontece 
anualmente no Centro Cultural Franco Moçambicano. 
Acompanhe, caro leitor, a entrevista que se segue:

Pier por que preten-
de desistir de ser 
promotor de Hip-
-Hop nacional?

-Sinto que já dei 
o meu singelo contributo ao 
Hip-Hop nacional, creio que 
deixei ficar um pequeno legado 
para que as gerações actuais e 
vindouras possam se espelhar a 
partir dos vários trabalhos que a 
Nexta Vida Entretenimento já re-
alizou, especificamente, no que 
concerne a inclusão e 
abrangência do 
Hip-Hop do 
Rovuma ao 
M a p u t o 
no ver-
dadeiro 
senti-
do da 
pala-
vra.

O que de facto aconteceu 
no caso da ajuda à família do 
Drumz (contribuição a família 
do rapper e produtor do colec-
tivo Biltong, Pharaho Drumz, 
desaparecido recentemente na 
praia da Macaneta, em tra-
balhos filmagens) 

p o d e 

ter precipitado esta decisão?

Na verdade, não. Os meus 
mais próximos sabem que já 
venho equacionando esta pos-
sibilidade há já dois anos, feliz 
ou infelizmente, depois surgem 
novas incógnitas que fazem 
com que não consiga encontrar 
solução. Ou seja, surgem pro-
jectos que me fazem repensar 
se é altura certa ou não, a título 
de exemplo, desde que fiz o post 
a falar da minha possível para-
gem, surgiram dois projectos 
que estão sobre a minha mesa, 
a complicar a minha paragem.

Agora, sobre o que acon-
teceu na ajuda à família do 
nosso companheiro Pharaho 
Drumz, infelizmente, pessoas 
de má-fé, por causa dos seus 
interesses individuais ou por me 
quererem atingir, mancharam 
um acto bonito e exemplar, 
não meu, repito não meu, mas 
sim da comunidade Hip-Hop, 
tornando-o uma polémica e, 
para quem me conhece, sabe 
muito bem que eu me abstenho 
de qualquer tipo de polémica, 
por isso, se me permite prefiro 
não tocar mais nesse assunto.

O que posso dizer é que a 
comunidade Hip-Hop nacio-

nal fez a sua parte e creio eu 
que onde quer que esteja o 
Pharaoh Drumz, ele deve 
estar satisfeito com este 

singelo gesto da Co-
munidade Hip-Hop.

Quando sentiu 
a necessidade de 
ser promotor de 
Hip-Hop nacional?

-Essa missão eu 
já tenho desde quando 

tinha o meu programa 
radiofónico na cidade 

da Beira, na Radio Pax, 
que promovia muito Rap 
nacional e a prova disso 

já recebi no mesmo pro-
grama, monstros como P 

Underground, Danny OG 
e Lubengula (RIP), artistas 

vindos de Maputo, para 
além de que, já naque-
la altura, organizava 
shows que foram re-

ferência na cidade da Beira que 
era o “Natal do rappers”, evento 
anual entre os dias 24 e 25 de 

Dezembro, não comecei com o 
Festival Punhos no Ar no Centro 
Cultural Franco-Moçambicano.

Quando vim a Maputo fiz um 
pequeno estudo do movimento 
cá na capital, notei que pouco 
se fazia pelo Hip-Hop nacional, 
daí que o primeiro passo foi 
com o meu programa televisivo 
Marcas do Hip-Hop na Gungu 
TV, que basicamente é dedica-
do ao Hip-Hop nacional. Teve 
uma repercussão muito positiva, 
mas, para mim, ainda não era 
suficiente, daí que comecei a 
organizar os lives do programa 
onde trazia artistas de outras 
províncias para também fazerem 
parte, algo pouquíssimo comum 
nos eventos que aconteciam cá.

