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Matequenha raptado em Chimoio

A esposa diz que foram homens trajados de uniforme da PRM
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Estado da Nação é de Resposta Inovadora e Renovada Esperança

Chefe de Estado pede paciência 
aos moçambicanos

O Chefe de Estado, Filipe Nyusi, reconheceu ontem, du-
rante o Informe Anual sobre o Estado da Nação, 2020 como 
um ano de sacrifícios perante as adversidades e que, ape-
sar de tudo, os moçambicanos foram capazes de respon-
der de forma dinâmica e criativa, ou seja, “o Estado da 
Nação é de Resposta Inovadora e Renovada Esperança”.

Para Filipe Nyu-
si, o país não 
perdeu o foco, 
apesar das ad-
v e r s i d a d e s 

como o terrorismo, a Covid-19, 
os ataques no Centro do país, 
entre outros desafios, mas a 
vida não parou. O país registou 
avanços nos sectores estraté-
gicos para o desenvolvimento 
da vida dos moçambicanos.  

Nyusi anota que os moçam-
bicanos sentir-se-iam retraídos 
se se afirmasse que o Estado 
da Nação é bom, no entanto, é 
justo e verdade afirmar-se que 
o país não perdeu o seu foco 
de desenvolver Moçambique, 
mesmo debaixo de adversi-
dades, “por isso convidamos 
os compatriotas a saberem 
de onde estamos a vir, e jun-
tos tirarmos as conclusões”.

Descentralização e DDR

Apesar das adversidades 
que o país vive, segundo Nyu-
si, houve realizações de vulto, 
apontando ganhos no processo 
de Paz e Reconciliação Na-
cional, com destaque para o 
prosseguimento do processo de 
Desarmamento, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR) dos 
homens da Renamo, que afirma 
estar a correr sem sobressaltos.

O Presidente Nyusi fez 
notar que o diálogo com o an-
tigo líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, era feito dentro da 
Lei, no entanto, as partes ti-
nham a prerrogativa de apon-
tar qual era o problema, ao 
mesmo tempo que Filipe 
Nyusi indicou que Dhlakama 
exigia governar onde dizia 
ter ganho nas eleições gerais.

Este mesmo processo 

continuou, secundo Nyusi, e 
houve uma evolução que le-
vou inclusive à aprovação do 
pacote de Descentralização 
Administrativa, que congrega 
as ansiedades das partes, não 
havendo espaço para se acu-
sar o processo de fraudulento.

Relativamente ao DDR, 
Nyusi apontou que houve 
concordância neste processo, 
procurando manter um equilí-
brio entre as partes, no entan-
to, Afonso Dhlakama devia 
escolher os departamentos 
para integrar os seus homens. 
O mesmo processo continua 
nos mesmos moldes com o 
actual presidente da Renamo, 
não havendo condições para 
críticas, pois houve atenção 
para o registo do processo.

Terrorismo e ataques no Centro 
do país

O Chefe de Estado indicou 
que o Governo tem estado aten-
to aos avisos que recebeu dos 
vários actores sobre o fenó-
meno do terrorismo em Cabo 
Delgado, tendo primado pelo 
sigilo nas suas estratégias de-

vido à sensibilidade do assunto. 
 Nyusi indicou que dos tra-

balhos em curso foi possível 
identificar o envolvimento de 
várias nacionalidades no teatro 
das operações, com destaque 
para tanzanianos, congoleses, 
malawianos, e parte conside-
rável de moçambicanos, sendo 
a maioria dos seus líderes es-
trangeiros, não obstante Nyusi 
reconhecer parte deles como 
tendo sido neutralizados pelas 
Forças de Defesa e Segurança. 

Com a intensificação das 
acções militares das FDS, de 
acordo com Filipe Nyusi, os 
terroristas têm estado a perder o 
controlo logístico, numa altura 
em que o Governo está a mobi-

lizar parceiros para uma maior 
resposta no combate ao terroris-
mo, sublinhando que o Gover-
no não aceitará que a soberania 
seja negociada e/ou hipotecada.

“Evitamos falar das nos-
sas estratégias, recebemos 
interacções de alguns países 
para ajudar, precisamos de 
saber como gerir essa ajuda. 
No entanto, interagimos com 
essas vontades para apon-
tar o que precisamos”, disse.

Por outro lado, Nyusi indi-
cou que no Centro do país as 
FDS irão intensificar as acções 
de perseguição contra o inimi-
go, com vista a impedir que a 
população continue vítima das 
acções da Junta Militar da Re-
namo, acrescentando que o seu 
Governo será implacável con-
tra todos que recorrem às armas 
para fazer valer as suas ideias.

 

Produção agrícola

Nyusi fez menção à Cam-
panha Agrária 2019/2020, 
com resultados positivos, ao 
registar 3% de crescimento 
contra as projecções iniciais 
de 1.8%. Este crescimento, de 
acordo com Nyusi, contrariou 
sem dúvida a tendência ne-
gativa de economia nacional, 
suportado pelo desempenho 
positivo das diferentes cultu-
ras, impulsionado pela retoma 
pós- Idai e Kenneth, demons-
trando a relevância sócio-eco-
nómica que a agricultura cons-
titui para os moçambicanos. 

O estadista reconheceu que 
persistem na agricultura fami-
liar desafios de inclusão econó-
mica e social. O sector é ainda 
caracterizado por baixos níveis 
de meios de produção, desde 
a tecnologia, acesso a crédito, 
recursos financeiros e acesso 
ao mercado, com consequên-
cias na baixa da renda familiar. 

“Por conta dessa realidade, 

LuÍs CuMBe
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Conflitos na zona Centro e Norte devem acabar
Reacções sobre o Estado Geral da Nação

Em reacção aos pronunciamentos do Chefe de Estado sobre 
o Estado Geral da Nação, algumas vozes são unânimes em afir-
mar que o problema dos conflitos na zona Centro e Norte devem 
acabar, dado que colocam em causa a imagem dos investidores e 
põem as populações em debandada à procura de abrigos seguros. 

“Grave pronunciamento” - 
Albino Forquilha

Albino Forquilha, soció-
logo e político, diz ser grave 
o pronunciamento do Chefe 
de Estado, segundo o qual o 
Governo dispunha de conhe-
cimento da presença e mo-
vimentação dos terroristas. 

“Se o Estado sabia da mo-
vimentação dos terroristas, 
em 2012, por que ficou apáti-
co”, questiona Forquilha, para 
quem tal facto deita abaixo o 
que se vem defendendo de que 
os insurgentes não são de fora. 

A fonte em alusão entende 
que o Presidente da República 
deixou claro que havia conhe-
cimento de que os moçambica-
nos fossem sofrer futuramente 
por isso, mas não moveu se-
quer uma acção de maneira 
a repelir a escalada de movi-

mentações entranhas nos dis-
tritos de Cabo Delgado. “Isso 
não faz sentido, dado que em 

tempos apregoava-se a ideia 
de que são pessoas sem rosto, 
e isso provocou a morte de ci-
dadãos inocentes. Para dizer 
que esta guerra beneficia a al-
guns moçambicanos”, alertou.

A fonte em alusão entende 
que o Governo dispunha de 

informações da Comunidade 
Islâmica sobre a presença de 
indivíduos estranhos que não 
eram muçulmanos, apenas 

vestiam a capa de modo a ter 
acessibilidade do local, ali-
ás, na zona Norte a prática do 
Islamismo é de muitos anos. 
Então, a questão de fundo com 
essas informações é que o Es-
tado ficou de braços cruzados 
com toda a capacidade de re-
pelir a situação. “Deve ter ha-
vido benefício e não podemos 
estar enganados, e mostra que 
estamos perante um Gover-
no cuja confiança deteriorou”.

Para o presidente do Par-
tido Independente de Mo-
çambique (PIMO), Ya-Qub 
Sibindy, o pronunciamento 
do Chefe de Estado sobre o 
terrorismo não faz sentido. 

Ya-Qub Sibindy lembra que 
no ano de 2015 o Governo foi 
informado sobre a possibilida-
de de eclosão de uma guerra, 
dado que por longos anos a 
África Subsariana, diferente-
mente de outras regiões, não es-
tava mergulhada em conflitos. 

Atento sobre a situação 
de Moçambique, segundo Si-
bindy, muita informação foi 
disponibilizada ao Governo, 
inclusivamente sobre a mo-
vimentação dos terroristas. 

Mas a situação foi ignora-
da, ou seja, escolheu-se as 
mortes do que a prevenção. 

Se soube antecipadamen-
te, que passos foram tomados, 
a olhar pelas populações que 
se refugiam noutras provín-
cias vizinhas, incluindo os 
reassentamentos na provín-
cia da Zambézia? Isso mostra 
que o Estado dispunha de um 
nobre interesse de expulsar 
as populações do distrito da 
província de Cabo Delgado 
sem lhes dar indemnização.  

Informe à altura

Para o Secretário da Ju-
ventude na cidade de Maputo, 
António Mahumana, o Infor-
me do Chefe de Estado está 
à altura daquilo que é a re-
alidade que se vive no país. 

Mahumana afirma que 2020 
foi um ano de muitos desafios, 
mas graças aos esforços e sábia 
forma de liderança do Presi-
dente da República conseguiu-
-se superar, contra todos os 
ventos contrários, desde os 
ataques no Centro e Norte do 
país e a pandemia da Covid-19. 

cerca de 27% da população que 
reside no meio rural encontra-
-se ainda com privação de aces-
so a alimentos de forma estável 
e segura. Esta condição gera 
insegurança alimentar, bolsas 
de fome e desnutrição”, disse.

 

Decrescimento da economia 
doméstica 

O crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) situou-se 
em torno de 1.68% no primei-
ro trimestre, seguido de uma 
quebra acentuada no segundo 
trimestre na ordem de -3,25%, 
tendo ainda no terceiro trimes-
tre registado uma queda para 
-1.009%, embora mostrando 
uma tendência de recuperação 
das actividades económicas.

Distingue-se na recupe-
ração do terceiro trimestre 
a contribuição dos ramos 

da agricultura, pecuária, sil-
vicultura, transportes e ar-
mazenagem, actividades 
auxiliares de transportes e in-
formação de comunicação, ex-
tracção mineira, entre outros. 

Outro facto positivo apon-
tado pelo Chefe de Estado 
deve-se ao facto da inflação 
manter-se a um dígito, numa 
tendência decrescente ao longo 
do ano, tendo passado de 3.5% 
a inflação homóloga em Janei-
ro de 2020, para um registo de 
3.27% em Novembro passado. 

Relativamente à dívida 
pública do país, em 2019, era 
avaliada em USD 12.36 mil 
milhões, sendo 2.5 mil milhões 
da dívida interna, 9.8 mil mi-
lhões da externa, onde 4.4 mil 
milhões da dívida multilateral 
maioritariamente financiada 
por instituições do Grupo Ban-
co Mundial, Banco Africano 

de Desenvolvimento (BAD) 
e Banco Islâmico de Desen-
volvimento (BID), e de 5.4 
mil milhões de empréstimos 
bilaterais de países parceiros.

A dívida externa tem sido 
aplicada para os projectos e 
programas de desenvolvimen-
to, sendo de destacar os de 
energia, agricultura e infra-es-
truturas económicas e sociais, 
nomeadamente estradas, pon-
tes, escolas, hospitais, abaste-
cimento de água e saneamento.

Crimes de raptos

Relativamente a casos de 
raptos, Nyusi reconheceu que 
a capacidade de resposta para 
este tipo de crime deixa ainda 
a desejar, sendo visível a ne-
cessidade de fazer mais e me-
lhor. Para uma maior resposta 
a casos de rapto, disse ser pre-
ciso o envolvimento de vários 
sectores, incluindo a Socie-
dade Civil, no entanto, Nyusi 
anunciou a possibilidade de 
criação de uma unidade anti-
-raptos (a designar-se Unidade 
Aprovada de Investigação de 
Moçambique) e outros crimes 
relacionados, que poderá con-
tar com assistência internacio-
nal, considerando tratar-se de 
crimes de natureza complexa, 
envolvendo uma cadeia perigo-

sa e sofisticada de praticantes.
Até Novembro passa-

do registaram-se 16 casos de 
raptos, sendo 6 na cidade de 
Maputo, 5 em Sofala, 3 em 
Manica e 2 na província de 
Maputo. Deste total, apenas 3 
casos foram esclarecidos, dos 
quais 2 na província de Mapu-

to e 1 na província de Sofala, 
com um total de 4 arguidos. 
Há registo de pelo menos 6 ví-
timas de crimes de rapto que 
voltaram ao convívio familiar.

Racionalização de fundos 
para contenção do impacto da 

Covid-19

Do total de USD 700 mi-
lhões previstos para fazer face 
à Covid-19, a serem entregues 
ao Governo, apenas USD 379 

milhões foram canalizados 
e alocados para a prevenção 
e tratamento, bem como as 
perdas transferenciais às fa-
mílias das vítimas, num con-
texto em que mais de 15 mil 
pessoas são consideradas recupe-
radas, e pelo menos 140 óbitos.  

Relativamente às acções 

de prevenção da propagação 
da Covid-19, Nyusi disse que 
para garantir-se a retoma das 
aulas de forma segura, pelo 
menos 175 escolas secundárias 
conheceram obras de reabilita-
ção de sanitários, 25 institutos 
de formação de professores, 
10 lares e centros internatos.

Decorrem obras de constru-
ção de raiz de 175 blocos sanitá-
rios, dos quais 14 concluídos e 45 
novos sistemas de abastecimento 
de água, dez destes concluídos. 

eLton da Graça 
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O país continua andando e são 
esses exemplos que a juventu-
de moçambicana deve abraçar 
com vista a desenvolver o país. 

“A geração actual deve ser 
mais astuta e atrevida porque 
nada vem ao acaso. Há que olhar 
para o crescimento do país, ten-
do em conta as gerações vindou-
ras”, disse Mahumana, apelando 
para a necessidade da juventude 
ajudar o Governo a construir um 
país de todos os moçambicanos. 

O deputado Sabir Vasco tam-
bém referiu que o Informe do 
Chefe de Estado espelhou todas 
as situações que o país enfrenta. 
Para o mandatário do povo, o 
ano de 2020, muito embora te-
nha sido desafiante, o estadista 
Filipe Nyusi mostrou resiliência 
e cometimento, daí que afirma 
de viva voz que o país não parou. 

São várias as realizações e 
situações, a exemplo da anteci-
pação das medidas de preven-
ção contra a pandemia que ain-
da apresentava zero casos. Estas 
e outras acções mostram que o 
Presidente da República sempre 
se preocupou com a situação do 
seu povo, aliás, é preciso lem-
brar que durante a sua tomada de 

posse como Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi afirmou que 
“O povo é o meu patrão”, pala-
vras cuja chama continua viva.

“Um Estado da Nação que 
aclarou a todos” - Roque Silva

Para o Secretario-geral do 
partido Frelimo, Roque Silva, 
o Informe do Estado Geral da 
Nação trouxe a fotografia da-
quilo que é o país, pois deixou 
claro que embora com dificul-
dades encontradas no início 
do ano, o Governo encontrou 
algum sentido de reinvenção, 
colocando o país em andamen-
to. “O Chefe do Estado expli-
cou a situação do país em cada 
sector, desde os ataques arma-
dos, desenvolvimento, entre 
outros”, disse, acrescentando 
que Filipe Nyusi fez das gran-
des contrariedades e colocou o 
país na rota do desenvolvimen-
to, mas mesmo assim colocou 
desafios para o ano de 2021.

“Olhou para o 
congestionamento prisional”- 

Jeremias Cuna, do SERNAP

 Jeremias Cuna, director-
-geral do Serviço Nacional 
Penitenciário, afirma que o 
Estado Geral da Nação não 
só espelhou as dificuldades 
que o país enfrentou este ano, 
como também olhou para a 
situação prisional do país. 

“As medidas avançadas 
pelo Chefe de Estado no que 
diz respeito aos indultos e me-
didas de perdão mostram que o 
estadista está preocupado com 
o esgotamento a que o nosso 
sistema de prisões está sujeito. 
As nossas cadeias estão lota-
das, e isso cria enormes difi-
culdades não só de alimentação 
como também para manter os 
presos, e essas medidas a serem 
efectivadas vão de certa manei-
ra reduzir o efectivo prisional, 
aliviando as cadeias e tornan-
do-as como verdadeiros cen-
tros de reeducação do homem 
para se tornar homem novo, 
pois a cadeia serve para isso”.

O político e autarca da cida-
de de Xai-Xai, Emídio Xavier, 
afirma que a informação do 
Chefe de Estado reflecte aqui-
lo que foram as dificuldades do 
ano e também espelhou a capa-

cidade de luta para reverter di-
versas situações que sacudiam 
o país. “Começamos o ano com 
bloqueio do financiamento por 
parte dos parceiros interna-
cionais, por causa das dívidas 
ocultas, e no mês de Março o 
país sentiu os efeitos da pande-
mia da Covid-19, o que levou 
ao abrandamento da economia, 
deixando milhares de moçam-
bicanos no desemprego”, disse.

