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PGR caça dirigentes

que não declaram bens

Bem comum entregue a abutres

Dinheiro do
Estado em mãos de
chefes de rapina

Magaivice dos “chapas”
garante receita, dinheiro
de nhangana e pisca
olho à Covid-19
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Corrupção na Função Pública

Em 2020 um porcento do défice do Estado
ficou nos bolsos dos “chefes”

A luta pelo combate à corrupção ainda está longe de ser
vencida. Dados disponibilizados pelo Gabinete Central de
Combate à Corrupção (GCCC) indicam que de Janeiro a
Dezembro de 2020 pelo menos 1.3 mil milhões de meticais
que deveriam ser usados para projectos de desenvolvimento do país acabaram nos bolsos de funcionários públicos,
que na sua maioria ocupam cargos de chefia. O Centro de
Integridade Pública (CIP) refere que o GCCC fala das causas que terão contribuído para o aumento de casos mas
“sem explicar que acções de resposta estariam a ser esboçadas/preparadas com a finalidade de mitigar a situação”.

N

uma entrevista concedida a AIM,
o porta-voz
do GCCC,
Estêvão Manjate, qualificou
a corrupção em Moçambique
como violenta, o que prejudica os cidadãos moçambicanos que pedra-a-pedra tentam buscar o seu sustento.
“O custo da corrupção continua violento na Administração
Pública. Só em 2020, o prejuízo da corrupção foi de 1.3 bilião de meticais, valor desviado
do Orçamento do Estado para
benefício próprio dos gestores
públicos. Este prejuízo foi mais
evidente em contexto da pandemia”, disse Estêvão Manjate,
O porta-voz do GCCC
apontou a grande e média cor-

rupção, caracterizadas pelo desvio de fundos na Administração
Pública e protagonizadas por
funcionários seniores e dirigentes como um dos maiores flagelos na Administração Pública.
“Este prejuízo foi mais evidente no contexto da pandemia
da Covid-19, que mostrou a
fragilidade das nossas infra-estruturas sociais”, acrescentou.
Só para se ter uma ideia,
durante a apresentação, na
Assembleia da República, do
Plano Económico e Social e o
respectivo Orçamento do Estado para o ano 2021, o ministro da Economia e Finanças,
Adriano Maleiane, informou
que o défice orçamental está
estimado em cerca de 102 mil
milhões de meticais, o que correspondente a 9,1% do Produto

Interno Bruto (PIB), ou seja,
quase um porcento do que o
Estado não tem para financiar a economia foi desviado
para as contas dos “chefes”.
Entretanto, Estêvão Manjate criticou a falta de mobilização social no combate ao
abuso de recursos do Estado,
apontando, em concreto, a ausência de compromisso por
parte dos quadros dirigentes.
“Quando se trata de lançamento de campanhas agrárias, de vacinação ou de processos eleitorais, observamos
um envolvimento de todos,
incluindo os governantes ao
mais alto nível. No dia que
conseguirmos isso, vamos melhorar o índice de percepção”.
INNATER e Alfândegas no topo

O porta-voz do GCCC apontou os sectores da Saúde, dos
Registos e Notariados, Instituto
Nacional de Transportes Terrestres (INATER), Educação e
Alfândegas como os mais críticos, devido a uma maior procura de serviços pelos utentes.
Relativamente
às
Alfandegas, recorda-se que,

recentemente, a Presidente da Autoridade Tributária
(AT) de Moçambique, Amélia Muendane, lançou uma
ofensiva contra os corruptos.
Segundo Muendane, não
se pode permitir que funcionários da AT continuem a ser
advogados ou contabilistas de
corruptos que lesam o Estado,
fragilizando de forma paulatina
o sistema imunitário da economia e a sociedade, desacelerando a implementação da agenda
de desenvolvimento nacional,
perpetuando as desigualdades
sociais e a pobreza, ao distorcer
as iniciativas do Governo através do vazamento dos recursos
públicos provenientes da contribuição de cada moçambicano.
“Desde a proclamação da
Independência Nacional que o
Estado moçambicano vem implementando políticas e estratégias visando uma melhor organização do sistema tributário de
modo a garantir maior eficiência
na arrecadação de receitas, para
assegurar o funcionamento normal da economia. O que não nos
pode surpreender, pois dinheiro
é sinónimo de poder e poder é
igual a soberania e a soberania
não é negociável”, começou
por explicar a Presidente da AT.
“Até quando continuaremos
a perder processos a favor dos
infractores? Até quando esconderemos a nossa identidade por
temer ser identificados como
corruptos? Até quando seremos exibidos em jornais nacionais e internacionais como
a instituição mais corrupta?
Até quando os nossos filhos,
irmãos e sobrinhos andarão
disfarçados por temer represá-