Porém, só trabalhava com 
artistas do centro do país, senti 
a necessidade de ainda ser mais 
inclusivo e abrangente, o que 
culminou com o Festival Punhos 
no Ar, em já foi possível incluir 
Sul, Centro e Norte do País, 
algo inédito no nosso panorama 
musical e daí não parei mais, 
na maior parte dos eventos da 
NVE sempre tentamos incluir 
as três regiões do país, tornan-
do isto uma marca da NVE.

Veio da Beira para capital, 
quais eventos nacionais e in-
ternacionais já organizaram?

-Antes importa ressalvar que, 
quando vim a Maputo, em 2006, 
era para dar continuidade aos 
meus estudos, dei uma paragem 
no Hip-Hop e só regressei em 
2014 e de lá para cá já orga-
nizamos vários eventos com 
ênfase no panorama nacional.

Internacionalmente, realiza-
mos a Batalha de Pesos Pesados 
“Moçambiques VS Angola” 
em Maputo, a nível nacional 
realizamos o Festival Nacional 
de Hip-Hop “Punhos no Ar” 
(Maputo), já vamos na 5ª edição, 
Batalha Nacional de Pesos Pesa-
dos (Beira e Chimoio), Festival 
de Hip-Hop pelo meu Futuro eu 
vou Votar (Matola), Live Show 
do Programa Marcas de Hip-Hop 
(Maputo), Hip-Hop Show Contra 
Violência à Mulher (Maputo).

Organizamos o Show de 
lançamento da EP do AV Sis-
temeric (Beira), Show de apre-
sentação do álbum da Jazz P 

(Maputo), 1º Show da Dupla 
Stinky & Skhokho (Maputo), A 
caminho do álbum Antibióticos 
do Flash Ency, entre outros.

Importa ainda dizer que, 
actualmente, mesmo com esta 
pandemia da Covid-19, não estou 
parado, tenho organizado Live 
“Hip-Hop Nacional Mix” nas mi-
nhas plataformas digitais, tendo já 
efectuado oito edições em que se 
destacam desfile de hits dedicado 
aos produtores e sempre manten-
do a nossa marca de envolver 
artistas das três regiões do país.

Por quê apoiar a cultura 
Hip-hop quase sem retorno?

-Essa pergunta até minha 
esposa já me fez, porque ela 
vê que tenho tirado valores de 
casa para investir no Hip-Hop 
e o retorno ela nem sempre vê.

Amo o Hip-Hop, desde puto 
sempre estive ligado ao Hip-Hop 
e não fazia dinheiro, e não será 
agora que sou independente que 
deixaria de dar o meu contributo 
pela minha paixão que é o Hip-
-Hop, porque não me dá retorno. 
Existe um provérbio que diz que 
é preciso plantar bem, para depois 
colher, daí que tenho consciên-
cia de que, se eu não colher, as 
gerações vindouras irão se bene-
ficiar do resultado desta minha 
plantação e isto deixa-me muito 
feliz, porque um dos maiores 
mandamentos de Deus é amar 
ao próximo como a si mesmo.

Como ficaram as activi-
dades já iniciadas pela Nexta 
Vida com a sua eventual saída? 
Festival Punhos no Ar e outros?

- Um dos pontos que sempre 
me faz repensar é exactamente 
isso, como deixar as coisas en-
caminhadas de modo que todo 
esforço e trabalho feito não sejam 
inválidos, tive uma experiência 
não muito boa quando dei a 
minha paragem no meu antigo 
programa radiofónico Mega-
-Shock na Radio Pax da Cidade 
da Beira, que depois da minha 
saída, o programa parou, pelo 
que estou a trabalhar nisso de 
modo que os projectos da NVE 
também não parem, pese embo-
ra que não dependa apenas de 
mim, daí que a minha paragem 
também esta condicionada a con-
tinuidade dos projectos da NVE. 

DÁVIO DAVID
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A Modigi- Distribuição Digital em parceria com a Platafor-
ma Mbenga Artes e Reflexões realizam a primeira webinar 
sobre a música moçambicana e africana no contexto de 
novos modelos de consumo, introduzidos pelo streaming, 
download ou os toques nas chamadas das redes móveis.