Diante das dificuldades, 
Emídio Xavier explicou que 
os moçambicanos continuaram 
firmes, pese embora algumas 
situações, como os ataques 
na região Centro e Norte que 
continuam a semear medo, 
colocando milhares de mo-
çambicanos em debandada. É 
a imagem do país no seu todo, 
daí que o desafio é lançado para 
todos os moçambicanos com 
vista ao fim da onda de vio-
lência que afecta tudo e todos.

“Foram três horas de sofismas 
e aparatos demagógicos” -Nova 

Democracia

O partido Nova Democra-
cia olha para Planos Econó-
micos Sociais que são uma 

soma de intenções desarticu-
ladas, não mensuráveis nem 
tangíveis e sem clareza estra-
tégica do que fazer do país. 

Salomão Muchanga, líder 
do Nova Democracia, enten-
de que o Governo continua 
com uma visão reprodutiva e 
recreativa do país. “A pobre-
za visceral, a exclusão social, 
o ataque às liberdades demo-
cráticas, as sevícias absoluta-
mente condenáveis à impren-
sa, tudo isto representa um 
retrocesso gritante neste ciclo 
governativo”, disse, acrescen-
tando que Moçambique está 
em estado de choque, não há 
agenda de um Estado social, 
variando entre o empobrecimen-
to generalizado e o terrorismo.

“A fraquíssima qualidade dos 
serviços públicos que alentam a 
miséria estrutural num sistema 
de jogos de azar para resolver 
problemas de justiça social. As 
crianças abandonadas, os jovens 
relegados ao plano terciário, as 
mulheres violentadas e os idosos 
desamparados. Um povo hospe-
dado no seu próprio país”, disse, 
para quem o país vive uma ofen-
siva contra os direitos humanos 
diante de um monopólio exube-
rante da burguesia do Estado, da 
sanguinária intolerância política 
onde o Estado actua como ins-
trumento de exclusão e combate 
político. “Temos um Governo 
que está a reerguer o legado 
de anti-abertura democrática”.

Muchanga diz de forma ca-
tegórica que “o Estado da Nação 
não é mau, é péssimo! Mesmo 
diante de tanta miséria colecti-
va recusa a falência da Nação 
e continuaremos a lutar para 
construir um Estado social, 
recuperar direitos e igualdade 
no acesso às oportunidades. 
Juntos, mulheres e homens, 
chegaremos a um destino go-
vernado por uma causa e va-
lores triunfantes”, concluiu.
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Passam mais de 72 horas após o rapto do ex-delega-
do político provincial da Renamo e ex-deputado da As-
sembleia da República pelo círculo eleitoral de Ma-
nica, Sofrimento Furai Matequenha, perpetrado por 
desconhecidos, facto que deixa a família preocupada. 

Foi na tarde de do-
mingo passado 
que mais de 10 
homens desco-
nhecidos empu-

nhando armas de fogo, entre pis-
tolas e AK-47, se introduziram 
no quintal do membro sénior do 
partido Renamo, em Manica, So-
frimento Furai Matequenha, ten-
do sido levado coercivamente e 
metido numa viatura com destino 
desconhecido, até ao momento. 

Segundo a esposa do rap-
tado, Lurdes Matequenha, que 
presenciou o acto, a acção foi 
perpetrada por homens trajando 
uniforme da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM), for-
temente armados, tendo cercado 
a área residencial da suposta víti-
ma, usando duas viaturas de mar-
ca Isuzu, de cor branca, e uma 
Toyota Hilux D4D, de cor preta. 

Lurdes Matequenha expli-
ca que viveu um momento de 
terror, uma vez que os supostos 
raptores manipulavam armas 
de fogo, como forma de ame-
açá-la para não reagir ao acto. 

“Foi por volta das 17 horas, 
de repente ouvimos o portão a ser 
batido fortemente, e quando pa-
raram de bater saltaram o muro e 
do lado esquerdo e direito vimos 
polícias armados com AKM. O 
meu marido estava na varanda 
de camisete, calções e chinelos, 
e ele queria entrar em casa, e eles 

disseram senhor, você não pode 
entrar, e ele pediu para que o dei-
xassem trocar de roupa. Eles dis-
seram não troca de roupa. Quan-
do o levaram saltaram de novo 
o muro junto com ele”, explica. 

A esposa do raptado acres-
centa que o seu marido foi 
maltratado pelos raptores. “Foi 
lançado ao carro e pisoteado, co-
berto por um pano de qualquer 
maneira e foram com ele. Eu per-
guntei: vocês são da Polícia, do 
SISE ou do SERNIC, mas não 
me responderam. Só disseram 
que vocês não podem chorar, foi 
quando eu corri atrás do carro, 
mas estávamos todos cercados 
por cerca de 10 homens e todos 
estavam armados”, acrescenta. 

No entendimento da esposa 
da suposta vítima, Sofrimento 
Furai Matequenha vem há vários 
anos sofrendo perseguições polí-
ticas, perpetradas pelos próprios 
membros do partido Renamo, 
visto que havia deixado de militar 
nesta formação política e abraça-
do outras carreiras profissionais. 

“Essas perseguições desde 
há muito tempo que o meu ma-
rido vem sofrendo, nós já não 
sabemos porquê. Ele era depu-
tado, mas não conseguiu renovar 
o mandato este ano. Foi dele-
gado da Renamo, bateram-no e 
acabaram o machucando todo 
o corpo, e ele preferiu sentar 
em casa e não quis mais voltar 

à sede do partido. Entretanto, ia 
a machamba e voltava a casa, e 
quando o raptaram estava a lim-
par os carros e acabava de vol-
tar da machamba”, acrescentou. 

Indignado com o sucedido, 
Silva Furai Matequenha, irmão 
mais velho do raptado, afir-
mou que ultimamente se tinha 
afastado da vida política activa, 
onde, no entender de Silva, so-
fria perseguições por parte dos 
membros desta formação polí-
tica, a nível central e provincial. 

“Eu não sei bem explicar por-
quê essas coisas, mesmo quando 
era delegado provincial da Re-
namo sofria perseguições. Ten-
tamos investigar mas nada foi 
resolvido, então foi afastado do 
partido como delegado e só ficou 
apenas como deputado e o man-
dato acabou. Ficou em casa, en-
tão estamos preocupados porque 
ele já não se ocupava mais no par-
tido”, disse Silva Matequenha. 

Entretanto, o semanário 
Zambeze contactou a delegação 
provincial do maior partido da 
oposição em Moçambique, para 
perceber de perto a posição desta 
formação política face ao rapto do 
ex-delegado provincial e deputa-
do da Assembleia da República 
pelo círculo eleitoral de Manica. 

O porta-voz da delegação 
provincial da Renamo em Ma-
nica, Eduardo Leite, afirma 
que apesar do Sofrimento Fu-
rai Matequenha não participar 
em eventos do partido, há um 
ano, este continuava membro 
desta formação política, uma 
vez que não apresentou nenhu-
ma carta de renúncia de mili-
tância na Renamo, por isso o 
rapto deste cidadão constitui 

uma preocupação para a Perdiz. 
Classificando o rapto em 

duas vertentes, Eduardo Leite 
defende haver em Moçambique 
raptos políticos e económicos, 
apontando esta última  como a 
causa do rapto do seu membro, 
visto que a vítima terá recebido 
da Assembleia da República um 
subsídio de reintegração social. 

“Nós estamos preocupados 
por causa da onda de raptos 
que os nossos membros vêm 
sofrendo. Já não sabemos quem 
serão as próximas vítimas, até 
o presidente Ossufo Momade 
falou com o Presidente da Re-
pública sobre os raptos e sobre 
as pessoas que foram mortas 
em Dombe. Até a comissão que 
trata desses assuntos foi para lá, 
portanto, nós estamos preocupa-
dos. Por favor, aqueles que estão 
a fazer isso que parem porque 
queremos trabalhar”, explicou. 

Questionado se a Renamo 
estava envolvida no caso do rap-
to de Matequenha, visto que este 
deixou de ser delegado provin-
cial desta formação política de 
forma tumultuosa, Eduardo Leite 
assegurou não haver problemas 
entre o partido e Matequenha. 

“A onda de raptos dos nossos 
membros não começou hoje, a 
Renamo não tem problemas com 
Matequenha, aliás, isso até nos 
preocupa porque nós ainda não 
tivemos nenhum caso de rapto 
de membros da Renamo em 
que a pessoa voltou, por isso 
esperamos que a Polícia diga 
alguma coisa porque a espo-
sa disse que é a Polícia que o 
raptou, então o acusado tam-
bém tem o direito de provar 
que não é o autor destes crimes, 

aliás, ela deve investigar es-
tes casos”, afirma.  

Entretanto, a PRM em 
Manica, através do chefe do 
Departamento de Relações 
Públicas, no Comando Pro-
vincial, Mário Arnança, não 
só afirma não ter recebido de-
núncia alguma sobre o rapto, 
como também nega o envolvi-
mento de agentes da PRM no 
caso Sofrimento Matequenha. 

Aliás, Mário Arnança afir-
ma que a missão da Polícia na 
sociedade é garantir a ordem, 
segurança e tranquilidade dos 
cidadãos. “Até este momento 
a PRM em toda a província de 
Manica não recebeu nenhuma 
denúncia dando conta do rapto 
de um quadro sénior da Rena-
mo. Neste momento aconselha-
mos a família para se dirigir a 
uma subunidade policial para 
fazer a queixa, com vista a ence-
tar-se diligências para restituir 
à liberdade este cidadão”, disse. 

A fonte policial acrescen-
tou que constitui preocupação 
desta corporação ver os cida-
dãos a gozar do direito à liber-
dade e desempenho das suas 
funções na sociedade, inde-
pendentemente da sua forma-
ção política, religião ou etnia.

Sofrimento Matequenha 
nasceu a 6 de Julho de 1966, 
no regulado de Nhaucaranga, 
distrito de Chimoio, provín-
cia central de Manica. Foi por 
mais de 9 anos delegado po-
lítico provincial da Renamo 
e de 2015 a 2019 desempe-
nhou as funções de deputado 
da Assembleia da Repúbli-
ca pela bancada da Renamo, 
círculo eleitoral de Manica.

KeLLy Mwenda
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Chimoio 

Ex-deputado da Renamo raptado 
na sua residência



6 |  zambeze  | opinião |

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICAEz O n d e  A  n A ç ã O  S e  r e e nc O n t r A
ambEzFICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe 
Revisão: AM

Expansão: 
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade: 
Egídio Plácido 
Cell: 82-5924246 | 84-7710584 
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Editor: Egídio Plácido | Cell: 82 592 4246 ou 84 771 0584
(E-mail. egidioplacidocossa@gmail.com)

Redacção:  Ângelo Munguambe, Egídio Plácido, 
Luís Cumbe

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá, 
Francisco Rodolfo e Samuel Matusse

Colaboradores: Elton da Graça 

Director: Ângelo Munguambe | Cell: 84 562 3544
(E-mail: munguambe2 @hotmail.com

Registado sob o nº 016/GABINFO-DE/2002

Propriedade da NOVOmedia, SARL

D i r e c ç ã o ,  R e d a c ç ã o  M a q u e t i z a ç ã o  e  A d m i n i s t r a ç ã o : 
Av. Emília Daússe nº1100 (casa da Educação da Munhuana)

Alto-Maé - Maputo

Cell: 82-307 3450 (PBX)
zambeze.comercial@hotmail.com

O nosso belo 
M u n d o 
vive ac-
tualmente 
e n v o l t o 

na grande onda macaréu de 
crime. A corrupção está no 
seu auge, estando difusa por 
todos os lados, até mesmo 
na rua. O assassinato, o se-
questro, o assalto, a pilhagem 
e outras formas de crime vio-
lento já não são praticados 
apenas por gente esfomeada, 
não educada, não civilizada, 
enfim, por bárbaros ou gen-
te grosseira e boçal, como 
acontecia em tempos idos.

As guerras tornaram-
-se algo semelhante a um 
capricho, um hobby, uma 
ocupação favorita e um 
grande negócio por todo o 
lado por esse Mundo fora.

A opressão e exploração 
estão na ordem do dia. A jus-
tiça adquiriu um novo signifi-
cado completamente distorci-
do, isto é, o direito ao aborto, 
à fornicação, à prática de ho-
mossexualismo, ao adultério, 
enfim, a verdade vai sendo 
degolada de forma cruel.

Qualquer pessoa pode ser 
perdoada por pensar que o 
Homem e o animal por ve-
zes se assemelham, são um, 
e o mesmo. Porém, actu-
almente o Homem tornou-
-se pior que os animais.

Muitos daqueles que se 
consideravam guias, e em 
quem se depositava gran-
des esperanças de  resgatar 
este grande barco das águas 
tempestuosas – médicos, 

advogados, professores, es-
tudantes universitários, até 
mesmo alguns religiosos – 
também se encontram pro-
fundamente atolados no lo-
daçal da paixão, da ambição 
desmedida da ganância pelo 
poder, das mulheres e ou-
tros divertimentos imorais.

A prostituição, os jo-
gos de azar, o homosse-
xualismo, o aborto, o al-
coolismo, o adultério, a 
fornicação e outros grandes 
pecados estão em operação 
neste chamado mundo livre.

A maior parte das pessoas 
no Mundo caíram nesta situa-
ção, e os que ainda não perde-
ram o seu equilíbrio estão sob 
o risco iminente de perdê-lo.

O fruto proibido deixou 
de o ser. Que mau negócio 
fizemos nós! Trocamos o 
bem pelo mal. Trocamos dia-
mantes por pedras, a fé pela 
infidelidade, o Paraíso pelo 
Inferno! Mas estamos engana-
dos, pois nem tudo o que bri-
lha é ouro, e o nosso negócio 
não foi lucrativo. Tudo isso 
é apenas uma miragem, uma 
ilusão e nada mais do que isso.

Mais um ano da vida de 
cada um de nós passou, e agora 
estamos mais próximos do nos-
so fim, pois estamos mais ve-
lhos. Não nos devemos esque-
cer da existência de Deus, pois 
foi Ele quem nos criou, fez-nos 
respirar, olhar, andar, ouvir, 
sentir, viver e morrer. Nada é 
nosso. O Sol, a Lua, os dias, as 
noites, o ar, a chuva, a comida, 
a água, todos os seres animados 
ou inanimados é tudo criação 

de Deus. A todo o momento 
estamos sob seu controlo e a 
Ele teremos que prestar contas 
depois da morte, que nos pode 
chegar a qualquer momento.

Todas as coisas, exceptu-
ando o Homem, estão cum-
prindo inteiramente com o que 
lhes foi ordenado por Deus, 
segundo os Seus preceitos. 

 Todo o fenóme-
no, desde o mais pequeno ao 
maior, foi planeado pelo Cria-
dor, pelo que não nos devemos 
esquecer de O recordar em cada 
lufada de ar que inspiramos. 

Temos alguma dificuldade 
em perceber por que razão, na 
chamada Nova Ordem Mun-
dial, não se pode mencionar 
publicamente o nome de Deus. 

O objectivo de todos os 
ensinamentos divinos é criar a 
percepção e a intimidade com 
o nosso Senhor, pois todas as 
outras são subsidiárias. Elas 
foram narradas para facili-
tar o alcance desse objectivo, 
pois o propósito dos rituais é 
facilitar a relação dos cren-
tes para com o seu Criador, 
lembrando-O constantemente.

 O Homem, na base 
da sua fraqueza humana e 
na distração da omnipresen-
ça de Deus, pode até come-
ter algum pecado, mas se se 
recordar d’Ele, Deus pode 
perdoar-lhe imediatamente, 
não precisando do sangue de 
quem quer que seja para que 
o perdão dos pecados come-
tidos lhe possa ser concedido.

Deus não reage despo-
ticamente, pelo contrário, 
proporciona inúmeras opor-

tunidades para o perdão do 
Ser Humano. Numa expres-
são de um santo, isto é tra-
duzido da seguinte forma:

“Volte! volte, independen-
temente daquilo que és. Volte! 
Mesmo se sejas um infiel ou 
um adorador de ídolos, volte 
para Mim. A Nossa Corte Real 
não é a corte do desespero. 
Mesmo que tenhas transgre-
dido cem vezes, voltando para 
trás do teu arrependimento, vol-
te para Mim (isto é, a Deus)”.