lias?”, questionou Muendane.
GCCC deve incidir sobre as
instituições

Entretanto, o CIP entende
que sendo conhecedor desta
realidade, o GCCC deve incidir sobre as referidas instituições as suas acções de carácter preventivo em tempos de
pandemia da Covid- 19, que
tornam os respectivos mecanismos de controlo internos
(a existirem) bastante frágeis.
“No presente ano de 2021,
o GCCC já não terá a possibilidade de se justificar com o
argumento de não conhecer o
cenário actual da pandemia da
Covid-19 mitigar a ocorrência
de casos de corrupção. É necessário que esta instituição tome
acções concretas para reduzir e
controlar a corrupção nas instituições públicas”, diz o CIP.
Para materializar esse desiderato, acredita o CIP, é importante que sejam adoptadas,
sobretudo em tempos de crise
e fragilidades evidentes das
infra-estruturas sociais, medidas que se designam por “ciclo
de Deming”, que se baseiam em
quatro vectores essenciais, nomeadamente Planeamento, Execução, Verificação e Actuação.
“Só com este tipo de programação e actuação é que o
GCCC estará em condições de
agir de forma preventiva e em
quaisquer situações para combater a corrupção. Em caso
contrário, esta instituição continuará a apresentar justificações
para o insucesso da sua actividade de combate à corrupção,
como o tem feito amiúde”.
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PGR avança para descontos dos declarantes faltosos

Dirigentes que não declaram bens e rendimentos
vão ficar sem remunerações

D

epois de muitas lamentações, a Procuradora-Geral da República (PGR), Beatriz Buchille,
decidiu agir e acaba de instruir os procuradores provinciais da República-chefe e da
cidade de Maputo a procederem com processos relativos aos descontos dos titulares de cargo ou função pública sujeita à declaração de bens e património que
não entregaram a declaração ou a entregaram fora do prazo.

Através da instrução no 02/
GAB-PGR/001.1/2021, de 13
de Janeiro a PGR faz lembrar
que o Decreto 17/2020 de 15 de
Abril prevê os procedimentos a
adoptar na suspensão da remuneração mensal e pagamento
de multa, pelas entidades sujeitas à declaração de bens e
património, sendo da responsabilidade do ministério que superintende a área de Finanças,
dos municípios e de cada órgão
ou da instituição da administração indirecta do Estado garantir
a suspensão de remuneração e o
pagamento de multa aplicada às
entidades sujeitas a declaração.
Quase que anualmente, nos
seus informes anuais à Assembleia da República, a PGR vinha
se queixando da implementação
da Lei de Probidade Pública, instrumento que identifica os tipos de
conflito de interesses, suas formas
de gestão e de resolução e impõe
aos servidores públicos e aos titulares e membros dos órgãos

públicos o dever de apresentar, no
início do exercício de funções, a
declaração de rendimentos e bens
patrimoniais, no contexto da prevenção e combate à corrupção.
Essa declaração deve ser
actualizada anualmente, enquanto se mantiverem no exercício de cargo ou função, bem
como aquando da sua cessação.
Depois de choros e reclamações, a PGR decidiu agir.
Com efeito, alguns dirigentes abrangidos poderão este
mês ficar sem remunerações.
De acordo com o documento que a nossa reportagem teve
acesso, a PGR determinou, com
efeitos imediatos, a suspensão
da remuneração e descontos de
multa das entidades abrangidas
pelo decreto que auferem a remuneração, por via do e-SISTAFE,
a ser efectuado pela Direcção
Nacional de Contabilidade Pública, quando se trate de entidades pertencentes aos órgãos de
nível central, ou pelas Direcções

Provinciais de Economia e Finanças, quando se trate de entidades
afectas aos órgãos de nível local.
A suspensão de remuneração
e o desconto de multa das entidades sujeitas à declaração de

Segundo Nyusi nas exéquias do General na Reserva João Pelembe

Percurso histórico deste homem
confunde-se com a história do país

O percurso histórico do General na Reserva João Facitela Pelembe confunde-se com a
história de Moçambique, uma
vez que a história do país e do
General tem características comuns, que é o sacrifício na diversidade e consequentes vitórias,

mas também são histórias de
desafios assentes na preservação
da paz e da unidade nacional.
Filipe Nyusi, que falava ontem, em Maputo, nas exéquias do
General na Reserva, sublinhou
que este homem incutiu nas pessoas que trabalhavam com ele

que quando um patriota tomba
em combate devemos pegar a
sua arma e continuar com a luta.
“Este ensinamento nos encoraja a ultrapassar a dor do
seu desaparecimento físico na
causa, reiteramos que vamos
continuar a tudo fazer para que
os desafios da actualidade sejam ultrapassados”, referiu.
Mais adiante, o Presidente da
República mencionou as qualidades extraordinárias do General Pelembe, afirmando que este
homem não deixou que nenhum
destino ou a força do acaso traçasse o seu destino, muito cedo
percebeu que deveria ser o protagonista do seu próprio destino.
De acordo com Nyusi, o destino deste homem foi construído
com valores próprios, de trabalho,
de coragem, de valentia, valores estes repletos de patriotismo.

bens patrimoniais e rendimentos
que exerçam funções nos municípios, nos órgãos ou instituições
da administração indirecta do
Estado e noutras instituições que
não pagam remuneração via e-

-SISTAFE será efectuada pelos responsáveis do sector que
processa e paga a remuneração
das entidades faltosas e o valor
das multas é depositado na conta do Banco de Moçambique.