Intitulada “Como ganhar 
dinheiro através da músi-
ca no mercado digital?”, 
a sessão de conversa, 
será transmitida no dia 

10 de Julho, pelas 18.30 horas, 
durante quarenta minutos, nas 
respectivas páginas de Facebook 
e Youtube dos intervenientes.

Os oradores serão Paulo Chi-
banga (Director geral da Khuzula, 
responsável pelo Festival Azgo, 
Modigi- Distribuição Digital e 
Khuzula Editora), G2 (músico 
de R&B/Hip-Hop e produtor 
musical, é também represen-
tante da Gmusic e Mozikplay) 
e Stewart Sukuma (músico, 
compositor, produtor musical 
e activista Moçambicano), sob 
moderação de Leonel Matusse 
Jr. (jornalista e coordenador do 
sitio da internet da Plataforma 
Mbenga Artes e Reflexões).

Trata-se da primeira sessão de 

uma série para as quais serão con-
vidados diferentes intervenientes 

e protagonistas do mercado 
musical moçambicano com o ob-
jectivo de alargar o debate sobre 
este sector, que, mudialmente, 

é um dos mais lucrativos das 
Indústrias Culturais e Criativas.

Moçambique Digital ou sim-
plesmente Modigi é uma empresa 
moçambicana de distribuição 
de conteúdos digitais parte da 
Khuzula. Modigi representa a 
principal empresa de distribuição 

conteúdos digitais, a The Or-
chard, empresa americana de mú-
sica e entretenimento subsidiária 
integral da Sony Music Entertain-

ment. A Modigi é especializada 
em licenciamento, distribuição, 
marketing e vendas de Música e 
vídeos colaborando com artistas 
independentes, Grupos e Labels 
para  possibilitar a expansão da 
música moçambicana ao públi-
co internacional e criar novas 

formas de rendimentos artísticos.
A Plataforma Mbenga Artes e 

Reflexões é um grupo de jovens 
jornalistas culturais moçambi-

canos, sem fins lucrativos, que 
visa, com base em debates e 
oficinas criativas, incrementar as 
ferramentas e informação sobre 
as artes e cultura para que possa 
produzir melhores conteúdos.

Em actividade desde 2014, a 
agremiação tem um site (mbenga.
co.mz), onde publica conteúdos 
jornalísticos (notícias, entre-
vistas, reportagens, crónicas, 
críticas) e literários que alcançam 
pouco mais de 60 mil usuários, 
mensalmente. Igualmente produz 
programas radiofônicos Mosaico 
das Artes, Cinema em Foco (Rá-
dio Cidade e RDM África), Unir-
versos (Rádio Cidadr) e Repórter 
Arte. Além da rádio distribui 
esses conteúdos em podcast em 
plataformas de streaming (You-
Tube, SoundCloud e Speaker).

Devido à repercussão do 
nosso trabalho, no ano passado 
a União Europeia e a Associação 
Iverca abraçaram a nossa iniciati-
va. Produto desta confiança, neste 
ano lançamos uma aplicação de 
notícias e agendas, co-financiada 
pela União Europeia e Iverca.

Emanuel Banze 

“Como ganhar dinheiro através 
da música no mercado digital?”

Grupo Xitende manda “19 Cartas para a Covid19”
A associação cultural Xitende, sediada em Gaza, lançou, 
recentemente, uma obra intitulada “19 Cartas para a 
Covid-19”.

Trata-se de uma an-
tologia de prosa, 
em formato PDF, 
que reúne 19 auto-
res da agremiação, 

residentes em Moçambique e 
na diáspora, com o objectivo de 
expressar, por via da escrita, o 
descontentamento diário provo-
cado pelo novo Corona vírus. 

A obra, que sai pela chancela 
da Oleba Editoras, é composta 
por 19 cartas de igual  número de 
escritores e pode ser lida através 
de um Link disponibilizado pela 
Associação Xitende. A mesma é 
prefaciada por Absalão Cossa.