Existem pessoas que não 
cometem pecados no sentido 
convencional, e que continuam 
a fazer orações e a cumprir com 
todos os outros rituais, mas fisi-
camente circulam naturalmente 
à volta dos seus interesses e de-
sejos materialistas. Nunca dão 
nada aos pobres, aos necessita-
dos, aos órfãos, às viúvas, etc., 
o que é muito mau, pois peran-
te Deus isto constitui crime, in-
correndo na Sua ira. O grande 
perigo com esse tipo de pessoas 
é que elas nunca sentem a ne-
cessidade de arrependimento.

Ouvimos episódios de 
assassinos, de corruptos, de 
bêbados, de adúlteros e de as-
saltantes que se arrependeram 
e se regeneraram, sendo-lhes 
perdoados os pecados come-
tidos, tornando-se assim ami-
gos de Deus, mas nunca se 
ouve falar de nenhum sovina, 
ganancioso ou egoísta ter re-
nunciado aos seus desejos de 
preferência material, pois tais 
pessoas nunca pensam que 
estão a cometer algum crime.

O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) diz: “O avaren-

to está longe das pessoas, 
longe de Deus, e longe do 
Paraíso, e o generoso está 
perto das pessoas, perto de 
Deus e perto do Paraíso”.

Como é possível que haja 
tantos pobres e esfomeados no 
Mundo, quando existem tantos 
milionários e multimilioná-
rios? Isto decorre do facto de 
estes não partilharem as suas 
riquezas com os necessitados. 
Tornaram-se insensíveis pe-
rante a dor e o sofrimento das 
pessoas, e pensam que o que 
eles possuem é por mérito pró-
prio e não uma dádiva de Deus.

De facto, o Homem é um 
ser sentimental, mais do que 
racional, pois se não fosse 
assim, ele não poderia ajoe-
lhar-se perante ídolos e nem 
teria rejeitado os sinais ma-
nifestos de Deus, revelados 
aos profetas, conforme consta 
no Qur’án, Cap. 2, Vers. 28:

“Como é que vós negais 
Deus, enquanto éreis outrora 
inanimados (inexistentes) e 
foi Ele Quem vos deu a vida, 
depois vos dará a morte, de-
pois de novo, a vida, e de-
pois a Ele sereis retornados”?

Com o passar dos anos, e 
vendo as nossas vidas a che-
garem ao fim, a pergunta fica 
no ar: “Quando chegarão 
os bons dias com que cada 
um de nós sonha na vida? 
Talvez só na outra vida!

Que o Novo Ano que se 
avizinha seja melhor do que o 
que termina, e que Deus ins-
pire os cientistas na cura da 
epidemia que ceifou inúmeras 
vidas por esse Mundo fora.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 O Mundo no final de 2020
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Por ocasião da Quadra Festiva, agradecemos aos nossos Assessorados 
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na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa.
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Corrupção nos exames práticos 
de condução

Re c e n t e -
mente, um 
e x a m i n a -
dor e dois 
i n s t r u t o -

res de condução auto-
móvel foram detidos, 
alegadamente por estarem en-
volvidos em actos de corrupção.

Ficando provado que o 
examinador e os instrutores 
estavam alinhados em actos 
ilícitos terão contribuído, 
mais uma vez, para denegrir 
a classe dos examinadores 
e  d o s  i n s t r u t o r e s .

Conforme nos foi relatado 
sobre este acontecimento, um 
aluno a quem foi exigido um 
valor para poder ficar aprovado 
no exame prático de condução 

optou por informar o seu pai 
desta exigência de que estava 
sendo alvo. Como este pai é dos 
que não alinha em esquemas de 
corrupção, decidiu apresentar 
queixa no Gabinete Anti-
corrupção. Assim que esta 
entidade tomou conhecimento 
do caso, foi preparado um plano 
para surpreender o examinador 
transgressor em flagrante, 
juntamente com os instrutores 
eventualmente coniventes.

Esta é uma prova de que esta 
instituição que foi criada para 
combater a corrupção, quando 
é solicitada ou informada 
das  s i tuações  desviantes 
actua sem contemplações.

Estranhamente, um outro 
examinador colega do que 

foi  detido decidiu no dia 
10 /12 /2020  impor  a  sua 
lei, contrariando o que está 
estabelecido no regulamento 
de  exames ,  em que  es tá 
determinado que o exame 
prático de condução deve ser 
feito com a presença de um 
instrutor e, no final do exame, 
o examinador deve informar o 
examinando se ficou aprovado 
ou reprovado, entregando ao 
instrutor o resultado do exame. 
Este  examinador  decidiu 
proibir os nossos instrutores 
de  es ta rem presen tes  no 
ca r ro  pa ra  que  o  exame 
decorresse apenas entre aluno 
e examinador. Desta forma, se 
porventura decidisse extorquir 
ao aluno algum valor para o 

aprovar no exame não haveria 
testemunhas. O examinador 
em questão pretende voltar 
aos tempos antigos, em que 
a corrupção era facilitada e 
feita de forma aberta, situação 
que, por parte das direcções 
das escolas de condução, 
tanto custou a  combater.

Duvidando destas decisões 
estranhas de o examinador 
proibir a presença dos instrutores 
no decorrer do exame, e de não 
fornecer o resultado do exame, 
decidimos contactar a Sra. 
Delegada do INATTER que nos 
informou que não tinham sido 
dadas nenhumas instruções para 
impedir os instrutores de assistir 
ao exame. Nesta conformidade, 
fizemos uma participação para 

que o INATTER iniciasse as 
averiguações necessárias para 
esclarecimento dos factos.

Fazemos votos para que 
os nossos alunos,  no dia 
10/12/2020, não tenham sido 
alvos de corrupção e que 
também não tenham sido 
reprovados por não terem dado 
nenhum valor a este examinador. 

Seria bom que esta ocorrência 
que teve a intervenção da entidade 
que combate a corrupção servisse 
de exemplo para desencorajar 
outros que praticam estes actos 
deploráveis ou que tinham 
pensado em aderir ao grupo 
de negociadores obscuros no 
âmbito das cartas de condução.

*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Editorial
Doutrina e prática não 
se devem beliscar. Nem 

mais ou menos!

dougLas madjiLa

Legislaturas até exemplares a nível do mundo carregam 
manchas de sangue numa perspectiva desprezível de 
fazer justiça, tirando a vida. Qual homem sabe da pro-
veniência de uma vida humana, se não a limitação de 
que basta um casamento, com o qual nem se preocupa, 

preferindo mesmo a moda animal para prover vidas e, engordando 
ainda de tanta certeza de que esse conhecimento é suficiente ou 
então lhes atribui o direito de ceifar alheias vidas. Que abismo!

  Medidas saudáveis para penalizar aquele que prevarica, 
ainda que supostamente prevarique, foram criadas já há tempo 
e suficientemente considerável para se perceber o quão estulto, 
para além de idiotice, é penalizar qualquer que seja o indivíduo 
tirando-lhe a vida. Ridículo! Não se sabe a que objectivo se 
pretende alcançar quando assim se faz, pois mesmo pela cer-
teza da incerteza do destino que se toma após a morte, presos 
apenas a palavra “morte”, não devia sequer um indivíduo ou 
então uma nação inteira julgar ou disciplinar qualquer outro 
indivíduo por essa via, visto que na verdade não o disciplina, 
pelo contrário perde a oportunidade de o fazer, de usar este in-
divíduo como cúpula reguladora do mundo, fazendo perceber às 
pessoas do universo que tipo de gente o globo precisa, mas não.

  Essas leis, as desses homens, rebaixam a legislatura a um nível 
tão bizarro que se confunde com as profundidades de um esgoto, a 
pena de morte é apenas o reflexo da maldade que robustece a alma 
humana, a prova viva de que não se pode afirmar com categoria 
que esta espécie, o homem, é a única pensante em todas as extre-
midades do planeta, não tanto que age igual se não pior a todos os 
outros animais, a sua defesa é o ataque mortal a qualquer ameaça. 

As últimas décadas revelaram a existência de uma confu-
são no conceito ou significado de jornalismo e activismo e, 
quando se trata de activismo realmente, quase que sempre 
o jornalismo faz esta acção cívica e pela pureza e veracida-
de nessa acção, ainda que isso não vá neste instante agre-
gar qualquer que seja o valor, digamos, viva o jornalismo.

Viva o jornalismo que outrora tirou a vida de Cardoso e que 
hoje tira a vida de Zam, mesmo pelo pleno exercício da profissão 
ou da cidadania, pela liberdade incessante em informar e libertar. 
Logramos que viva esta prática, ainda que mate grandes mentes, 
pois ainda que mortos, essas figuras estarão para sempre cobertas de 
prestígio, enaltecidas pelo tipo de morte que tiveram, ainda que não 
escolhida, a de libertar as mentes. Constituição nenhuma, assassino 
nenhum poderá, com a sua cadeira eléctrica ou arma de fogo, apagar 
definitivamente a grandeza de um cidadão informado, pois este não 
só vale por dois, como também não se pode controlar, não se pode 
manipular se não mesmo a baixaria de mandar matar. Estupidez!

Um viva não só ao jornalismo, mas à liberdade de pensamen-
to a todos que pensaram em muito depois na possibilidade de 
perder a vida enquanto faziam a luta verbal e escrita contra a 
injustiça, aos moçambicanos deste calibre, os que marcham ba-
tendo forte no solo na tentativa de melhorar a nossa terra falsa. 

A todos e a todas, Moçambique e o mundo, Ruhollah Zam.

Leis desprezíveis fazem 
mortes prestigiantes

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique 
(CTA) foi constituída a 5 de Abril de 1996, como resultado 
da conversão de uma Comissão de Trabalho das Associações 
(CTA), criada para responder aos desafios da introdução do 
sistema de economia de mercado. A CTA é uma organiza-

ção económica não-governamental, apartidária, cuja missão é contribuir 
para o desenvolvimento económico e social de Moçambique, baseado no 
crescimento do sector privado, promovendo e protegendo as oportunidades 
de negócios e iniciativas privadas, cultura e o associativismo empresariais.

A CTA é o parceiro oficial do diálogo com o Governo, em representação 
do sector privado, e trabalha em prol de um melhor ambiente de negócios em 
Moçambique, através da promoção de reformas económicas e regulamentares, 
congregando actualmente 140 membros, entre Federações Sectoriais, Câma-
ras de Comércio e Associações Económicas, e está representada em todo o 
território nacional e sectores de actividade económicos. A sua visão é ter um 
sector privado coeso, produtivo, gerador e distribuidor da riqueza nacional. 

A missão da CTA é de construir e liderar, com os seus parceiros, um 
ambiente de negócios que coloque o sector privado como um sujeito 
activo e fazedor da nossa economia, bem como criar organizações em-
presariais, inclusivas, proactivas e prósperas, tendo como alicerces a le-
galidade, a boa governação, a integridade empresarial e produtividade.

A CTA deve cultivar os princípios de trabalho de equipa, reforço da coesão 
interna e da clarificação das expectativas entre os diferentes sectores, órgãos 
sociais, presidentes dos pelouros e todos os colaboradores, de forma inova-
dora, e criar laços relacionais mais profundos entre colaboradores da mesma 
organização, de forma que a instituição consiga atingir níveis de produtividade 
superiores e maior satisfação de equipa, com foco no trabalho em equipa e 
ressaltando pontos importantes da estrutura da instituição, como visão, mis-
são e valores da CTA, um exercício visando encontrar formas de melhorar a 
organização, no seu todo, a nível de estrutura e sistemas, com profundidade, 
relevância do trabalho de equipa, com orientação para resultados dentro de 
um quadro holístico onde comanda a clareza nas atribuições de cada órgão e 
na prossecução das suas tarefas. Aprimorar a comunicação nas interacções, 
planeamento contínuo, controlo de qualidade dos processos, entre outras, 
sobressaindo a liderança, coesão, colaboração, persistência e eficiência.

Numa CTA exemplar, todos se devem  comportar como líderes nas suas acções, 
devendo, para isso, ter a capacidade de influenciar membros e colaboradores de 
modo a trabalhar de forma entusiástica, visando atingir os objectivos identificados 
no seu plano estratégico, e em especial os líderes devem ter como horizonte os 
quatro sentidos, designadamente a missão, urgência, responsabilidade e o servir. 
Tudo o que for feito em sentido contrário vai nos mostrar uma instituição que se 
prostitui, que não tem horizonte, não tem objectivos e será vista como um antro 
de defesa de interesses obscuros. E isto é feio, irmãos! Vamos por uma CTA 
interventiva, uma CTA que ombreia com o Governo e estrutura ideias e projectos 
capazes de nos guindar para uma economia de futuro. O resto só interessa ao diabo. 

Bem-haja CTA!
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Oratória - Parlamentarices, 
parlamentórios e parlamentarismos

A graça de ser deputado

Entre os deputados deve-
mos considerar os dons da 
graça e da responsabilidade na 
oratória parlamentar. A boa e 
producente oratória é distinta 
das parlamentarices, parlamen-
tarismos e dos parlamentarcis-
mos vagos, imprecisos, confu-
sos, pessoalizantes, ofensivos, 
diminuintes e adescaracterizan-
tes dos pares. Existem defeitos, 
vícios e fraquezas próprias do 
ser humano, a que os parla-
mentares não podem escapar.

Contudo, existem atitudes 
que não são dons, mas habili-
dades prolixas e pretenaturais, 
como a ignorância, a dese-
ducação, o conflitocionismo 
e a concupiscência, de entre 
tantos outros. Perante estas 
evidências, os deputados (os 
parlamentares) devem lutar 
continuamente pela aquisi-
ção e domínio das matérias 
sujeitas ao seu debate parla-
mentar (o dom de e do saber). 

Por esta via, eles, os parla-
mentares, podem evitar a de-
sorientação moral, o conheci-
mento infuso das matérias em 
debate. Espera-se destes que 
usem a faculdade facultativa de 
conhecer, de aprender e de assu-
mir a realidade e as expectativas 
dos seus eleitores, do povo e da 
ciência e da factualidade evi-
dente e lógica das matérias em 
debate, sem os agregacionis-
mos político-partidários cegos.

Partidalismo e a partidite 
bancadável

Agindo desta forma se 
evitam, e de que maneira, as 
afrontas discursivas, as impre-
cisões contextualizantes nas 
suas oratórias, para não refe-
rir aos escusados actos pro-
vocatórios, deliberadamente 
adversantes, e a intencional 
“cobertura” de erros e falhas 
conceptuais, contextuais, proce-
dimentais, temporais partidárias. 

Aí perdem a visão analítica, 
enredando-se por impulsos sen-
timentais e colagens político-
-partidários, declinando as evi-
dências contextuais, científicas e 
factuais, determinadas pela sub-
missão inconsciente à razão de 
pertença partidista e partidalista. 
Mesmo que a razão evidente e 
esclarecida e incontestável se 
demonstre incontestável, incon-
tornável, provada e imbatível. 

Aqui o “ceguismo” parti-
darista gravemente patológico, 
doentio e imprevidente, deno-
tando claras imprecisões cegas, 
exagerados, incautos, desconsi-
derantes e ignorantes dos factos 
sobre as matérias em debate par-
lamentar. Contorna-se a impres-
cindível e o incontornável estu-
do, recorrendo-se em sequência 
à excogitação desarmónica elo-
cutória, com deliberadas “pes-
soalizações” ofensivas e desca-
racterizantes, externas e alheias 
ao assunto em debate, configu-
rando maldade e a individua-
lização do objectivo e do fim 
discursivo. Isso com argumen-

tos inábeis, lorpas, insonsos, 
atélicos, inconsistentes e sem 
sustentação técnica e política 
analítica, tornando-se negativa-
mente especiosos e redundantes.

Parlamento - aos nossos olhos...

Cá do nosso lado, como 
visionadores-assistentes e ou-
vintes dos debates parlamenta-
res, fica-nos a ideia de alguns 
deputados, perante assuntos sé-
rios de interesse nacional, estes 
se perdem em ataques pessoais 
ou a grupos políticos parlamen-
tares, em perífrases, circunló-
quios, rodeios, vaguezas e nas 
subtilezas deliberadas de con-
fronticionismo, secundando a 
essência e a razão do debate. 

Outros ainda são prati-
cantes exímios e “hábeis” de 
discursos apressados (diferen-
tes do improviso circunstan-
cial debativo) de chacota, de 
exibicionismo da capacidade 
apoucadora de outros, numa 
prolixa exibição de erudição 
provocatória, incitante, apou-

cante e menorizadora de in-
tervenções fundamentadas e 
técnica dos adversários de de-
bate, com claras subtilezas e 
minúcias confrontacionais. O 
hiper-criticismo e a verbaliza-
ção discursiva, a vocalização 
oratória exasperada e o recur-
so para com as intervenções 
de contrários, de uma erudição 
desqualificativa e desconside-
rante são alguns dos lamentá-
veis episódios que se nos ofe-
recem a assistir do Parlamento.