Num outro desenvolvimento, o Presidente da República
referiu que o General na
Reserva lutou pela independência contra a dominação estrangeira, através
deste exemplo pragmático
todos os moçambicanos são
incitados a continuar a combater
o terrorismo em Cabo Delgado,
acrescentando que “pela defesa da soberania que ajudaste a
conquistar vamos vencer os ataques armados da autoproclama-

do Junta Militar da Renamo, no
Centro do país, pelo bem-estar
dos moçambicanos que sempre procuraste construir; vamos
vencer a pandemia da Covid-19
juntos, e esta solução é a nossa
consciência solidária, a mesma
consciência que usamos consigo
para ganhar a bandeira nacional”.
Refira-se que o Major-General João Pelembe morre três
dias depois de completar o seu
81º aniversário e o país perdeu
um dos seus filhos que lutou de
forma abnegada pelo seu país.
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Os custos de uma doença num país fragilizado

Mário Sidónio: O testemunho de um
paciente recuperado da Covid-19

Mário Sidónio é um dos moçambicanos recuperados da
pandemia mundial da Covid-19, cuja trajectória saiu da simples doença para um trauma de toda a sua vida. Foi há cerca de
um mês que apercebendo-se de sintomas típicos da Covid-19,
Sidónio e alguns membros da sua família decidiram aproximar-se aos serviços do Instituto do Coração (ICOR), uma clínica de elite com localização no centro da capital moçambicana.

C

hegado ao local, e como
mandam as
regras, o pessoal de atendimento tratou do expediente
do doente tal como sucede em
qualquer hospital. No entanto,
piorando o seu estado e pela
morosidade na tramitação burocrática, a saúde de Mário
esteve refém do pagamento de
uma quantia de 2.000.000 (dois
milhões de meticais) para o seu
check-up geral e outros custos
que adviessem do tratamento.
“A parte administrativa funciona muito mal”, lembra com
alguma mágoa Sidónio, que
esteve entre a vida e a morte
aguardando nos bancos da clínica. O paciente só foi submetido a exames depois que foi alocado o valor exigido para ser
satisfeita a sua preocupação.
Dói apanhar Covid-19
em Maputo. Mas porque nem
tudo vai mal naquela unida-

de hospitalar privada Sidónio
não esqueceu de parabenizar
o pessoal médico do ICOR.
Porém, tem na alma más recordações do pessoal administrativo, que pouco ou nada
faz para aliviar o sofrimento
dos pacientes com Covid-19.
Mário Sidónio viveu outros dissabores jamais vistos na
vida humana. Passado o drama
do ICOR e porque já afectava
a estrutura de custos, a família
de Sidónio decidiu transferi-lo
para o serviço público de saúde,
neste caso o Centro de Saúde da
Polana-Caniço, local onde pela
gíria popular “viveu o inferno
na terra”. Em menos de uma semana a catástrofe somava pontos. Nem atendimento social,
nem hospitalar. Tudo um caos.
A comida servida ao doente, segundo a fonte em alusão,
peca por não respeitar o recomendável. Lembra com mágoa
uma ocasião em que a cozinha
serviu sopa de feijão ao ama-

nhecer e feijoada para o período
vespertino aos pacientes, ignorando a necessidade do balanceamento para o caso de doentes com doenças como gastrite.
Acotovelados e à busca da
salvação generosa da equipa
médica do Centro de Saúde da
Polana-Caniço, Mário Sidónio
e vários outros pacientes bem
viveram o caos da carência
dos equipamentos que grassa
o Sistema Nacional de Saúde,
ante a falta de roupa hospitalar como lençóis que não eram
trocados a tempo, sendo que a
ventilação deficitária é descrita
como um dos aspectos piores.
“O ambiente desolador e
a contínua se não sintomática
má disposição dos auxiliares
de saúde. Ali você morre não
só por doença, mas por desgosto pela forma como lhe
atendem. A equipa médica tem
um atendimento excelente. Os
administrativos e a serventia
deixam muito a desejar”, diz
Sidónio sem esconder a dor
de ter tido Covid-19 num dos
países mais pobres do mundo.
Mário Sidónio viu a vida
presa num fio quando num
desses dias o centro de saúde

em alusão ficou sem oxigénio.
Foi um pânico. Uma centena
de doentes atarantados. Soma-se a esta dificuldade um grupo de vaporizadores avariados
que, no seu entender, representam o principal engenho
para a esperança de vida dos
inúmeros doentes apinhados
naquela unidade hospitalar.
De drama em drama, Sidónio relembra e retém que o Centro de Saúde da Polana-Caniço
só passa por arranjos de última
hora quando há anúncio de visita de um destacado dirigente.
Cá fora, a impressão que se
tem nos 28 milhões de habitantes está complemente desfasada
da realidade que Mário e demais
moçambicanos sofreram e ainda
sofrem do pavor da Covid-19,
e convida os concidadãos a
pautarem pelo distanciamento social, uso da máscara, ficar
em casa e evitar aglomerados.
“A Covid-19 é assassina, mata
e mata mesmo”, remata Mário,
que nem lhe ocorre vir a tomar
a aludida vacina anunciada.
Cidadãos consideram as
medidas desajustadas para
contenção da propagação da
Covid-19