“19 Cartas para a Covid-19” 
é o segundo livro disponibilizado 
pela Xitende, com o objectivo 
de trazer soluções para aliviar 
as consequências do isolamento 
social, imposto pela pandemia 
do novo Coronavírus. A obra 
apresenta relatos do impac-
to profundo da Covid-19 no 

quotidiano dos seus autores. 
“Vêem-se nesta colectânea 

em prosa os estilhaços da tristeza 
com que se fita cada um de nós 
diante das incertezas a que a 
equação da vida que tem como 
incógnita a Covid-19 se nos 
submete”, revela a agremiação.

Segundo a Associação Xiten-
de, a presente obra corresponde 
à uma “tentativa de mobilização 
de actores críticos na produção e 
difusão do conhecimento cientí-
fico e tecnológico no âmbito da 
actual pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e 
da doença COVID-19, sobre-
tudo no contexto da situação 
de crescente incerteza e alar-
me social em que vivemos”.

Refira-se que, a Associa-
ção Xitende lançou, em Maio, 
ainda sob a chancela da Oleba 
Editores, a antologia “Fique em 
Casa, Amor!”. A obra juntou 11 
escritores, no mesmo espírito 

de minorar o efeito da “nova 
normalidade” imposta pela pan-

demia. Com as “19 cartas para 
a Covid-19”, a Xitende pretende 

responder à terceira prorrogação, 
pelo Presidente da República, do 
Estado de Emergência “expressi-
vo é o nosso descontentamento 
a cada dia que coronavírus nos 
aprisiona e em papel expres-
samos o tédio em cartas para 
que acompanhem a todos nós 
durante o confinamento social”

Dos dezanove escritores 
que fazem parte da antologia 
“19 Cartas para a Covid-19”, 
três são estrangeiros, nomea-
damente: António MR Martins 
e Eduardo Roseira (Portugal) e 
KanguimbuAnanaz, (Angola). 
Também participam da antolo-
gia, os escritores moçambicanos 
Alex Dau, Almeida Cumbane, 
Artista Moçambicano Qualquer, 
Britos Baptista, Carlos Abrao 
M’lauze, DragaoBeeYoni, Deu-
sa d’Africa, Dom Midó das Do-
res, EdyMandlate, ElisioMiam-
bo, Hermenegildo Mondlane, 
KanguimbuAnanaz, Lahissane, 
MudjondzisseBukwani, Otildo 
Justino, Poeta Militar e Vanildo.

Emanuel Banze
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Província de Manica

Chefe das operações da PRM 
acusado de assalto a mão armada

Um agente da polícia da República de Moçambique, por 
sinal chefe das operações no departamento dos transportes 
e comunicações (DTC), no comando provincial de Mani-
ca, centro do país, está envolvido num esquema ilícito que 
culminou num assalto a mão armada e roubo em plena luz 
do dia na via pública, mais de 2 milhões de meticais, per-
tencentes a uma empresa concessionária da administração 
nacional de estradas (ANE), na fronteira de Machipanda.

Obviamente, a 
polícia é uma 
entidade com 
objectivos de 
garantir a tran-

quilidade, ordem e segurança 
no seio da população, porém 
na província de Manica os 
membros da PRM nos últimos 
tempos têm trabalhado em 
contra-mão, aproveitando das 
armas que servem para a sua 
normal operação na via públi-
ca trajando a farda da corpo-
ração, os agentes têm semeado 
terror e pânico na comunida-
de desta parcela do país, pois 
assaltam e roubam a seu bel-
-prazer os estabelecimentos 
comerciais e residências na 
luz do dia e na calada da noite. 