Barbaridades e incorrecções 
oratórias

Os barbarismos linguísti-
co-políticos regados de ver-
balismos desconsiderantes 
e desreipeitosos e lorpas re-
dundantes são ética e mo-
ralmente incorrectos, que 
infelizmente são prática e re-
curso no nosso Parlamento. 

Em alguns destes parla-
mentares, a devassa de perso-
nalidade e de honra de outros 
pares não são defeito, mas 

Parlamentarismo discursivo “conflitante”

      MatsaMBane Kuphane

| naCionaL | Quinta-feira, 17 de Dezembro de 202010 |  zambeze  



sim feitio e modo de estar. 
Desviam-se em recursos ver-
bológicos, movidos de emoção 
partidária primária, descuran-
do a factualidade, as ideias 
e a gramática ético-moral.

 Os vazios de pensamen-
to, regados emocionalmente, 
desviam quem quer que seja 
da ética e da moral discursi-
va e de debate segundo a éti-
ca parlamentar com o povo e 
o Estado em primeiro lugar, 
para litigâncias linguísticas e 
procedimentais condenáveis.

 O impressionismo medi-
ático é refúgio pleno à inca-
pacidade de fundamento, ar-
gumento e ausência explícita 
de provas e de contra-provas. 
Estes normalmente usam o 
“vício” de discurso sonoro e 
ruidoso para estarem no centro 
do protagonismo, desejando 
notoriedade parlamentar inter-
na e externa. Em alguns deles 
se denota o esforço de esconder 
as suas deficiências analíticas, 
expositivas, demonstrativas e 
sem apetrechos convincentes, 
daí o desvio do principal em 
debate com recurso a postu-
ras malabaristas e agressivas, 
opostas à sanidade parlamentar. 

Inconsistências locutórias 
discursivas

Inconsistências locutó-
rias irreais e desencontradas 
sempre não possuem argu-
mentos dedutivo-justificativas 
racionais e lógicas, são uma 
efectiva ficção discursivo- ex-
positiva. Diz Elísio Macamo: 
“os argumentos dos falsários 
possuem sempre “premis-
sas” escondidas e forjadas.

Espera-se da parte do povo 
representado no Parlamento 
por estes eleitos que, no seu 
desempenho, levem a cabo o 
respeito pelas expectativas dos 
eleitores. Evitem empobrecer o 
debate parlamentar, evitando a 
todo o custo intervenções va-
zias de pensamento analítico 
e de profundidade, com laco-
nismo, excentridades, atec-
nismo legal e nessas oratórias 
com nítido e notável vazio de 
substância, pendendo para o 
tendencialismo partidário-ban-
cadista, mesmo ante evidên-
cias evidentes e evidenciadas.

No Parlamento se espera 
dos deputados que se contradi-
tem de forma educada e impe-
cável, com correcção, elegância 
ético-moral. Devem convencer 
(e não vencer) os outros nos 
debates, tudo na busca do me-
lhor caminho para o país. O 
espírito de “vitória” em debates 
pode resvalar para o abuso do 
“vitorioso”, fazendo-o com in-
solência, menoração de outros, 
ataques, o desprezo. Infamar, 
humilhar e abusar do outro.

Defeitos e vícios parlamentares

O orador parlamentar deve 
usar a locução com certos li-
mites (que os há em tudo neste 
mundo), desde os enquadrantes 
ético-morais, com condescen-
dência e em bases e evidên-
cias autênticas e verdadeiras, 
sem motivações vingativas, 
adversativas, invenjantes, 
odiantes, menorizadoras, des-
peituosas e desrespeitantes 
de e aos seus pares, porque 
com visões e ideias diferentes. 

Muitos e alguns o fazem à 

procura de aplausos circunstan-
ciais e de protagonismo visual. 
Entender, aceitar e assumir que 
naquele Parlamento (o nosso), 
tal como na vida em geral, 
pessoas há e por aí, deputados 
existem que possuem inteli-
gência pluriforme, capazes de 
penetrar em assuntos dos mais 
variados, de os compreender, 
assimilar nos seus diversos as-
pectos, perspectivas e matizes, 
com mediana assunção percep-
tiva e com grande facilidade e 
talento expositivo-argumentati-
vo. Estes sabem colocar ordem, 
decência, análise, clareza e 
precisão nas suas intervenções, 
convencendo sem cair na “em-
brulhada” dos assuntos e de-
monstrando o estudo e conhe-
cimento efectivo técnico dos 
assuntos em pauta (ou tendo-se 
devidamente consultado e se 
informado ou consultado as-
sessores e não os acessores que 
actuam como que acessórios).

Deputados comiceiros

Estes se diferenciam clara-
mente dos deputados oradores-
-comiceiros em pleno Parlamen-
to, de fiabilidade e credibilidade 
discursiva questionável. Os 
“comiceiros” são os deputados 
não dados ao estudo, à consulta 
de fontes e meios fiáveis, e que 
tal como escreve Guillain: “(...) 
não sabem de nada...não pen-
sam em nada, não entendem de 
nada... mas falam de tudo e de 
todos”. Caçam continuamente 
aplaudentes e aplaudidores. Só 
na gramática se pode ser mais 
que perfeito. As evidências po-
lítico-económicas e sociais não 
dependem da “lábia” politicista, 

mas da verdade conceptual, téc-
nico-científica e com evidências 
apreciativas, concordantes com 
o império da verdade, da confor-
midade e da realidade objectiva. 

Miller Fernandes disse algo 
que pode ser útil para os depu-
tados “labiosos”, contestantes e 
contraditentes em tudo, criticis-
tas generalistas sem foco e nem 
domínio dos assuntos, falando 
avulso e sem título: “Nunca e 
jamais diga uma mentira que 
você não a pode sustentar e pro-
var”. Das “lábias” surgem mui-
tas destas falácias sem funda-
mento, conformidade e verdade. 
A ética, não é só saber o que é 
aceitável, mas saber incondicio-
nalmente e observar. A ignorân-
cia, a desatenção e a ignorância 
provocam sempre sarilhos e 
desencontros, frases bombásti-
cas e sonitroantes defensivas.

 

Mentiras e falsidades 
parlamentares

Lourenço Paulo, in “Hino 
à Mentira”, 9-12-2005, sobre a 
mentira, a falsidade escreveu: 
“A mentira ignora a inteligência 
dos outros/ dá tropeços fatais/ 
na mais inefável das felicidades/ 
e fica prenhe de enganos/ rico 
em fictícias imagens/ encantado 
de alegria e prazeres vazios”.

A mentira, a falsidade cons-
purca o exercício probo do po-
der político-parlamentar, porque 
mentiras degeneradas, dege-
neradoras, degenerescentes e 
aceites sem a rigorosidade e a 
derrogação factual e efectiva.

Dito isto, o nosso Parlamen-
to não é de todo mau, somente 
precisa de apuramento tecnicista 
analítico-cultural e legislativo, 

argumentativo e substantivo da 
sua razão de ser, aliado à verdade, 
à razão, aos factos e à realidade. 

Mark Twain aconselha: 
“Uma boa razão para não falsear, 
mentir, é que uma pessoa que não 
mente não precisa de se lembrar 
de várias coisas ao mesmo tem-
po. A mentira nem sempre é o que 
é falso. É o que é impossível, 
inconseguível, improvável, 
inadmissível, inverdade, em-
buste, desconforme e irreal”. 

Fica aqui dito que o nosso 
Parlamento possui deputados 
que deputam efectivamente, 
entregues ao estudo, investi-
gação contínua das matérias 
em mão, que são imunes ao 
“fofoquismo”, mas entregues 
de corpo e alma à causa e ao 
dever parlamentar, em todas 
as bancadas. Homens e mu-
lheres que honram o ser de-
putado, quer na plenária como 
nas comissões e nos grupos de 
trabalho parlamentar. A esses, 
estas linhas o são simples-
mente uma referência ético-
-moral e procedimental. Aos 
que estão nesta peça tipifica-
dos e qualificados esperamos 
ter contribuído modestamente 
para o crescimento, maturida-
de do nosso parlamentarismo. 

Nos perdoem o suave fron-
talismo, pois cada um sabe 
e conhece a sua postura, per-
sonalidade e tipologia com-
portamental e procedimental. 
Somos externos ao Parlamen-
to, porém como cidadãos, 
atrevemo-nos a fazer esta 
apreciação que reconhecemos 
poder ter erros, imprecisões, 
alusões desconformes, caracte-
rizações exageradas. Fica a boa 
e feliz intenção deste objectivo.

Comercial
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Terrorismo em Cabo Delgado 

Evidências factuais, evidências 
dramáticas, evidências de terror...

“Socorro, Senhor! (...) Já não há homens piedosos; desapa-
receram os fiéis (...) falam com falsidade uns aos outros e com 
os outros, falam com lábios bajuladores e rancorosos e com 
o coração fingido. (...) Corte Senhor todos os lábios falsos e 
bajuladores, que falam com a língua soberbamente” - Salmos 
12: 1,2,3. 

Estamos expos-
tos em Cabo 
Delgado a um 
altíssimo grau 
de perigosida-

de e de destruição da vida, esta-
bilidade, segurança, esperança e 
prosperidade. Ocorrem naquela 
região do país actos horríveis 
que atentam gravemente a so-
berania, integridade e o futuro 
do nosso país. Actos horríveis 
e cruéis de intimidação, destrui-
ção, tortura, morticínio, seques-
tros e desrespeito total à dignida-
de humana. A segurança está no 
seu nível mais baixo, vulnerável 
e violada sistematicamente e de 
forma violenta, o que a torna pe-
rante evidências banalizantes e 
humilhantes da qualidade de de-
fesa e de segurança do país. Isto 
está ocorrendo em Cabo Delga-
do, província que faz fronteira 
com a Tanzânia, que foi a reta-
guarda segura da FRELIMO e 

da luta de libertação nacional. 

Terrorismo desestabilizador

Esperava-se e se tem a cer-
teza absoluta (quase) de que 
nas zonas limítrofes com aquele 
Estado nunca viria uma acção 
desestabilizadora deste nível, 
intensidade e abrangência ter-
ritorial. Isto era impensável, 
daí provavelmente a nossa de-
satenção política, securitária 
e analítica em relação a este 
país muito fraterno para con-
nosco desde os tempos idos.

 Não estamos de forma al-
guma alegando ser este país o 
culpado ou contribuinte para 
aquela situação, nem há pro-
vas evidenciárias disso. Nem 
pode ser a Tanzânia, segundo 
o histórico entre os dois, que 
possa isto fazer. A Tanzânia foi 
o berço de muitos movimentos 
libertadores de África. Recorde-

-se o papel vital de Hashmin 
Mbita na OUA. Só que mesmo 
para com os irmãos é neces-
sária e esperada uma atenção, 
acompanhamento e coopera-
ção em termos de segurança. 

Estão distantes os tempos em 
que Samora Machel e Nyerere 
se relacionavam intensamente 
em termos de Estado, políticos, 
diplomáticos, militares e outros. 
Recordemo-nos da invasão de 
Idi Amin a este país. Recordá-
mo-nos da presença das tropas 
tanzanianas no país, aquando da 
guerra dos 16 anos. Havia uma 
cumplicidade política muito 
acentuada, que não positivava 
uma situação destas nas zonas 
limítrofes com este amado país.

 

Quem pode se interessar pelo 
terrorismo?

Os nossos Serviços de Inte-
ligência e da nossa diplomacia 
política, o que estão fazendo 
em termos activos, programa-
dos e pesquisadores desta situ-
ação? Sublinhe-se, a Tanzânia 
não é inimiga e nem sequer se 
pode admitir ser que a subver-
são tenha o seu patrocínio, co-
bertura, encobrimento ou ou-
tras formas subversivas. Isso 

é politicamente impossível.
 Podem eventualmente ser, 

alguns, individual ou grupal 
(não o Estado tanzaniano e nem 

sequer as suas forças de segu-
rança e de defesa), talvez, esses 
alguns, “feridos” com a futura 
exploração do gás do Rovuma, e 
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furtivamente estejam apoiando 
esta “malta” terrorista (esta pre-
sunção analítico-probabilística 
pode ser que até possa interes-
sar à Tanzânia na conjunturação 
deste problema). Porém, pode 
ser analítica e contingencial-
mente colocada como uma hi-
pótese probabilística de análise 
e estudo dos eventos bélicos. 
Podem grupos terroristas, even-

tualmente usando o seu territó-
rio para se infiltrarem no país, 
porque país isento de suspeitas 
de conspiratividade, cobertura 
ou de promoção de subversi-
vidade militar. A aproximação 
estatal, diplomática e política 
ao mais alto nível se apresen-
ta como necessária e inadiável 
para a abordagem séria e frontal 
desta situação. O inimigo é in-

definível, mas possível típica e 
qualificavelmente configurável.

 

Os Estados vizinhos?

Este é um assunto bastan-
te sério de Estado, a que são 
convocados os Serviços de In-
teligência dos dois países. Na 
região não pode ser conveniente 
uma aproximação securitarista 
e política às Seycheles e às Co-
mores? De que esperamos? No 
jogo das probabilidades analíti-
cas contingencionais não seria 
de interesse e de valia solicitar 
a colaboração destes Estados? 

E com o Malawi? Os terro-
ristas não podem estar eventu-
almente a usar o Malawi nesta 
cruzada desestabilizadora ter-
rorista, abrindo uma outra fren-
te do lado do Niassa? Estamos 
cómodos? Por que não admitir 
estas hipóteses de trabalho? Im-
porta e se espera uma activida-
de e acção técnico-operacional 
e coleccionável de informação 
político-estratégica activa e 
prospectiva. Não andemos na 
sonolência técnico-operativa e 
operacional. Não haverá evidên-
cias sinalizadoras, percepcioná-
veis, indicadoras e indiciantes e 
reveladoras de subversismo ter-
rorista na região e dirigido para 
o nosso país? Estão os Serviços 
de Inteligência tomando isto em 
conta e consideração provável?

Integridade e soberania do 
Estado

Este assunto, como referi-
mos, é de soberania e de inte-
gridade soberana do Estado, que 
não se compadece com tratamen-
tos leves, diminutivos, descon-
siderantes, piadéticos e descon-
textualizados no seu tratamento.

Na análise técnico-contin-
gencial destes eventos terroris-
tas há que considerar todas as 
evidências analíticas que pos-
sam levar à avaliação exacta e 
estratégica de todo este contexto 
de confrontação. As evidências 
são elementos de trabalho im-
prescindíveis. Há que ter em 
conta as evidências episódi-
cas, económicas (atente-se ao 
assunto do gás, o sentimento 
de uma futura exploração re-
presentar concorrência comer-
cial?); as evidências políticas, 
as evidências diplomáticas, as 
evidências securitárias (de inte-
ligência e de contra-inteligência 
- todas com base em /nas infor-
mações e no conhecimento). 

Isto pode ajudar a chegar-se 
às evidências indiciárias, com-
provantes de toda esta trama. 

Outros envolvidos?

A isto não se pode deixar 
de considerar as evidências 
probabilísticas de natureza 
antropológico-política, como 
possíveis contribuintes e fa-
cultadores desta subversão. 
A qualidade, a preparação e a 
prontidão de garantia da segu-
rança estatal exige dos Servi-
ços de Inteligência uma análi-

se, estudo, acompanhamento 
metódico-sistemático dos si-
nais, eventos, actos na região.

 Por exemplo, estes espe-
cialistas securitários do Esta-
do já admitiram a considera-
ção da eventualidade de estes 
provirem do Golfo de Áden, 
cruzando a Eritreia, Djibout, a 
Somália e pelo Oceano Índico 
e em linha recta navegarem até 
Cabo Delgado? Já se atenta-
ram na procura de explicação 
para a “stockagem” e o provi-
denciamento logístico bélico e 
alimentar? A estratégia e a mo-
bilidade destes sobre os alvos 
destes ataques? A viabilidade 
estratégico-operacional orien-
tada para alguns locais e não 
outros não indica conhecimen-
to prévio e estudado da zona 
na planificação operacional?

Os nossos securitaristas do 
Estado, na sua contingencia-
ção destes actos terroristas em 
Cabo Delgado, que até agora 
se circunscrevem em assaltos, 
ocupações, emboscadas, entre 
outras formas, não poderão ir 
para acções de ataques bombis-
tas nas zonas urbanas daquela 
província ou nas vizinhas? O 
assunto, como temos dito, é 
muito sério e como tal deve ser 
visto, tratado e considerado.

“Mas receio que assim 
como a serpente enganou Eva 
com a sua astúcia, assim e de 
igual modo vocês sejam cor-
rompidos nas vossas mentes e 
se apartem da simplicidade e 
da pureza”. -II Coríntios 11: 3
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Castigo Nhamane e a Covid-19
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Limitação da lotação nos transportes 
obriga os passageiros a longas filas

O presidente da Federação Moçambicana das Associações 
dos Transportes Rodoviários (FEMATRO), Castigo Nhamane, 
diz que as longas filas nas paragens no período matinal e no fim 
do dia tem como razão a redução da lotação nos transportes, no 
âmbito das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19. 
Nhamane afirma ainda que tal situação coloca os passageiros em 
longa espera, dado o congestionamento das vias.