Enquanto recupera da doença, Mário conta o drama vivido. Há quem ainda pensa que
a Covid-19 é coisa dos outros.
A nossa reportagem colheu
a opinião da classe estudantil
em relação ao impacto das medidas do Decreto 2/2021 de 4
de Fevereiro, para a contenção
da propagação da Covid-19 no
país. Os nossos interlocutores consideram haver exagero
nas medidas em curso, com
destaque para o encerramento
de cultos religiosos, o recolher obrigatório, repudiando
o excesso de zelo da nossa
Polícia, um pouco pelo país.
Para Miguel Figueira, não é
de todo verdade que os locais
de culto se tenham transformado em pontos de contágio
desta doença para justificar o
seu encerramento, e diz que
parte considerável destes locais aparentam reunir condições mínimas para funcionar sem constituir ameaça.
Emerson Macombo, por
seu turno, diz haver necessidade de mais estudos aprofundados no sentido de se apurar
os pontos e/ou sectores que
realmente constituem ameaça
para o contágio da Covid-19,
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argumentando que alguns
sectores ora encerrados têm
sido exemplo na observância
das recomendações emanadas das autoridades da saúde.
“Houve algum exagero
na aplicação das medidas restritivas, pois alguns sectores
obedeciam exemplarmente as
medidas em curso, então era
preciso reforçar aqueles sectores que pouco obedecem as
medidas, a exemplo do transporte público de passageiros”, exemplificou Macombo.
Félix Chiau questiona o
porquê de se ter relaxado na
fiscalização dos autocarros,
onde a sua lotação deixa muito a desejar, como se fossem
isentos de serem pontos de
contágio da doença, comparando com os mini-bus, obrigados a observar a lotação, sob
pena de serem sancionados.
“Não se justifica haver fiscalização apenas nos mini-bus
e não nos machimbombos, para
além de que há necessidade de
depois de cada viagem se desinfectar as mãos nas terminais do
transporte”, considera Chiau.
“Não chamboquear as pessoas
de qualquer maneira” - PRM

A Polícia da República de
Moçambique (PRM), ao nível
da província de Maputo, diz
estar a priorizar as campanhas
de sensibilização, fiscalização para o uso de máscara pelos cidadãos, e no geral para
o cumprimento do Decreto
2/2021 de 4 de Fevereiro, no
sentido de que os cidadãos adi-

ram à medida do recolher obrigatório a partir das 21 horas.
Apesar da corporação ser
acusada de excesso de zelo sob
pretexto de violação de medidas do decreto presidencial em
curso, havendo inclusive imagens postas a circular nas redes
sociais ilustrando actos de tortura perpetrados pela Polícia, a
porta-voz da PRM na província
de Maputo, Carmínia Leite,
não confirma estas acções por
parte da corporação naquela
província, argumentando que
a actuação da Polícia prioriza a
protecção do cidadão, garantir
a livre circulação de pessoas e
bens, o que em si não constitui
ameaça ao cidadão, contrariando a realidade vivida no terreno.
Em alguns pontos, a Polícia pouco evidencia-se como
agentes que primam pela educação e/ou sensibilização para
o cidadão. Em alguns pontos
na província de Maputo, cidadãos foram chamboqueados
por violarem a medida de recolha obrigatória, não sendo
raras as vezes que a Polícia
dirige-se de forma indecente
quando interpela algum cidadão sem máscara de protecção.
“Não tenho informação
de que a Polícia chamboqueia
cidadãos, mas a Polícia não
deve agir de forma negativa
na via pública. Não podemos
encontrar cidadãos e chamboquear de qualquer maneira, é
preciso saber conversar com
o cidadão”, argumentou Leite.
Desde que o decreto presidencial de 4 de Fevereiro entrou em vigor pelo menos 50
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cidadãos foram abordados ao
nível da província de Maputo, flagrados a violar a medida
de recolha obrigatória. Dentre
as violações cometidas pelos
cidadãos, imediatamente recolhidos aos postos policiais,
destaque vai para a venda de
bebidas alcoólicas nas respectivas barracas fora da hora
permitida, havendo alguns
indiciados de consumir bebidas alcoólicas na via pública, sobretudo nos mercados.
Os proprietários de estabelecimentos de venda de bebidas
alcoólicas destacam-se nos grupos dos que resistem ao cumprimento das medidas em curso.
Dados da Polícia indicam
que na província de Maputo,
um total de 8 botle stores foram
encerrados, para além de 69
estabelecimentos comerciais
também encerrados por violar
as medidas restritivas em curso.
Ainda nas acções de fiscalização, pouco mais de 128 viaturas foram retidas com os respectivos condutores, indiciados
de violar a medida de recolher
obrigatório a partir das 21 horas.
De acordo com Leite, alguns
cidadãos continuam renitentes
em relação ao cumprimento da
medida de recolher obrigatório,
registando-se casos consideráveis de pessoas que circulam
sem sequer portarem consigo uma justificação plausível.
“Se a pessoa sabe que não
tem nada de relevante a tratar na
via pública que fique em casa,
porque a pessoa pode contrair
a doença, assim como pode
contagiar os outros, só des-