No passado fim-de-sema-
na, um agente da PRM que 
responde pelo departamento 
de polícia transportes e co-
municações (PTC) na unidade 
policial de Manica, protagoni-
zou um roubo por volta das 17 
horas da última sexta-feira ao 
longo da Estrada Nacional nú-
mero 6 (N6), em que com re-
curso a armas de fogo em com-
panhia de seus colegas trajados 
de uniforme da corporação, 
interpelaram uma viatura que 
transportava pouco mais de 2 
milhões de meticais para de-
positar numa agência bancária. 

A detenção foi efectuada 
após a polícia receber denún-
cia da vítima, facto que culmi-
nou com a pronta intervenção 
no local, por onde houve tro-

ca de tiros entre a PRM e os 
meliantes em que um deles 
perdeu a vida a caminho do 
hospital distrital de Manica, 

após ser alvejado, tendo pos-
teriormente a polícia neutrali-
zado dois assaltantes inclusive 
o cabecilha que responde pelo 
nome de Alexandre Domingos 
Lucas, chefe das operações 
de PTC, de 44 anos de idade. 

Falando à imprensa, os de-
tidos confessam ter cometido 
o crime, pois Alexandre Lu-
cas afirma que protagonizou 
o acto porque foi coagido pelo 
colega, mas também precisa 
do valor monetário para liqui-
dar algumas dívidas, “estou 
aqui indiciado pelo furto qua-
lificado, a minha atitude sendo 
membro da PRM é negativa 
porque fui traído pela pessoa 

que está ao meu lado, ela me 
conduziu a uma conduta er-
rada, nunca roubei enquanto 
membro da polícia, sou ad-
junto superintendente, exerço 
a função de chefe das ope-
rações de PTC”, confessou. 

Abibo Marques Machaieie 
que também está sob custódia 
policial por ser membro da 
quadrilha, também diz fazer 
parte do acto ilícito ao longo 
da N6 no distrito de Manica, 
porém diz que não ter autori-
dade para coagir os colegas. 
“Eu não induzi ninguém, não 
é possível eu induzir, eu sou 
despachante faço meu tra-
balho desde 2011, nunca co-

meti algo que possa assustar 
aquela fronteira, eu não traí 
ele, ele só me ligou para dizer 
se o carro está a vir ou não, 
eu disse está a vir”, revelou. 

O chefe do departamento 
das Relações Públicas, no co-

mando provincial da PRM em 
Manica, Mário Arnança, disse 
que a detenção dos dois supos-
tos assaltantes a mão armada 
no distrito de Manica, resulta 
de um trabalho operativo efec-
tuado pela polícia juntamente 
com o SERNIC, depois de re-
ceber a denúncia por parte da 
vítima, após o assalto na N6. 

“Durante actuação ou a 
sua detenção, de facto um in-
surgiu-se grosseiramente con-
tra agentes da PRM e por via 
disso foi alvejado como forma 
de imobiliza-lo, então a cami-
nho do hospital este por não 
suportar os ferimentos acabou 
perdendo vida, neste momen-
to, já foram lavrados os autos 
que vão resultar em um pro-
cesso disciplinar e criminal 
para depois serem sanciona-
dos de forma exemplar como 
forma de desencorajar aqueles 
que por ventura possam enve-
redar por este comportamen-
to”, afirmou Mário Arnança. 

Outrossim, o Serviço Na-
cional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC), na província de 
Manica, deteve dois cidadãos, 
sendo um funcionário da saúde 
afecto no centro de saúde Edu-
ardo Mondlane no centro da 
cidade de Chimoio, indiciado 
na prática de desvio de fárma-
cos pertencente ao Sistema Na-
cional de Saúde (SNS), numa 
quantidade de 20 quilogramas. 

O porta-voz do SERNIC em 
Manica, Amedy Bulacho, disse 
que a detenção ocorreu esta 
semana, através de trabalho 
operativo de investigação que 
culminou com fragrante delito, 
em que o profissional da saúde, 
por sinal técnico de farmácia, 
pois acabava de extraviar me-
dicamentos do centro de saúde 
onde trabalha e prosseguia para 
a entrega ao seu comprador. 