Desde o esta-
belecimento 
das medidas 
de prevenção 
da Covid-19, 

uma das quais a limitação dos 
passageiros nos transportes 
semi-colectivos, que tem co-
locado a nu o crónico proble-
ma do transporte urbano na 
área metropolitana da cidade 
de Maputo, assiste-se a lon-
gas filas, quer nas manhãs as-
sim como no período da tarde. 

O facto é que os passa-
geiros precisam de entrar ou 
sair da cidade, mas o preço 
para lograr tal pretensão é 
muito caro, uma vez que tem 
sido normal o passageiro per-
manecer horas a fio na para-
gem à espera do transporte. 

“O transporte quando 
chega, ou está com os luga-
res preenchidos ou os cobra-
dores negam carregar para a 
terminal de destino, fazendo 
assim encurtamento da rota”, 
desabafou Madalena Chiú-
re, que desde às 6:00 horas 
aguardava pelo transporte da 
rota Xipamanine-Malhazine. 

Este é um autênti-
co sofrimento. O cobra-
dor diz que só quer passa-
geiros que vão até à Junta, 
mas a rota diz Xipamanine. 

Madalena Chiúre explicou 
que nem todos os dias tem sido 
assim. Com a presença da Po-
lícia Camarária, que algumas 
vezes flexibiliza o trânsito, 
tem havido uma certa consi-
deração, mas quando esta se 
ausenta a situação piora, ou 
seja, é uma autêntica desorga-
nização e os vulgos modjeiros 
têm sido os mentores dessa 
confusão, “e quando discutes 
com eles é motivo para ficar 
horas sem apanhar transporte”. 

Tal como Madalena, Elsa 
Vilanculos é uma passageira 
assídua na terminal de Ma-
lhazine. Mora no bairro de 
Khongolote e para chegar ao 
Museu, local onde trabalha, 

tem de fazer duas viagens. 
Primeiro tem que apanhar 

carro para Malhazine. Aqui, 
Elsa deve enfrentar a fila para o 
Museu, o que não tem sido fá-
cil. Afirma que na terminal de 
Malhazine a situação do trans-
porte é confortável, se compa-
rada com a da terminal da Zona 
Verde, cujo transporte é bastan-
te escasso, a julgar pelo número 
de passageiros idos dos vários 
bairros do Município da Matola 
em trânsito por esta terminal. 

Entretanto, na terminal de 
Xiquelene, local onde muitos 
passageiros estão em trânsito, 
a situação tem sido caótica nas 
horas de ponta. Neste contexto, 
Hélder Alfredo afirma que ape-
sar de haver muitos semi-colec-
tivos distribuídos por várias ro-
tas, o passageiro continua refém 
da decisão dos cobradores e dos 
modjeiros, que vezes sem conta 
fazem a escolha dos passagei-
ros em função das paragens de 
destino. “A pessoa cumpre com 
a fila e quando pretende ace-
der ao transporte é obrigada a 
responder ao questionário dos 

cobradores. Isto é desgastante 
porque acontece aos olhos da 
Polícia Camarária, que nada faz 
para desencorajar tais actos”, 

lamentou Alfredo, lembrando 
com saudade as carrinhas de 
caixa aberta, que mesmo não 
oferecendo segurança ajuda-
vam na circulação das pessoas.

Convidado a falar da de-
sorganização na terminal de 
Xiquelene, um oficial sénior da 
Polícia Camarária, que não quis 
se identificar, fez saber que den-
tro deste local existem brigadas 
de fiscalização compostas pela 
Polícia Camarária e as asso-
ciações dos transportadores 
que organizam os passageiros. 

“Mas não tem sido fácil, 
pois são vários os carros que 
acedem ao parque para car-
regar passageiros. Às vezes 
são quatro ou seis pessoas 
que fazem a fiscalização nesta 

terminal. Como pode ver, na 
terminal existem cerca de 14 
rotas e muitos carros, daí que 
a missão não tem sido fácil. 

Mas a Polícia Camarária tem 
estado a fazer o seu trabalho, 
e os passageiros de há algum 
tempo a esta parte mostram 
algum interesse em denunciar 
casos de encurtamento de ro-
tas e abusos por parte dos co-
bradores, e nós temos dado o 
devido tratamento”, afirmou. 

A fonte apelou para a de-
núncia de casos de especulação 
da tarifa do transporte nas ho-
ras de ponta, entrevistas desne-
cessárias e outras situações que 
entrem em choque com as pos-
turas municipais, sendo neces-
sário que o denunciante preste 
informações relacionadas com 
a hora e a matrícula da viatura.

Covid-19 quase colap-
sou o sistema dos transportes

Para o presidente da Fe-
deração Moçambicana das 
Associações dos Transportes 
Rodoviários, Castigo Nhama-

ne, o problema do transporte 
nos dias que correm tem como 
factor a redução da lotação e 
o congestionamento das vias, 
obrigando as pessoas a levar 
mais tempo nas paragens e den-
tro dos autocarros, situação que 
se repete dada a fraca mobili-
dade. Castigo Nhamane afirma 
que a Covid-19 quase colap-
sou o sistema dos transportes 
a nível urbano, e com o relaxa-
mento de algumas medidas a 
situação tem sido desafiante. 

“O transportador sempre 
está disponível para movimentar 
os passageiros e vai continuar a 
fazê-lo”, disse Nhamane, acres-
centando que para a quadra fes-
tiva, período em que se regista 
grande fluxo de passageiros que 
pretendam chegar a vários des-
tinos, há um trabalho que está 
sendo levado a cabo com o Mi-
nistério dos Transportes e Comu-
nicações de modo a acompanhar 
de perto o fluxo do transporte 
na Terminal Inter-provincial da 
Junta, sendo que com o distan-
ciamento urge intensificar as 
medidas de prevenção com vista 
a afastar qualquer caso suspeito. 

“Neste momento estamos a 
trabalhar com o Ministério dos 
Transportes e Comunicações 
na identificação de um espa-
ço, na província de Maputo, de 
modo a reduzir a pressão sobre 
a Terminal da Junta”, expli-
cou, acrescentando que maior 
parte dos viajantes idos da 
África do Sul têm como desti-
no a província de Inhambane, 
e com a existência de outro 
parque estes poderão embar-
car a partir da província de 
Maputo para os seus destinos.

eLton da Graça 

Quinta-feira, 13 de Agosto de 202014 |  zambeze  



Máquinas para construção de infra-estruturas no pacote
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Chimoio adquire novo equipamento 
para saneamento do meio

O Conselho Autárquico de Chimoio, em Manica, adquiriu 
recentemente onze camiões para saneamento do meio ambiente 
e máquinas para asfaltagem e abertura de furos de água potá-
vel.Trata-se de parte de financiamento do Governo Central, em 
parceria com o Governo da Alemanha, por meio do Programa 
de Desenvolvimento Integrado das Autarquias e Zonas Rurais 
Circunjacentes (PRODIA) e investimento da edilidade local.

 

Os onze car-
ros recebidos 
p e r f a z e m 
um conjunto 
de 13 cami-

ões, sendo um para transporte 
de máquinas, 2 betoneiras, 4 
camiões-basculantes, 2 porta-
-contentores, 1 compactador 
de lixo, 2 camiões vassoura 
e 1 pulverizador de alcatrão. 

Para além de camiões, a 
edilidade adquiriu igualmente 
1 máquina escavadora, 2 retro-
escavadoras, 3 compactadores 
de asfalto, 1 central de asfalto, 
1 central de betão, 1 máquina 
pavimentadora e 1 de abertu-
ra de furos de água potável, 
olhando para a falta de água 
para os munícipes como um 
dos desafios que a edilidade de 
Chimoio pretende ultrapassar. 

Estes camiões e maquinaria 
foram adquiridos na Repúbli-
ca Popular da China, com um 
custo de cerca de dois milhões 

e trezentos mil dólares ame-
ricanos, dinheiro que saiu do 
cofre da edilidade e outra par-
te do Governo moçambicano, 
em parceria com a Alemanha, 
através do Programa de De-
senvolvimento Integrado das 
Autarquias e Zonas Rurais 
Circunjacentes (PRODIA). 

O presidente do Conse-
lho Autárquico de Chimoio, 
João Ferreira, que fez uma 
apresentação do equipamen-
to aos munícipes, afirma que 
o desafio é obter operadores 
capazes de cuidar da melhor 
forma o equipamento, visto 
que este pode durar mais de 
10 anos com bons cuidados. 

“Este equipamento é do me-
lhor que a China tem e acredi-
tamos que pelo menos sem ter 
nenhuma avaria, nos primeiros 
10 anos teremos bons equipa-
mentos, cabendo a nós agora 
arranjar mais operadores, além 
destes que temos, para poder 

cuidar cada vez melhor do equi-
pamento. Acreditamos que no 
próximo ano vamos ter um ano 
muito bom para a nossa cidade 
de Chimoio”, disse Ferreira. 

Ademais, o dirigente defen-
de que não se justifica existirem 
ainda famílias que percorrem 
longas distâncias para aceder 
à água potável na autarquia de 
Chimoio, por isso urge adquirir 
uma máquina de abertura de fu-
ros deste precioso líquido, como 
forma de trabalhar em coorde-
nação com a empresa FIPAG. 

“Para além de furos, que-
remos começar a fazer peque-
nos sistemas para podermos 
apoiar o abastecimento de 
água do FIPAG. Sabemos que 
o FIPAG está a trabalhar bem, 
mas queremos ajudar para que 
trabalhe cada vez melhor, para 
podermos chegar àquelas pes-

soas mais carenciadas que têm 
problemas de abastecimento 
de água, portanto, não se jus-
tifica que no ano em que es-
tamos (2020) ainda tenhamos 
pessoas que têm de percorrer 
muitos metros para ter este 
precioso líquido”, acrescentou. 

O presidente da Assembleia 
Municipal, Manuel Sueta, que 
acompanhou a passeata dos 
equipamentos pelos arredores 
da cidade de Chimoio, afir-
mou que o acto constitui um 
marco importante na história 
da antiga Vila Perry, tendo 
em conta que esta maquina-
ria vai impulsionar o desen-
volvimento da autarquia. 

“Com este equipamento 
a nossa cidade vai ter um vi-
sual bastante elevado, tendo 
em conta que a recolha e tra-
tamento de resíduos sólidos 

vai melhorar bastante, e tam-
bém temos a realçar o facto 
de termos uma máquina que 
vai fazer a abertura de furos 
para abastecimento de água, 
portanto, estamos todos satis-
feitos pela grande conquista, 
fruto do desempenho posi-
tivo da edilidade”, afirmou. 

Recentemente, a Assem-
bleia Municipal de Chimoio 
reuniu-se em IV Sessão Ordi-
nária, onde, no âmbito do ende-
reçamento postal, aprovou-se 
na generalidade a atribuição do 
nome de Rua Manuel Sarande 
ao troço que parte da Rua Josi-
na Machel ao Bairro Vila Nova. 

A atribuição do nome des-
ta rua surge em memória do 
terceiro presidente do Conse-
lho Municipal de Chimoio, 
Manuel Sarande, que dirigiu 
a edilidade de 2004 a 2008.  

KeLLy Mwenda

zambeze  | 15Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020



O n d e    O    n e g ó c i O    S e    r e e nc O n t r A

No leito do grande rio
MIC enaltece as relações comerciais com a Índia

A Índia tem sido um dos principais parceiros comer-
ciais de Moçambique, tendo, em 2018, ocupado o se-
gundo lugar, com um volume de comércio externo es-
timado em 1.882 milhões de dólares norte-americanos.

Grande parte 
do volume 
de comércio 
entre am-
bos os pa-

íses (76 porcento) 
representa exportações de Mo-
çambique para aquele país asiáti-
co, cujo saldo comercial supera-
vitário é a favor de Moçambique.

Esta informação foi dada 
a conhecer pelo ministro da 
Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, durante a abertu-
ra do Fórum de Negócios e 
Investimentos Moçambique-
-Índia, ocorrida segunda-feira, 
14 de Dezembro, em Maputo.

O governante referiu ainda 
acreditar que existem potenciali-
dades para a diversificação do le-
que de produtos que constituem 
a base das trocas comerciais, 
apesar de o carvão, a castanha 
de caju e o feijão estarem entre 
os principais produtos que Mo-
çambique exporta para a Índia.

“Uma forte implantação da 
indústria química em Moçam-

bique, especificamente voltada 
para a produção de adubos e 
fertilizantes, pode resultar em 
consideráveis benefícios para a 
agricultura moçambicana, asse-
gurando maior produtividade das 
terras férteis e imensamente ará-
veis”, destacou o ministro, desa-
fiando a Chemexcil,  Conselho de 
Promoção de Exportações, a de-
senvolver e incrementar os seus 
investimentos nesta indústria e 
em toda a sua cadeia de valor.

Num outro desenvolvi-
mento, Carlos Mesquita disse 
acreditar que a Índia, sendo um 
país em desenvolvimento, pode 
jogar um papel muito impor-
tante para ajudar a alavancar e 
dinamizar o sector privado mo-
çambicano na resposta aos pro-
blemas que a economia enfrenta.

“Esperamos que esta refle-
xão ajude a trazer as respostas 
que o nosso sector económico 
deve produzir em face dos de-
safios da manutenção da activi-
dade produtiva e dos postos de 
trabalho, para o fortalecimento 

x

da nossa economia e promoção 
de um equilíbrio social, tendo 
em conta que o emprego e a 
produtividade são formas efica-
zes de assegurar a estabilidade 
social das sociedades”, frisou.

No encontro virtual de 
três dias, que decorreu sob o 
lema “Fomentando laços em-
presariais no sector químico 
entre Moçambique e Índia’’, 
o Alto-Comissário da Índia, 
Rajeev Kumar, considerou 
que Moçambique é muito im-
portante. “O investimento in-

diano em Moçambique ultra-
passa sete biliões de dólares 
norte-americanos, represen-
tando 25 porcento do inves-
timento total da Índia no con-
tinente africano”, sublinhou.

“A Índia tem uma exposi-
ção de desenvolvimento em 
forma de linhas de crédito con-
cessionais de mais de 772,44 
milhões de dólares norte-
-americanos nas áreas de im-
pacto público, como energia, 
estradas, parque informático 
e tecnológico, abastecimento 

de água, entre outras, e ofe-
receu doações de milhões de 
dólares para ajudar Moçam-
bique no processamento do 
caju, algodão, etc.”, sublinhou.

Em relação ao fórum, re-
feriu existir uma enorme falta 
de informações entre os dois 
países. Segundo afirmou Raje-
ev Kumar, eventos como este 
vão ajudar a preencher estas 
lacunas de informações, o que 
nos vai permitir chegar a um 
intercâmbio de potencialidades 
existentes em ambos os países.

A empresa Mo-
ç a m b i q u e 
T e l e c o m , 
SA-(Tmcel) 
ofereceu, na 

sexta-feira, 11 de Dezembro, di-
versos produtos alimentares não 
perecíveis e de higiene ao Hospi-
tal Psiquiátrico de Infulene (HPI), 
no âmbito da celebração do Na-
tal. A acção visa proporcionar 
festas felizes aos doentes inter-
nados naquela unidade sanitária, 

localizada na cidade de Maputo.
Denominada “Natal So-

lidário”, a iniciativa insere-se 
nas actividades de responsa-
bilidade social corporativa da 
Tmcel, que contou com a con-
tribuição dos seus colaborado-
res para levar alegria, carinho e 
solidariedade àquele hospital.

Pretende-se, através des-
te gesto, conforme explicou a 
chefe do Gabinete de Comuni-
cação Corporativa e Responsa-

bilidade Social da Tmcel, Ana 
Bela Margarido, criar uma cons-
ciência solidária e contribuir 
para a melhoria da qualidade de 
vida dos pacientes internados 
no HPI, neste período festivo.

“A Tmcel tem desenvolvido 
diversas acções em benefício das 
comunidades moçambicanas, 
sendo tradição, nos últimos cinco 
anos, juntar-se aos pacientes deste 
hospital, que acolhe e cuida de pes-
soas que padecem de doenças ou 

transtornos mentais, muitas vezes 
excluídos pela sociedade. O nos-
so objectivo é proporcionar-lhes 
um ambiente de confraternização, 
esperança e de alegria, que carac-
teriza a época natalícia”, disse.

Na ocasião, Ana Bela Mar-
garido enalteceu o papel e o 
esforço dos profissionais de 
saúde, em particular os afectos 
àquela unidade sanitária, que, 
de forma incansável, trabalham 
para a recuperação e dignida-
de dos pacientes ali internados.