te modo poderemos controlar
esta doença”, salientou Leite.
Os números da Covid-19
continuam preocupantes no
país

O Decreto 2/2021 de 4
de Fevereiro em curso surge
como medida para conter o
recrudescimento de casos positivos da Covid-19 no país,
contrariando os níveis de
propagação que o país apresenta desde o início do ano.
Não obstante as medidas
em curso, com particular destaque para o recolher obrigatório
na região do Grande Maputo,
entre outros sectores sociais encerrados e depois de (re) abertos, sob pretexto de que há que
se adaptar ao novo modo de
vida no contexto da Covid-19,
os números de infectados e
afectados continuam preocupantes, incluindo óbitos que se
registam diariamente no país.
Por exemplo, a 1 de Fevereiro do mês corrente registaram-se no país 806 casos positivos
de Covid-19 e 19 óbitos, do
total de 2.885 casos suspeitos
submetidos a teste. No dia 2
registaram-se no país 800 casos positivos e 17 óbitos, do
total de 2.642 casos suspeitos
testados, sendo que no dia 3 o
país registou 1.173 casos positivos e 12 óbitos de um total de 3.351 casos suspeitos.
Já no dia 4, o país registou
1.055 casos positivos e 12 óbitos, do total de 2.614 casos suspeitos; no dia 5 o país registou
696 casos positivos e 9 óbitos de
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um total de 2.274 casos suspeitos
testados; no dia 6 registaram-se
928 casos positivos da Covid-19
e 15 óbitos, do total de 2.551 casos suspeitos submetidos a teste.
Já no dia 7, pelo menos 488
casos positivos registaram-se
no país e 9 óbitos do total de
1.905 casos suspeitos submetidos a teste; no dia 8 registaram-se no país 312 casos positivos
e 5 óbitos de um total de 1.838
casos suspeitos submetidos a
teste; no dia 9 pelo menos 873
indivíduos testaram positivo e
15 óbitos registados de um total
de 3.124 casos suspeitos; no dia
10 testaram positivo 951 casos
e 6 óbitos de um total de 2.788
casos suspeitos. Já no passado
dia 11 testaram 1.054 casos positivos e 15 óbitos de um total
de 3.738 casos suspeitos; no dia
12 testaram positivo 798 casos
e registado 13 óbitos, de um
total de 2.607 casos testados;
no dia 13 registaram-se 863
casos positivos do novo coronavírus, do total de 3.495
casos testados suspeitos, tendo sido internados 51 indivíduos contra 21 altas hospitalares e 11 óbitos pela doença.
No dia 14 registaram-se no
país 814 casos positivos e 10
óbitos do total de 2.463 casos
suspeitos submetidos ao teste,
no entanto, até ao passado dia
15 do mês em curso 426 indivíduos testaram positivo e 12
óbitos, de um total de 1.849
testados, perfazendo 50.691
casos positivos cumulativamente, dos quais 50.375 casos
positivos são de transmissão
local e 316 casos importados.
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FICHA TÉCNICA

Sheikh Aminuddin Mohamad

Uma reflexão em torno
do coronavírus!