Por seu turno, a directora do 
Hospital Psiquiátrico de Infule-
ne, Serena Chachuaio, louvou 
o gesto da Tmcel, que vai aju-
dar a instituição a proporcionar 
festas condignas aos doentes.

“É um apoio que veio numa 
boa altura, na medida em que 
registamos o aumento de pa-
cientes no internamento e nas 
consultas externas, e isso repre-
senta gastos para o hospital”, 
sublinhou Serena Chachuaio, 
que apontou a Covid-19 como a 
principal causa deste incremento.

Segundo a directora do HPI, 
“por causa do confinamento as 
pessoas passaram por momentos 
de ansiedade, stress, entre outros 
problemas. A sociedade está pre-
ocupada e todos os problemas so-
ciais se reflectem na saúde mental”.

Com uma capacidade ins-
talada para 245 camas, o Hos-
pital Psiquiátrico de Infulene 
é de nível quaternário e presta 
assistência em regime de inter-
namento e ambulatório, con-
tando, para o efeito, com uma 
equipa multidisciplinar com-
posta por médicos psiquiatras, 
psicólogos clínicos, terapeutas 
ocupacionais e enfermeiros.

É uma unidade sanitária es-
pecializada no tratamento de 
pacientes com quadros de do-
enças mentais e com problemas 
de toxicodependência. Para além 
da prevenção, tratamento, rea-
bilitação e reintegração social 
dos doentes, o hospital realiza 
consultas externas de todos os 
quadros de psiquiatria, para além 
de medicina geral e pediatria.

Tmcel oferece produtos alimentares e de higiene ao 
Hospital Psiquiátrico de Infulene

Revisto-cipo

MIC enaltece as relações comerciais com a Índia

A Índia tem sido um dos principais parceiros comerciais de Moçambique, tendo, em 
2018, ocupado o segundo lugar, com um volume de comércio externo estimado em 
1.882 milhões de dólares norte-americanos. 

Grande parte do volume de comércio entre ambos os países (76 porcento) representa 
exportações de Moçambique para aquele país asiático, cujo saldo comercial 
superavitário é a favor de Moçambique. 

Esta informação foi dada a conhecer pelo ministro da Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, durante a abertura do Fórum de Negócios e Investimentos Moçambique-
Índia, ocorrida segunda-feira, 14 de Dezembro, em Maputo. 

O governante referiu ainda acreditar que existem potencialidades para a diversificação 
do leque de produtos que constituem a base das trocas comerciais, apesar de o carvão, 
a castanha de caju e o feijão estarem entre os principais produtos que Moçambique 
exporta para a Índia. 
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No leito do grande rio

Nesta época festiva, os canais SuperSport vão levar até à 
casa dos telespectadores uma grande variedade da acção fute-
bolística de cortar a respiração, com o melhor futebol do velho 
continente a contar para Série A, La Liga, Liga Inglesa, uma ac-
ção sem fim que incluirá alguns dos melhores duelos do mundo. 

Ao todo, a 
SuperSport 
vai trans-
mitir quase 
200 partidas 

em directo até ao final do pró-
ximo mês de Janeiro de 2021.

 A DStv lançou a sua promo-
ção da época festiva com o kit 
inicial HD Single, a ser vendi-
do ao preço de 1.999MT, e in-
clui uma mensalidade do pacote 
DStv Família de 1.000MT. Esta 
é uma boa altura para se juntar 
à família DStv e passar as festas 
com o melhor do entretenimento.  

 A transmissão dos jogos in-
clui os melhores comentários 
em Português, análise apurada 
dos lances, sinal em qualida-
de digital garantida a mais de 
25 anos, tudo para proporcio-
nar ao telespectador uma expe-
riência de visualização única.

 A partir desta semana serão 
transmitidos mais de 60 jogos em 
directo, a contar para a Liga Ingle-
sa de futebol. Em termos de des-
taque, o jogo Tottenham x Liver-
pool, Klopp x Mourinho, no dia 

16 de Dezembro, pode ser consi-
derado um dos jogos mais espe-
rados da temporada, colocando 
frente-a-frente os actuais líderes 
do campeonato inglês de futebol. 

Outras partidas de des-
taque nos próximos dias in-
cluem o Arsenal x Chelsea, no 
dia 26 de Dezembro, a con-
tar para o tradicional Boxing 
Day, e Everton x Manchester 
City, no dia 28 de Dezembro. 

É caso para dizer que a 
luta pelos quatro primeiros lu-
gares será bastante renhida 
até ao fim da presente época.

 Outro destaque nas terras de 
Sua Majestade vai para as parti-
das dos quartos-de-final da Taça 
Carabao ou Taça da Liga Ingle-
sa, tendo como uma das parti-
das de cartaz o Arsenal contra o 
Manchester City, no dia 22 de 
Dezembro, em directo na DStv.

 Em Janeiro há jogos da ter-
ceira ronda da Taça de Inglaterra, 
que incluem partidas complicadas 
com equipas do segundo e tercei-
ro escalão a se oporem frente a 
equipas como Manchester Uni-

ted, Everton e Tottenham Hotspur.
 Na LaLiga, serão transmi-

tidos mais de 50 jogos agenda-
dos para 21 de Dezembro a 
12 de Janeiro. O líder Atlé-
tico de Madrid terá um tes-
te complicado no dia 21 de 
Dezembro contra o segundo 
classificado Real Sociedad.

 Na Série A, serão mais de 
50 partidas nas próximas sema-
nas para deliciar os clientes. A 
Juventus de Ronaldo caminha 
em quarto lugar, mas terá a 
confiança tranquila na manu-
tenção do campeonato com os 
jogos contra o Parma e a Fio-
rentina no início do novo ano.

 Não perca a temporada de 
futebol de 2020-21 no SuperS-
port na DStv. Visite www.dstv.
com/pt-mz. E enquanto estiver 
em movimento, pode assistir 
às partidas no aplicativo DStv. 
Baixe o aplicativo My DStv 
e faça a gestão da conta DStv 
de maneira cómoda e segura.

DStv proporciona aos subscritores 
verdadeiro banquete na época festiva 

Numa altu-
ra em que 
o mundo e 
M o ç a m b i -
que em par-

ticular ressentem-se do impacto 
negativo da pandemia da Co-
vid-19, situação que comprome-
te e continua a afectar a vida dos 
moçambicanos, o Moza criou 
um pacote de soluções para os 
funcionários públicos. A oferta 
do Moza para os funcionários 
públicos torna possível a reali-
zação de sonhos pessoais, ter-
minar a construção da sua casa, 
equipá-la, continuar os estudos e 
até viajar. O diferencial desta so-
lução encontra-se precisamente 
nas múltiplas ofertas que a conta 
oferece, associada a condições 
ajustadas às suas capacidades.

 Esta conta isenta os clien-
tes de pagar taxas em transfe-
rências nas contas Moza, bem 

como da primeira anuidade do 
Cartão de Débito VISA Classic. 
O maior destaque neste produto 
vai para a oferta de um Desco-
berto Autorizado equivalente 
a 20% do seu salário, disponí-
vel na conta todos os meses.

 Com a conta Moza Fun-
cionário Público é dado tam-
bém acesso ao Crédito + Um, 
que permite adiantar o 13º 
salário. Esta solução permite 
assim uma maior folga na rea-
lização de despesas essenciais, 
especialmente nesta fase do 
ano. Para pagar este adianta-
mento solicitado, o cliente tem 
um prazo entre 6 e 12 meses.

 Ainda neste mesmo pacote 
de oferta exclusiva a Funcio-
nários Públicos, o Moza ofe-
rece acesso ao Crédito + Fun-
cionário, de até 1.5 milhões de 
meticais, sem exigir a domi-
ciliação do salário no banco.

Moza lança oferta Funcionário Público que 
inclui adiantamento do 13° salário

OK

Qualquer que seja a celebração festiva, a DStv é a escolha certa

Com o aproximar da época festiva, a DStv está a transbordar a riqueza e abundância 
de conteúdo diversificado para deliciar os seus valiosos Clientes agora com o Kit 
completo ao preço promocional de 1.999MT mais uma mensalidade do pacote DStv 
Família.
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Irlanda doa 2,2 milhões de euros

Moçambique recebe 100 milhões de dólares para 
Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Apoio à resposta do PMA  na crise de deslocados no Norte do país

 O Banco Mundial aprovou recentemente uma doação 
de 100 milhões de dólares americanos da Associação In-
ternacional de Desenvolvimento (IDA), em apoio ao Pro-
jecto de Transformação Urbana de Maputo. O projec-
to financiará investimentos críticos em infra-estrutura 
urbana e apoiará a implementação de reformas municipais.

“Es t e 
i n -
vesti-
men-
t o 

irá em última instância ala-
vancar o papel da cidade de 
Maputo enquanto motor eco-
nómico, através de investi-
mentos em infra-estruturas 
e serviços urbanos, assim 
como reformas que garantam 
que a urbanização contribua 
para o crescimento econó-
mico, redução da pobreza e 
transformação estrutural”, 
observou Idah Z. Pswarayi-
-Riddihough, directora do 
Banco Mundial para Moçam-
bique, Madagáscar, Como-
res, Maurícias e Seychelles. 

Com efeito, a urbanização 
tem sido uma parte essencial 
do desenvolvimento da maio-
ria das nações, contribuindo 
para uma redução mais rápida 
da pobreza, um crescimento 
económico mais forte e a uma 
melhor resiliência climática.

“A urbanização não be-
neficiou por igual a todos 
em Maputo, visto que a ci-
dade se expandiu de forma 

informal, sem um planea-
mento urbano eficaz e sem 
investimentos necessários 
em infra-estruturas básicas 
e segurança da posse de ter-
ra”, disse André Herzog, Es-
pecialista Urbano Sénior e 
líder da equipa do projecto. 

“A maior parte dos fundos 
do projecto beneficiará os 
pobres urbanos, investindo 
na melhoria dos assentamen-
tos informais”, acrescentou.

O projecto também en-
frentará dois dos maiores 
desafios que a cidade en-
frenta: i) a construção do seu 
primeiro aterro sanitário e 
desactivação do Aterro Sani-
tário de Hulene; e ii) a imple-
mentação de um plano urba-
no para o Distrito Municipal 
de KaTembe, onde se espera 
ocorra a maior parte do fu-
turo crescimento urbano. 
Este último inclui a demar-
cação de terras, construção 
de infra-estruturas urbanas 
prioritárias e implementação 
de assentamentos e serviços 
para famílias de baixa renda. 

Esta componente criará 
incentivos para melhores ser-

viços de gestão de resíduos 
sólidos, restaurará os meios 
de subsistência para os cata-
dores informais e aumentará 
as práticas de reutilização 
ou reciclagem. Além disso, 
investirá no acesso à água 
potável e no saneamento. 

Por último, mas não me-
nos importante, uma parte 
do financiamento do pro-
jecto vai ajudar os actuais 
esforços para mitigar o im-
pacto económico da Co-
vid-19 junto dos grupos 
mais vulneráveis de Maputo.

“O projecto irá igual-
mente apoiar o município na 
revitalização do centro da 
cidade de Maputo. Outrora 
o principal motor de cresci-
mento, o centro da cidade, 
conhecido como Baixa, tem 
perdido cada vez mais a sua 
importância económica”, 
acrescentou Hannah Kim, 
Especialista Urbana e co-
-líder da equipa no projecto. 

Entre outros investimen-
tos, o projecto também vai 
financiar melhorias no sis-
tema de drenagem de águas 

pluviais para reduzir as inun-
dações nas zonas baixas do 
centro da cidade e apoiar 
programas-piloto de inclusão 
social no centro da cidade.

Esta operação está em li-
nha com as prioridades do 
país delineadas no seu Pla-
no Quinquenal, bem como 
com o quadro de parceria do 
Banco Mundial para o perí-
odo fiscal 2017-21, que re-
conhece que uma economia 
mais diversificada, susten-
tável e resiliente exigirá in-
vestimento em urbanização.

O P r o g r a m a 
M u n d i a l 
para a Ali-
m e n t a ç ã o 
(PMA) re-

cebeu uma contribuição de 

2,2 milhões de euros (2,60 
milhões de dólares) da Irlan-
da para o apoio dos desloca-
dos internos de Cabo Delga-
do, no Norte de Moçambique.

 Em cooperação com as 

autoridades locais e parceiros 
humanitários, o PMA tem dis-
tribuído alimentos e senhas de 
valor para 375.000 deslocados 
internos em Cabo Delgado, 
Nampula e Niassa. “Nós do 
PMA gostaríamos de agradecer 
à Irlanda por esta doação. Este 
financiamento chega num mo-
mento crítico, as necessidades 
estão a aumentar rapidamente 
devido à escalada da violência 
em Cabo Delgado”, disse An-
tonella D’Aprile, representan-
te do PMA em Moçambique.

 “Meio milhão de pessoas 
perderam as suas casas devi-
do à violência na província de 
Cabo Delgado, em Moçambi-
que, nos últimos meses. Isso 
se soma à devastação causa-
da pelo ciclone Kenneth no 
ano passado, o mais forte que 
já atingiu Moçambique. Esta 
terrível combinação de vio-
lência e ciclone levou cerca 

de um milhão de pessoas à 
insegurança alimentar no Nor-
te de Moçambique ”, disse a 
embaixadora da Irlanda em 
Moçambique, Nuala O’Brien.

 Com a contribuição irlan-
desa, o PMA será capaz de for-
necer senhas de valor a 75.000 
deslocados internos por um pe-
ríodo de dois meses. Estas se-
nhas não são apenas uma forma 
de apoiar os mercados locais, 
mas também permitem que os 
beneficiários comprem alimen-
tos e outros itens essenciais, 
como sabonete, louças sanitá-
rias, detergentes, pasta de dente 
e desinfectantes de água. Além 
disso, este subsídio também será 
usado para apoiar o Governo de 
Moçambique na revisão das suas 
políticas para melhorar a preven-
ção e coordenação de protecção 
social de emergência, ao mesmo 
tempo que reforça a sua capa-
cidade de implementar progra-

mas de transferência de renda.
 Considerando a escalada 

da insegurança e o aumento 
previsto no número de pessoas 
deslocadas, nos próximos me-
ses, o PMA planeia aumentar 
a assistência aos deslocados 
afectados por conflitos em Mo-
çambique para apoiar 500.000 
pessoas. Também está a explo-
rar diferentes possibilidades de 
assistir a 250.000 pessoas das 
comunidades que estão a sofrer 
as consequências da violência.

 A necessidade de financia-
mento de 12 meses para apoiar 
as pessoas deslocadas no Nor-
te de Moçambique é de 117 
milhões de dólares, enquanto 
apenas 11,7 milhões de dólares 
foram garantidos. Sem apoio 
adicional, as operações do 
PMA serão comprometidas, 
levando à diminuição ou mes-
mo suspensão da distribuição 
de alimentos aos necessitados.
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Candidatos à direcção da CTA 
intensificam suas promessas 

Selagem e rastreio de carga em 
trânsito vai à fase piloto

A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) reuniu-
-se, na última segunda-feira, com os operadores do co-
mércio externo, tendo em vista proceder à contextuali-
zação do projecto de Selagem Electrónica e Rastreio de 
Carga em Trânsito, cuja operacionalização está para breve. 

O e n c o n t r o , 
que decorreu 
em vídeo-
-conferência, 
e n v o l v e n -

do participantes das cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, 
contou com a presença de re-
presentantes da Câmara dos 
Despachantes Aduaneiros, dos 
Agentes Transitários, da em-
presa MCNET, bem como da 
Mozambique Electronic Car-
go Tracking Services, S.A 
(MECTS), a empresa contra-
tada para a instalação e opera-
cionalização do Sistema Elec-
trónico de Selagem e Rastreio 
de Carga em Trânsito (SEERC).

No seu discurso de aber-
tura da reunião, a Presidente 
da AT, Amélia Muendane, fez 
saber que a instituição que di-
rige está em processo de im-
plementação de um conjunto 
de medidas, com o objectivo 
de assegurar o incremento da 
capacidade de arrecadação de 
receitas, reduzir a evasão fiscal 
e assegurar a capacidade do Go-

verno de cumprir com a agenda 
de desenvolvimento nacional.

A dirigente avançou que 
é neste âmbito que em 2017 
foi introduzida a selagem de 
bebidas alcoólicas e tabaco 
manufacturado, em 2018 foi 
introduzida a marcação de com-
bustíveis, e, em 2019, assinado 
o contrato entre a AT e a Mo-
zambique MECTS, para a ins-
talação e operacionalização do 
Sistema Electrónico de Selagem 
e Rastreio de Carga em Trânsito. 

“Pretende-se, com a selagem 
e rastreio de carga em trânsito, a 
redução da evasão fiscal e intro-
dução ilegal de mercadorias no 
mercado nacional, o aumento da 
arrecadação de receitas, rastreio 
e monitoramento de mercado-
rias em trânsito, em substitui-
ção do acompanhamento fiscal 
físico; reforço no controlo da 
carga em trânsito, a melhoria 
do ambiente de negócios, asse-
gurando a equidade económica 
nacional, regional e interna-
cional e a prevenção de rou-
bos e saques de mercadorias”, 

explicou Amélia Muendane.
Num outro desenvolvimen-

to, a Presidente da AT lançou um 
repto aos principais intervenien-
tes no processo para a harmo-
nização de processos e proce-
dimentos. “Temos de assegurar 
que esta medida não seja apenas 
do Governo, mas uma medida 
que inclui no seu processo de 
implementação os diferentes ac-
tores, a considerar, a sociedade 
em geral, a Câmara dos Des-
pachantes, os importadores, os 
transitários e todos os operado-
res do comércio externo”, frisou.

Na ocasião, os partici-
pantes saudaram a iniciati-
va da AT, tendo se mostrado 

dispostos a colaborar com a 
instituição para o sucesso da 
implementação do projecto.

A selagem consiste na apo-
sição de um dispositivo elec-
trónico para o rastreio de carga 
em trânsito, em tempo real, em 
função da sua natureza, visan-
do assegurar que a mercadoria 
em processo de trânsito não 
seja introduzida no merca-
do nacional de forma ilegal.

O SEERC é um sistema 
que permite a selagem elec-
trónica e rastreio de carga em 
trânsito, em tempo real, atra-
vés de sistema GPS/GPRS 
e actuação das autoridades 
em caso de tentativa de fur-

to, desvio ou contrabando. 
O rastreio e monitoramen-

to, em tempo real, é feito a 
partir de uma central de co-
mando que funciona 24 horas 
por dia, designado Centro de 
Monitoramento Centralizado, 
e a intervenção em caso de ac-
tos de desvio de procedimento 
é feita por Equipas de Respos-
ta Rápida (ERR), compostas 
por operativos das Alfândegas. 

No entanto, para a opera-
cionalização do sistema foram 
instaladas câmaras de vigilân-
cia nos principais pontos de 
entrada e saída de mercado-
rias em trânsito, nos corredo-
res de Maputo, Beira e Nacala.

São eleitos hoje os ór-
gãos sociais para o quadriénio 
2020/2024 na CTA. O candi-
dato à presidência deste órgão 
pela Lista A, Agostinho Vuma, 
indica que na renovação do 
seu mandado espera cons-
truir e liderar com todos os 
stakeholders, num ambiente de 
negócios que coloca o sector 
privado como sujeito activo e 
fazedor da economia nacional. 
Álvaro Massinga, por seu tur-
no, que concorre pela Lista B, 
promete, entre vários aspectos, 
promover melhorias no pro-
cesso de início de um negócio, 
para além da aposta na melho-
ria das leis e regulamentos de 
promoção de investimento e 

facilitação de negócios. Agos-
tinho Vuma, que concorre pela 
Lista A, quer transformar o sec-
tor privado em sujeito activo e 
fazedor da economia nacional, 
bem como incentivar organi-
zações empresariais inclusi-
vas, proactivas e prósperas. 

Vuma diz esperar apro-
ximar o mandato, contribuir 
construtivamente para o pla-
neamento estratégico e afir-
mação do sector privado como 
principal agente de promoção 
do desenvolvimento e estímu-
lo a cada moçambicano, para 
promoção de uma cultura de 
estímulo à construção do seu 
projecto de vida pessoal e pro-
fissional, com respeito pelas 

respectivas necessidades de 
diferenciação e de especializa-
ção, através da oferta de cada 
vez maiores possibilidades 
de emprego e auto-emprego.

Vuma diz ainda pretender, 
depois da auscultação aos as-
sociados, no próximo mandato, 
colocar no topo das priorida-
des a protecção dos empre-
sários dos raptos, o conteúdo 
local, cuja abordagem assen-
ta na maximização da par-
ticipação do empresariado 
nacional nos projectos e na 
adição de valor, pelo que vai 
defender a não exclusão de 
empresários que não são mo-
çambicanos, devendo bene-
ficiar as empresas que ope-

ram no mercado nacional.
Por outro lado, Álvaro 

Massinga, que conta com o 
apoio, dentre várias agremia-
ções, da Associação de Co-
mércio, Indústria e Serviços 
(ACIS), uma entidade priva-
da e sem fins lucrativos que 
há anos contribui para a pro-
moção e desenvolvimento dos 
sectores comercial, industrial 
e de serviços, quer dar prio-
ridade a pequenas, médias e 
grandes empresas no que se 
refere à sua assistência finan-
ceira para sua manutenção.

Para o efeito, diz esta-
rem em curso trabalhos com 
instituições financeiras para 
aprovação de programas de 

fortalecimento de empresas 
que não raras vezes se de-
batem com questões finan-
ceiras na implementação de 
planos de negócios no país.

Constitui também prio-
ridade de Massinga a ques-
tão de segurança da classe 
empresarial contra os raptos 
recorrentes no país, enfer-
mando significativamen-
te o ambiente de negócios. 
Álvaro Massinga diz ser 
fundamental a adopção de 
acções que garantam a se-
gurança e paz social do em-
presariado, recorrendo aos 
vários actores responsáveis 
pela segurança do cidadão.  

LUÍS CUMBE
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Ananias Couana sacode o capote 
e culpa a LAM

Pagamento das passagens aéreas para viabilizar o arranque do Moçambola

É um facto. A Liga Moçambicana de Futebol (LMF) 
está sem dinheiro para viabilizar o arranque do Moçambo-
la, que não foi disputado este ano devido à paralisação da 
actividade desportiva por causa da pandemia da Covid-19. 

Apesar da 
a u t o r i z a -
ção do Pre-
sidente da 
República, 

Filipe Nyusi, para o arranque 
das competições desportivas 
a partir de 15 de Novembro, 
um mês depois de se ter dado 
luz verde nada se vislum-
bra sobre a data exacta para 
o pontapé de saída da maior 
competição desportiva do país. 

Há dias, aquando da reu-
nião entre a Secretaria de Es-
tado do Desporto, represen-
tantes dos clubes participantes 
no Moçambola e a Liga Mo-
çambicana de Futebol, cons-
ta que a Direcção de Ananias 
Couana, quando questionada 
sobre se tinha condições fi-
nanceiras para o arranque da 
prova, terá dado a informação 
de ter garantias de valores para 
assegurar a realização da pro-
va por apenas três jornadas.

Esta terça-feira, 15 de De-
zembro, o Secretário de Estado 
do Desporto, Carlos Gilberto 
Mendes, falando aos microfo-
nes da STV revelou ter havido 
omissão por parte da LMF em 
relação às garantias financei-
ras para a realização da prova.

Afinal quanto custa realizar o 
Moçambola? 

Segundo dados apresenta-
dos em Março deste ano (com 
dados que poderão ser revistos 
dado o impacto da pandemia 
da Covid-19), o orçamento do 
Moçambola 2020 (que acredi-
tamos ser com base neste que 
se está a projectar a próxima 
edição da prova) indicava que 
ao todo o campeonato iria 
custar 90.758.071,00 meticais 
(noventa milhões, setecentos e 
cinquenta e oito mil e setenta e 
um meticais), segundo indica 
o orçamento a que o LanceMZ 
teve acesso e que foi analisado 
a 12 de Março em Assembleia-
-Geral Ordinária da LMF.

Este orçamento representa 
uma redução em 23.290.205, 
00 meticais (vinte três milhões, 
duzentos e noventa mil e du-

zentos e cinco meticais) quando 
comparado com o orçamento 
apresentado o ano passado para 
o Moçambola 2019, que estava 
fixado em 114.048.276,00 me-
ticais (cento e catorze milhões, 
quarenta e oito mil e duzen-
tos e setenta e seis meticais). 

Dos cerca de 91 milhões 
de meticais que constitui o or-
çamento de despesas da Liga 
Moçambicana de Futebol 
(LMF) para este ano, um to-
tal de 64.819.600,00 meticais 
(sessenta e quatro mil, oito-
centos e dezanove mil e seis-
centos meticais) são relativos 
a receitas que na altura a LMF 
dava como estando assegura-
das pelo elenco presidido por 
Ananias Couana, que anunciou 
que estava no mercado a con-
tratar patrocínios avaliados em 
25.978.471,00 meticais (vinte 
e cinco milhões, novecentos e 
setenta e oito mil, quatrocen-
tos e setenta e um meticais).

Quanto custará o transporte 
aéreo do Moçambola?

Destrinçando o orçamento 
da LMF para o Moçambola que 
deveria decorrer este ano, o do-
cumento que temos vindo a ci-
tar indica que as despesas com a 
realização do Campeonato Na-
cional de Futebol, ou seja, do 
Moçambola propriamente dito, 
estão fixadas em 83.202.269,00 
meticais (oitenta e três milhões, 
duzentos e dois mil, duzentos e 
sessenta e nove meticais), dos 
quais 74.585.308,00 meticais 
(setenta e quatro milhões, qui-
nhentos e oitenta e cinco mil, 
trezentos e oito meticais) es-
tão destinados ao pagamento 
de fornecimento e serviços de 
terceiros e 7.530.972,00 me-
ticais (sete milhões, quinhen-
tos e trinta mil e vinte e dois 
meticais) estão destinados à 
cobertura da rubrica gastos 
e perdas (impostos e taxas). 

Das despesas com o Cam-
peonato Nacional, a rubrica 
de transporte aéreo continua a 
que consome o maior bolo na 
realização da prova máxima do 
futebol nacional. Com efeito, 

a LMF prevê pagar as Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM) 
o valor de 49.835.800,00 me-
ticais (quarenta e nove mi-
lhões, oitocentos e trinta e cin-
co mil, oitocentos meticais).

Dívidas avultadas da LMF para 
com a LAM

Quando comparado com o 
valor gasto para o transporte 
aéreo das equipas que tomaram 
parte no Moçambola 2019, este 
valor representa uma ligeira re-
dução de 5.909.720,00 meticais 
(cinco milhões, novecentos e 
nove mil, setecentos e vinte 
meticais), pois no ano passado 
o transporte aéreo esteve orça-
do em 55.745.520,00 meticais 
(cinquenta e cinco milhões, se-
tecentos e quarenta e cinco mil 
e quinhentos e vinte meticais). 

Refira-se que para o trans-
porte das equipas do Moçam-
bola, a LAM exige que os bi-
lhetes sejam pagos na íntegra, 
não aceitando conceder des-
contos em jeito de patrocínio 
devido ao estado deficitário 
em que se encontra a compa-
nhia aérea de bandeira nacio-
nal, facto que se agravou de-
vido à pandemia da Covid-19. 

Recordar que, em Março, 
os documentos da LMF indi-
cavam que a instituição que 
gere o Moçambola tinha uma 
dívida para com a LAM ava-
liada em 46.637.296,00 MT 
(quarenta e seis milhões de 
medicais, seiscentos e trinta 
e sete mil, duzentos e noven-
ta e seis meticais) referentes 

a bilhetes de avião usados em 
edições anteriores da prova.

A LMF previa que as despe-
sas com transporte terrestre dos 
clubes estivessem estimadas 
em 3.420.000,00 meticais (três 
milhões, quatrocentos e vinte 
mil meticais), enquanto para os 
árbitros e delegados o valor está 
orçado em 251.150,00 meticais 
(duzentos e cinquenta e um mil, 
cento e cinquenta meticais). 

Aumento de 18 milhões no valor 
das passagens

Couana sacode o capote e 
culpa a LAM 

A Liga Moçambicana de 
Futebol (LMF), através do 
seu presidente, Ananias Cou-
ana, reagiu à notícia na qual 
o Secretário de Estado do 
Desporto revela que o orga-
nismo responsável pela or-
ganização do Campeonato 
Nacional de Futebol omitiu o 
facto de não existir dinheiro 
para a realização do Moçam-
bola, neste ano quase a findar. 

Couana defende-se, ga-
rantindo que o Governo foi 
informado em devido tempo e 
no contacto com o LanceMZ 
revelou que o valor exigido pe-
las Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM) teve um aumento 
de 18 milhões de meticais que 
fizeram disparar o orçamen-
to definido em Março último 
para a casa dos 109 milhões 
de meticais, contra os ante-
riores 91 milhões de meticais 
definidos antes da pandemia 

da Covid-19 ditar as suas leis.
O presidente da LMF reve-

lou que o orçamento rectificati-
vo do Moçambola foi entregue 
ao Governo, através da Secre-
taria de Estado do Desporto, a 
26 de Novembro último, “com 
uma nota das LAM que se re-
fere a problemas logísticos 
que fizeram disparar a factura 
do transporte aéreo dos ante-
riores cerca de  49 milhões de 
meticais para aproximadamen-
te 69 milhões de meticais”.

Couana afirma que a sua ins-
tituição tem por isso “um defi-
cit orçamental para a realização 
do Moçambola empolado devi-
do aos novos dados apresenta-
dos pela nova factura da LAM, 
facto já reportado à Secreta-
ria de Estado do Desporto”.

Indefinição do Moçambola com 
11 ou 14 clubes atrapalha as 

contas

Por outro lado, o titular da 
instituição responsável pela or-
ganização e realização do Mo-
çambola faz referência ao facto 
de “até aqui não ter recebido a 
informação definitiva sobre se 
o Campeonato Nacional de Fu-
tebol contará ou não com os três 
clubes anteriormente excluídos 
da prova por não preencherem 
os requisitos do Licenciamento 
exigidos pela Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF)”.

 “Tínhamos tudo assegu-
rado para a realização do Mo-
çambola com 11 clubes, mes-
mo com o aumento dos preços 
por parte da LAM já tínhamos 
planificado e orçamentado para 
o arranque da prova nas da-
tas anteriormente indicadas”, 
acrescentou Ananias Couana. 
Por outro lado, o presiden-
te da LMF revelou que a sua 
instituição “ainda não recebeu 
o calendário referente à época 
2021”, que deverá ser a indica-
tiva das datas para a realização 
das competições futebolísticas 
para o próximo ano, conjugan-
do com o calendário das parti-
das da Taça de Moçambique, 
Moçambola e os compromissos 
da selecção nacional de futebol 
que em Março próximo deverá 
jogar diante do Ruanda e Cabo 
Verde para encerrar a campanha 
de qualificação ao Campeonato 
Africano das Nações, a decorrer 
nos Camarões. (LANCEMZ)

aLfredo Júnior/LanCe
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Costa do Sol ganha “caso Chawa”

Quem faz o treinador são os jogadores

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) deu razão ao 
Clube Desportos da Costa do Sol na disputa relativa à vali-
dade do contrato entre o jogador malawiano Chawanangwa 
Kaonga, mais conhecido por Chawa, e que transferiu-se sem 
consentimento dos “canarinhos” para o TS Sporting, clube 
que milita na II Divisão do futebol sul-africano, que terá que 
pagar aos campeões nacionais o montante de 48.062,31 dóla-
res americanos, cerca de três milhões e seiscentos mil meticais.

Com efeito, 
o Órgão de 
Decisão de 
Disputas da 
FIFA, com-

posto por um júri formado pelo 
italiano  Omar Ongaro (vice-
-presidente), pelo russo Pavel 
Pivovarov (membro) e o bel-
ga Stijn Boeykens (membro), 
decidiu acatar parcialmente a 
reclamação do Costa do Sol  e 
notificou Chawanangwa Ka-
ongo da obrigação de pagar 
ao clube queixoso o valor de 
48.062,31 dólares  “a título 

de indemnização por violação 
de contrato sem justa causa”.

Por outro lado, este ór-
gão da FIFA decidiu que o 
“Requerido 2, TS Sporting, 
é solidariamente responsável 
pelo pagamento” ao Costa 
do Sol do montante men-
cionado acima, frisando que 
já não há recurso a esta de-
cisão, visto que “quaisquer 
outras reivindicações do 
Requerente são rejeitadas”.

Assim sendo, o Costa do 
Sol terá que informar a Chawa 
e ao TS Sporting a respectiva 

conta para a qual deverá ser 
canalizado o valor, sendo que  
os condenados “devem forne-
cer evidências do pagamento 
do valor devido de acordo 
com esta decisão para a FIFA.

 O órgão reitor do futebol 

mundial faz saber que “no 
caso do valor devido, con-
forme estabelecido acima, 
não ser pago pelos Réus no 
prazo de 45 dias, a partir da 
notificação pelo Requeren-
te dos dados bancários rele-

vantes aos Requeridos, serão 
aplicadas as seguintes conse-
quências:  o jogador Chawa 
deve ser impedido de jogar 
em jogos oficiais até que o 
devido montante seja pago, e 
pela duração máxima de seis 
meses; o TS Sporting será 
proibido de registar novos 
jogadores, seja nacionalmen-
te ou internacionalmente, até 
ao pagamento do valor devi-
do e por um período máximo 
de três períodos de regis-
to inteiros e consecutivos”.