eus determinou
que a Humanidade
em geral, seja
individual ou
colectivamente,
seja crente ou descrente,
conheça um período difícil,
de teste, ao longo da sua vida.
Neste momento cada um de nós está
a atravessar um período preocupante,
que aflige a todos. E decorrente disso,
muita gente enfrenta vários tipos de
dificuldades, sejam elas de ordem
económica, de saúde, ou outras.
Vivemos um período caracterizado
por notícias constantes de morte de
amigos, familiares, colegas, ou
simples conhecidos. Num curto
espaço de tempo muitos dos nossos
conhecidos e amigos morreram,
e a vida como a conhecíamos
mudou radicalmente, de tal forma
que se este novo normal nos
fosse apresentado há um ano,
muitos de entre nós não teriam
acreditado. Diriam ser impossível.
Muitas das liberdades de
que usufruíamos e achávamos
serem inalienavelmente
nossas já nos foram retiradas.
Em termos gerais, este tema actual,
de uma forma ou de outra afectou a
cada um de nós, deixando-nos
perplexos e sem sabermos que rumo
é que a Humanidade está a tomar.
E a questão que aqui se
levanta é: estaremos perante uma
coincidência, ou haverá algum
significado por detrás de tudo isto?
De forma muito clara Deus diz
no Qur’án, Cap. 23, Vers. 115:
“Acaso julgáveis que vos criamos
em vão (isto é, sem objectivo) em que
vós não seríeis retornados à Nós”?
Por outras palavras, pensamos que
a vida neste Mundo, e tudo o que
está a acontecer nele, é por acaso, é
acidental? Será que o coronavírus é
acidental, apareceu por si próprio?
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Será que o sistema económico
mundial colapsou por acaso, e
tudo o que estamos a presenciar
diariamente é algo fortuito e sem
significado nenhum? Será que
não seremos retornados a Deus?
Esta é a questão principal sobre
a qual nos devemos debruçar.
O dia decisivo em relação ao qual
cada um de nós se vai aproximando de
forma inexorável e sem interrupção, a
tal realidade inescapável, é que está a
dar significado a toda esta vida. Cada
um de nós está em viagem constante,
e esta só termina num momento
crítico. E qual será esse momento?
Será o momento em que cada um
de nós estará sozinho perante o seu
Senhor, o Criador, o Rei dos reis,
o Criador desta vida e de todas as
circunstâncias e situações da vida.
Deus diz-nos no Qur’án, que
tudo o que nos acontece neste
Mundo, seja o coronavírus, a perda
de vida, a perda de propriedades e
todas as outras coisas, ou qualquer
outra pandemia, não ocorre em vão.
É um teste para nos preparar
para o tal momento crítico, quando
cada um de nós estiver de pé
perante Ele, assim como consta
do Qur’án, Cap. 2, Vers. 155:
“E realmente, testar-vos-emos
com algo de medo, de fome e de
redução (ou perda) de riquezas, de
vidas e de frutos (isto é, colheitas).
E dá boas vindas ao paciente”.
A conversa corrente nos últimos
meses é: “fulano está doente,
internado, e a ser oxigenado”.
As pessoas estão à procura de
máquinas de oxigénio para os seus
doentes devido a problemas nos
seus sistemas respiratórios. Há
os que estão em observação nos
cuidados intensivos dos hospitais,
a implorar para que resolvam o
seu problema de respiração.
Quantos de entre nós já fizeram
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uma pausa por alguns minutos
para pensarem no oxigénio?
Nove meses no ventre da sua
mãe, o bebé não respirou, pois se o
fizesse teria morrido. Há como que
uma porta no coração de cada bebé,
que não permitia que o oxigénio
entrasse. Quando o bebé vem ao
Mundo, o obstetra está lá, as parteiras
e enfermeiras estão lá, e por vezes os
membros da família também estão
lá. Estão lá à espera de quê? Estão
à espera do seu primeiro choro.
Milagrosamente a tal porta no
coraçãoabre-seeospulmõescomeçam
a funcionar para o resto da sua vida.
Mas afinal o que é um pulmão?
É cada uma das vísceras localizadas
no tórax, que em conjunto constituem
os principais órgãos de respiração,
sendo neles que o sangue se regenera.
São os órgãos respiratórios (que
absorvem directamente o oxigénio
livre da atmosfera), onde tem lugar
de forma activa a hematose, sendo
que nos vertebrados (incluindo o
Homem) é um órgão par, esponjoso e
elástico, situado na cavidade torácica.
O pulmão de uma pessoa adulta
pesa aproximadamente 1,3Kg.
Possui 300 a 500 milhões de
alvéolos (sacos de ar), e 5 biliões
de canais por onde circulam 10.000
litros de sangue todos os dias. Sem
dúvidas uma excelente máquina!
De onde terá vindo toda essa
inteligência que determina de
antemão que a purificação do
sangue deve necessariamente
passar por um banho em oxigénio?
O Criador do Universo colocou
fora, na atmosfera, 21% de oxigénio.
O Sol, de forma ininterrupta está
ao nosso serviço. As plantas, as
árvores, as suas folhas, e também
as vegetações e as florestas estão
ao nosso serviço. Diz-se que a
floresta da Amazónia na América
do Sul (Brasil e Panamá) é

o principal pulmão do Mundo.
Colocou inúmeras criaturas em
perfeito equilíbrio para produzir este
belo sistema, fundamental à vida
no Mundo. Abençoado seja Deus,
o Maior e o Melhor dos criadores!
Respiramos cerca de 20.000 vezes
por dia, continuando assim por toda
a vida até ao fim dos nossos dias.
Será que Deus alguma vez nos
exigiu pagamento pela ventilação
natural que buscamos na atmosfera?
Será que alguma vez enviou alguma
factura dos 8.000/10.000 litros
de oxigénio de que beneficiamos
diariamente? Haverá preço para
a respiração? Alguma vez já
pensamos em pagar o oxigénio
que respiramos? E quanto seria?
Os hospitais cobram MT. 2.000,00
por garrafa de oxigénio, o que
equivale a aproximadamente MT
65,50 por minuto de oxigénio.
Deus gratuitamente purifica o
ar para nós, para permitir que os
nossos pulmões absorvam ar puro.
Ninguém morre de coronavírus,
pois de contrário não haveria milhares
de infectados a recuperarem-se.
Só se morre quando chega o dia,
seja uma criança ou um adulto de
30, 50, 70 ou mais anos, pois Deus
diz no Qur’án, Cap. 10, Vers. 49:
“Quando seu termo chegar,
não poderão atrasar e nem
adiantar (sequer) um instante”.
Deus recorre à COVID, ao
cancro ou a qualquer outra doença
para que as pessoas usem isso
como causa (aparente) da morte.
Hoje por todo o lado as
pessoas estão afogadas no medo.
Vivemos no medo, o que é natural.
Encaremos a realidade. A
ciência falhou redondamente
perante este vírus, que abanou
toda a ciência, mau grado todo
o sistema de protecção usado,
pois as pessoas continuam

a contrair o vírus, mesmo em
países cientificamente avançados.
Isto não é uma coincidência,
mas sim a acção do Rei dos reis
que nos acorda para uma realidade.
Deus é o Soberano Absoluto, e
nada no Mundo acontece sem a
sua permissão. E nenhuma folha
cai da árvore sem a Sua permissão.
Ninguém irá contrair o vírus
sem a permissão de Deus,
e nem mesmo o vírus irá
existir sem a Sua permissão.
Portanto, a solução é nos
voltarmos para Deus, pois
só Ele nos pode proteger.
Tudo isto acontece porque as
nossas acções atentam contra
os Seus desígnios, pois Ele diz
no Qur’án, Cap.13, Vers. 11:
“Certamente Deus não muda
a (boa) condição de um povo, a
menos que mudem a sua própria
condição (de pecadores e ingratos)”.
Deus quer despertarnos para o facto de estarmos
a viver na ilusão, com muitos
planos, mas o coronavírus não
deixa que os levemos avante.
Já no passado, Deus enviara
outras calamidades para
despertar o Ser Humano, mas
este continua persistindo no erro.
Com maior frequência e por todo
o lado têm ocorrido calamidades
do tipo tempestade, terramoto,
incêndios florestais, poluições tanto
no mar como em terra, etc. A isto
junta-se o cometimento de pecados
e de injustiças, e outros males.
Tudo isto veio-nos despertar para
que nos voltemos para a rectidão,
para a razão, arrependendonos, mudando a nossa forma
e r r a d a d e v i v e r, p o r t a n t o ,
ficando mais próximos a Deus.
Se fizermos isso, certamente
que Deus apiedar-se-á de nós e fará
com que a vida volte ao seu normal.
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Sobre o ambiente rodoviário
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Um autêntico saque fiscal em
serviço mal prestado

I N AT T E R
(Instituto Nacional
de Transportes
Te r r e s t r e s )
transformou-se
numa entidade pública que cobra
taxas descomunais ao público pelos
serviços prestados e em especial às
escolas de condução e seus alunos.
A fórmula encontrada por esta
instituição do Estado é baseada no
princípio ou no objectivo de conseguir
“receita rápida” sem se preocupar em
oferecer as adequadas contrapartidas.
O INATTER especializou-se em
criar taxas e sobretaxas, uma vez
que os seus funcionários usam a
artimanha de cobrar duplicadamente
uma tarifa pelo mesmo serviço
prestado. Na prática, o que acontece
é o seguinteꓽ O aluno faz o
pagamento da captação de dados
(500,00mts) e faz o pagamento da
taxa de exame (2185,00mts). Porém,
quando chega a oportunidade de se
pedir o exame do aluno, o INATTER
alega que o sistema não assumiu
estes pagamentos. Quando a escola
reclama desta situação, os técnicos
informáticos do INATTER não
conseguem internamente resolver
a situação, podendo o aluno ficar
3 meses ou muito mais tempo sem
que a situação fique desbloqueada.
Perante esta demora sem prazo,
o aluno vê-se obrigado a decidir
pagar novas taxas para resolver
esta situação. Os alunos que se
recusam a pagar as mesmas taxas
pela segunda vez, com todo o direito
de recusar, sujeitam-se a ficar com
a tramitação do seu processo no
INATTER estagnada por tempo
indeterminado. É desta forma que
sub-repticiamente o aluno é induzido
a desistir da reclamação, optando
por pagar pela segunda vez as taxas
que já lhe tinham sido cobradas.
Outro exemplo de dupla cobrança