A FIFA faz saber ainda 
que “caso o valor a pagar de 
acordo com esta decisão ain-
da não seja pago até ao final 
das proibições impostas aos 
Requeridos, o presente assun-
to será submetido, mediante 
pedido, ao Comité Discipli-
nar da FIFA”. (LANCEMZ)

FIFA condena TS Sporting ao pagamento de 48 mil dólares

Dário Monteiro

Numa men-
sagem de 
e n c o r a j a -
mento e de 
transmissão 

de energias positivas aos seus 
jogadores, Dário Monteiro, 
técnico que conduziu os Mam-
binhas à inédita conquista do 
Torneio da COSAFA, teceu 
as seguintes considerações:

“Agradecer o esforço, sacri-
fício, carácter e empenho que os 
20 jogadores que nos acompa-
nharam a Port Elizabeth tiveram 
para conseguir trazer esta Taça 
para Moçambique”, reagiu o 
antigo craque da Académica de 
Coimbra, quando ouvido esta 
terça-feira numa cerimónia de 
recepção dos Mambinhas que 
decorreu na sede da Federação 
Moçambicana de Futebol (FMF).

Por outro lado, Dário Mon-
teiro deu total ênfase ao traba-
lho realizado pelos jogadores.

“Vocês é que são os heróis. 
Não deixem ninguém dizer que o 
mister Dário Monteiro é o herói, 
eu apenas ajudei a alcançar este 
feito. Ele esteve em Port Elizabe-
th apenas para ajudar e vocês sa-
bem disso porque eu digo todos 
os dias. Quem faz o treinador são 
os jogadores. Não há nenhum 
treinador que pode ser conside-
rado bom se não tiver jogadores 

empenhados, trabalhadores e 
com grande carácter como vo-
cês tiveram em Port Elizabeth. 
Por isso vocês estão de parabéns. 
Continuem a trabalhar com mui-
to rigor dentro do campo e disci-
plinados porque representar um 
país muito importante como é 
Moçambique, e depois com mui-
to respeito pelos adversários, isso 
é que fez de nós campeões. Todo 
o país está satisfeito por tudo que 
fizeram, representaram Moçam-
bique condignamente”, anotou.
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Covid-19 adiou tudo, mas a arte musical não parou!

“A arte como volante para um amanhã 
melhor” - afirma Dynamico el Captine

Mesmo com a Covid-19 a arte não 
pára, e, apesar do revés que a 
pandemia trouxe para o mundo 
das artes, o compositor e músi-
co Dino Miranda reconhece que 

2020 não foi um ano fácil para a arte musical, uma 
vez que muitos projectos de espectáculos ficaram 
interrompidos e nada se podia fazer devido à pande-
mia. Contudo, mesmo perante dificuldades, a maior 
parte tentou dar uma volta por cima, fazendo actu-
ações em shows via online, as conhecidas por lives. 

Nas lives, muito embora fossem o balão de oxi-
génio para os artistas, não havia grandes ganhos em 
dinheiro, o que agravou as dificuldades da classe dos 
artistas, e Dino Miranda é um deles, cujo estúdio mo-
derno acolheu artistas de grande gabarito, como é o 
caso do conceituado músico Salimo Mahamed, que 
gravou e lançou o álbum “Wayitiva”, que traduzi-
do em português significa “Sabido”. O álbum em 
alusão será lançado pela segunda vez no dia 18 do 
mês em curso, sendo que o primeiro já foi lançado. 

Dino Miranda refere que a classe cultural está mui-
to lesada com a pandemia da Covid-19, uma vez que 
muitos espaços não foram abertos e os músicos, porque 
não podiam vergar perante uma situação que afectou o 
mundo todo, tiveram que se reinventar usando plata-
formas via internet para a divulgação dos seus traba-
lhos, no seu caso particular, cujo álbum “Xiluva” está 
ainda fresco e acabado de sair, teve que ver adiada uma 
digressão pelos países africanos, e não só, como na Eu-
ropa, que entretanto já foi reagendada para o ano 2021. 

Outrossim, Miranda divide Moçambique e 
África do Sul, onde inclusive é membro da SA-
MRO, uma entidade que salvaguarda os direitos 

dos autores da África Austral. Defende que as rá-
dios desempenham um papel preponderante para 
o respeito dos direitos dos músicos, contribuindo 
para a eliminação dos níveis gritantes da pirataria. 

Com a retoma dos eventos à luz do relaxamento 
das medidas, Dino Miranda acredita que na arte já se 
nota um progresso, dado que os artistas começam a 
fazer concertos em casamentos, graduações, o que de 
algum modo contribui para a sustentabilidade e quiçá 
mais investimentos em trabalhos musicais. E.Graça 

Dynamico el Captine é natural e residente na cida-
de de Inhambane, rapper, poeta e compositor. Falando 
da sua actividade como rapper, afirma que faz rap por-
que este estilo musical contém poesia, que é sua maior pai-
xão. Inicialmente não tinha noção do que é ser um poeta, 
mas com o andar do tempo nasceu nele uma criança cha-
mada poesia, daí que decidiu aplicá-la em versos de rap.

Para ele, a im-
portância que 
a arte tem na 
c o n t e m p o r a -
neidade é que 

ela serve como uma luz para 
muitos jovens, “é através dela 
que melhor me comunico com 
os outros. A arte é o volan-
te para um amanhã melhor”. 

Dynamico conta ao Zambe-
ze que a sua paixão pelo ritmo, 
arte e poesia começou aos 12 
anos, tendo sido influenciado 
pelo seu irmão Koroche Duelo. 

Na altura encontrava-se 
numa zona em que falar de 
rap e da poesia era um assunto 
desconhecido, mas com o seu 
percurso acabou seguindo al-
guns caminhos, onde conheceu 
jovens praticantes desta arte, 
que o ajudaram a desmistificar 
a arte que hoje tanto conhece. 

“Eu cresci numa zona em 
que falar de poesia ou de rap 

era quase um mito, mas o meu 
maior sonho foi sempre fazer 
música, mas no ritmo tradi-
cional, até que um dia o meu 
irmão mais velho me apresen-
tou as suas primeiras músi-
cas. Permita-me assumir que 
primeiro não sabia o que era 
aquilo, ele mostrava alguns 
poemas e acabei gostando, 
apesar de não ter oportunidade 
de gravar porque na zona não 
havia nenhum estúdio para tal. 

Com o andar do tempo 
tive a oportunidade de sair do 
campo para uma zona meio 
subdesenvolvida, com o ob-
jectivo de  continuar com os 
estudos, ali conheci alguns 
jovens na escola que faziam 
rap extraordinário e eu sonha-
va ser que nem eles”, afirma. 

“Depois tive mais uma opor-
tunidade de sair daquela zona 
para outro distrito (Massinga), 
e lá conheci muitos fazedores 

da arte. O sonho e a ambição me 
deram a coragem de juntar-me 
a eles, mesmo antes de sentir o 
suco da poesia”, acrescentou.  

O artista refere ainda que 
ao longo deste percurso deslo-
cou-se mais uma vez a outro 
distrito, onde compartilha co-
nhecimento e sabedoria com 
outros jovens, despertando nele 
a poesia. “O espírito poético 
desenvolveu-se quando fui pa-
rar noutro distrito (Inharrime), 
perto do meu irmão e primo 
Karakassa. Também conheci 

outros jovens e na mesma cau-
sa juntei-me a eles até que hoje 
me tornei no que sou”, afirma.

Dynamico contou ao Zam-
beze que ainda não tem ne-
nhum livro publicado e nunca 
participou num concurso de 
literatura nacional nem interna-
cional. Apesar de ser seu maior 
sonho, ainda se sente prematu-
ro para tal. Contudo, ainda este 
ano lançou o seu mais recente 
álbum, intitulado “Mbuva”. 

Questionado sobre as difi-
culdades encontradas ao longo 

do seu percurso, Dynamico 
afirmou que “pessoalmente 
passei por grandes obstáculos 
e dificuldades. Primeiro, por ter 
sido um dos primeiros rappers 
em Inhambane a trazer um ál-
bum físico, tive muitas que-
das que até pensei em desistir. 
Enfim, a maior dificuldade é 
financeira e a gerência do tem-
po, pois não tem sido fácil gerir 
a arte e a faculdade. Contudo, 
tenho batido portas, mas até 
então o único patrocínio que te-
nho é do Projecto Tindzila, do 
qual faço parte e que tem como 
foco a promoção literária”.

Dynamico afirma que com 
o advento da pandemia, e 
consequente quarentena obri-
gatória, aproveitou este mo-
mento e tempo para dedicar-se 
aos seus projectos artísticos.

 Como conselho a todos os 
praticantes e amantes do ritmo, 
arte e poesia, afirma que só se 
pode alcançar grandes êxitos 
quando “nos mantivermos fiéis 
a nós mesmos e acreditarmos 
em nós”, agradecendo ao Jor-
nal Zambeze pela oportunida-
de que lhe foi oferecida. Man-
da um forte abraço a todos os 
membros do Tindzila, aos cole-
gas da faculdade e a todos que 
o apoiam na sua caminhada.

siLVino Miranda
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2020 deixa mágoas nas artes e artistas
Já por demais conhecido como um ano atípico para as 

artes no mundo, em particular em Moçambique, 2020 pa-
rece não deixar muitas saudades para os promotores de 
espectáculos, como o caso do agente de concertos Júlio 
Sitoe, conhecido no mundo cultural por Julinho, que clas-
sifica o ano que ora finda como mau para tudo e todos, de-
vido ao nível de danos que se abateram sobre a classe.

“Foi um 
a n o 
m a u 
p a r a 
t o d o s 

nós”, lamenta Julinho, enu-
merando as várias despesas 
com os salários dos trabalha-
dores, custos operacionais 
e toda uma cadeia logística, 
agravado pelas despesas de 
manutenção dos equipamen-
tos de rotina, cuja degradação 
acelerou de forma galopante. 

Há 24 anos na área, Sitoe, 
que a par do falecido Alex 
Barbosa, também promotor 

de espectáculos, trouxe uma 
mescla de artistas da CPLP, 
como Grace Évora, Titos Pa-
ris, Susana Lubreno, entre 
outros que alegraram milha-
res de almas em concertos, 
festivais, workshops e casas 
de pastos, entende que é hora 
dos artistas reinventarem-
-se em músicas que apelam à 
prevenção da Covid-19, uma 
vez que os artistas desempe-
nham um papel influenciador 
na sociedade. “Temos que 
reforçar a prevenção de ma-
neiras a não permitir a pro-
pagação da doença, cujos 

números são assustadores”, 
afirmou, apelando sobre a 
necessidade de se manter 
a cultura e as artes vivas. 

Julinho tem a certeza de 
que as coisas vão melho-
rar nos próximos dias, com 
a abertura dos espectáculos. 

Contudo, para este ano, ne-
nhum evento organizado pela 
sua companhia está previs-
to, pois considera-o perdido.

eLton da Graça 

ISFIC deseja a todos Boas 
Festas e Próspero Ano Novo

Comercial
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As aulas   
já 

retomaram

ISFIC

Acusado do crime de corrupção 

O processo de acusação de crimes de corrupção passi-
va movido pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrup-
ção de Sofala, contra o actual edil do Dondo, Manuel Virade 
Chaparica, deu entrada na 3ª Secção do Tribunal Distrital 
do Dondo. Este processo, que ostentava o número 63/2020, 
no GPCC de Sofala, tem como nova identificação o número 
40/3ª/2020, com fortes indícios de actos de corrupção pratica-
dos pelo edil do Dondo, ora réu que aguarda o seu julgamen-
to naquela instância judicial da província central de Sofala. 

Em menos de 
dois anos de 
mandato, o 
actual edil 
do Conselho 

Municipal do Dondo, Manuel 
Chaparica, vai dentro de dias 
marcar a sua segunda presença 
no banco dos réus do Tribu-
nal Distrital do Dondo, e com 
o mesmo juiz, para ser julga-
do pelos crimes de corrupção 
passiva por ter sido suficiente-
mente provado pelo Ministé-
rio Público que o réu praticou 
vários crimes de corrupção, em 
benefício próprio, causando 
assim prejuízos incalculáveis 
a uma entidade do Estado que 
é o Conselho Municipal local. 

Em Janeiro do ano em 
curso, o edil do Dondo esteve 
também sentado em frente do 
juiz da mesma secção do Tri-
bunal do Dondo, na tentativa 
de “tapar o sol pela peneira”, 
ao arrastar o correspondente 
do Zambeze em Sofala, Jor-
dane Nhane, para lavar a sua 
imagem em tribunal, alegando 
que ele era inocente das de-

núncias que pesavam sobre si. 
Mas em menos de 12 meses a 
verdade não tardou a chegar, 
por parte do GPCC de Sofala, 
que investigou e transformou 
as denúncias do jornalista em 
acusações contra Manuel Cha-
parica, depois de um trabalho 
muito aturado contra o réu, 
que ainda é gestor público no 
activo na autarquia do Dondo.

 Leonilde de Bruno Muha-
te, Juiz confiado para condu-
zir o julgamento polémico 
e mais esperado no Dondo

Segundo Bernardo Duce, 
director do GPCC de Sofala, 
trata-se de um processo de na-
tureza de polícia correccional, 
movido pelo GPCCS, com o 
número 63/2020, que deu en-
trada no Tribunal Distrital do 
Dondo, através da Procurado-
ria Distrital do Dondo, sendo 
também identificado pelo nú-
mero 40/3ª/2020, tendo dado 
entrada no passado dia 03 de 
Novembro do ano em curso. 

A fonte disse que, pesam 
sobre o réu os crimes de pecu-
lato de uso, concussão e outros 

crimes que não foram reve-
lados pela fonte, por ter sido 
suficientemente provado que 
nos seus primeiros dois anos 
de mandato (2019 e 2020), 
Manuel Chaparica esteve mais 
empenhado em vários actos 
de corrupção, consubstancia-
dos no uso de bens públicos, 
como viaturas para transporte 
de areia e saibro para a constru-
ção da sua própria casa de rés-
-do-chão/1º andar, localizada na 
zona de Nhamainda-Expansão, 
nos arredores da cidade autárqui-
ca do Dondo, incluindo a venda 
destes recursos naturais perten-
centes ao Estado, com a finali-
dade de satisfazer fins pessoais, 
ao nível daquela parcela do país.

Segundo a fonte do Gabi-
nete Provincial de Combate à 
Corrupção de Sofala, consta 
ainda no mesmo processo, na 
posse do Tribunal, que ao longo 
da instrução preparatória o edil 
do Dondo obteve vantagens em 

bens patrimoniais pertencentes 
ao Conselho Municipal local, em 
benefício próprio, tendo recebi-
do dinheiro para o transporte de 
areia e saibro para fins pessoais.

Caso se prove as acusações 
que pesam sobre o edil do Don-
do, este incorre numa pena maior 
de 2 anos, no mínimo, de prisão 
efectiva, segundo o artigo 517 
do Código do Processo Penal. 
Camião basculante pertencen-
te ao Conselho Autárquico do 
Dondo usado no transporte de 
areia e saibro para fins pessoais

Manobras dilatórias para 
“travar” julgamento do edil 

 Manuel Chaparica nos me-
lhores momentos do “tacho”

Segundo informações em 
nosso poder, vindas de fontes 
ligadas ao arguido Manuel Cha-
parica, o réu está nestes dias a 
desencadear várias diligências 
para “travar” o julgamento des-

te processo, a julgar pelo facto 
de este se ter deslocado, há dias, 
para uma quinta supostamente 
pertencente a um Juiz do Tri-
bunal do Dondo, para ver se o 
mesmo intercedesse no processo 
em causa com vista a “abrandar a 
marcha” que o mesmo segue, ou 
mesmo que se for julgado, este 
seja à porta fechada para impedir 
a entrada da imprensa na sala do 
julgamento, também visando 
facilitar as manobras dilató-
rias que estão sendo prepara-
das por parte de dois supostos 
vereadores conhecidos como o 
grupo de máfia a favor de Ma-
nuel Chaparica junto de alguns 
magistrados, tudo no intuito de 
absorver o réu, como forma de 
protegê-lo para se manter no 
poder por mais tempo, continu-
ando a delapidar fundos públicos 
para beneficiar um grupo minori-
tário considerado de elite dentro 
da edilidade do Dondo, acção 
esta ainda não concretizada. Z.

Processo contra edil do Dondo 
deu entrada no Tribunal

Manuel Virade Chaparica, edil do Dondo, agora réu no Tribunal local