verifica-se na sala do exame teórico.
O aluno apresenta-se para fazer
o seu exame no primeiro dia e é
informado para voltar no dia seguinte
porque as máquinas (computadores)
não estavam em condições. No
dia seguinte, o aluno apresenta-se
novamente na sala de exame e inicia o
seu teste de avaliação, porém, a meio
da prova o computador bloqueia,
interrompendo o exame. Nestes
casos, a programação instalada
considera o exame como tendo
sido realizado e o aluno reprovado,
embora o exame não tenha sido
concluído devido à avaria no sistema.
Como é que o INATTER resolve
este tipo de problema? Da maneira
mais cómoda mas em prejuízo do
aluno. Isto é, o aluno paga nova
taxa de exame porque o sistema
assumiu o resultado de que o aluno
reprovou. Para se descartarem desta
responsabilidade, os funcionários do
INATTER instruem o aluno a ir ter
com a sua escola de condução para
resolver este problema do bloqueio
do computador, como se a escola
tivesse responsabilidade de se estar a
usar na sala de exames um sistema ou
computadores obsoletos. Em nossa
opinião, estas situações representam
um desprestígio para um serviço
público. Os computadores da sala do
exame estão “cansados”. Precisam de
ser substituídos, uma vez que estão
constantemente com problemas,
mas parece que os responsáveis
por resolver estas situações
não estão nada preocupados.
Sem pretendermos ofender quem
quer que seja, a expressão que
consideramos a mais adequada e
a mais polida que conseguimos
encontrar para descrever este tipo
de situação é: “um assalto descarado
ao bolso e aos direitos do cidadão”.
Importa referir que algumas
das taxas que eram anteriormente

cobradas pelo INATTER sofreram
agravamentos na ordem dos 1200%,
por exemplo, a taxa de exame
que custava 180Mts passou para
2185Mts. Trata-se de um aumento
brutal, de tal ordem que, se um
aluno pretender tirar uma licença
de condução fica a saber que o custo
das taxas a pagar ao INATTER
representam muito mais de 50%
do valor da carta de condução.
Exemplificando, se uma carta
de condução custa 8300,00mts o
cidadão tem de pagar ao INATTER
mais 5185,00mts de impostos para
poder ter a carta de condução. Isto
significa que a carta de condução
não vai custar 8300,00mts, mas sim
13485,00mts. Se o aluno tem o azar
de reprovar paga novas taxas. Se
o aluno deixa caducar a licença de
aprendizagem que tem o prazo de
6 meses, volta a pagar outras taxas.
Com base nesta explicação podese imaginar as grandes receitas do
INATTER só com as escolas de
condução, uma vez que são milhares
de exames que se realizam por mês
só em Maputo, sem incluir as receitas
gigantescas ao nível de todo o País.
Com as duplicações de pagamento
das taxas já referidas, que são muitas
vezes indecentemente cobradas aos
alunos, a cifra das receitas aumenta
muito mais. O sistema instalado
tornou-se, para o INATTER, numa
máquina de fazer dinheiro. Mesmo
assim, continuam a apresentar
um péssimo serviço ao público.
Quando o INATTER decidiu subir
as taxas que cobra de forma colossal
tinha pelo menos a obrigação de
passar a prestar melhores serviços,
mas o que aconteceu foi precisamente
o contrário. As fraudes no sistema de
tramitação e obtenção de cartas
de condução não diminuíram.
A morosidade na tramitação do
processo dos alunos cresceu pela

burocracia que se criou e pelas
falhas constantes dos operadores do
sistema. O tempo necessário para se
conseguir tirar uma carta de condução
dilatou por causa da ineficácia de um
péssimo serviço que é prestado.
O cumprimento da legislação
rodoviária por parte do INATTER
passou a ser desrespeitado, situação
caricata uma vez que o INATTER é
o órgão legislador. Os comprovativos
das licenças de aprendizagem e
de outros pagamentos de uma
determinada escola e as marcações
de exames são enviados para outras,
até de províncias diferentes, sendo
a Escola de Condução Latimija
a que foi eleita pelo INATTER
como receptora dos documentos
extraviados. Esta situação de envio
de expediente e de marcação de
exames, quer para outras escolas
quer para outras províncias, pode ser
considerada um estratagema ou ser
aproveitada para facilitar o negócio
das cartas de condução fraudulentas.
Custa entender este tipo de falhas
uma vez que cada escola ou cada
província tem o seu código próprio.
Os casos que estamos a descrever
constituem apenas uma parte de
muitos outros serviços que estão a
ser mal prestados ao público. Tudo
leva a acreditar que o princípio
que impera nesta instituição do
Estado por parte de alguns dos seus
funcionários seniores, no que diz
respeito à responsabilidade, é: “não
importa que o cidadão fique lesado
pelos maus serviços prestados, o
importante é aumentar as receitas”.
Só podemos supor que estas
situações deprimentes não são do
conhecimento dos órgãos máximos
do Ministério dos Transportes e
Comunicações. Provavelmente,
estas condições deploráveis dos
serviços prestados são ocultadas,
tal como se procede quando

se sabe que o Presidente da
República ou o ministro da
tutela vai fazer uma visita a um
determinado serviço. Escondese o que está mal e apresentase uma imagem bonita para
mostrar que tudo está correndo
lindamente, fazendo crer que os
problemas já foram resolvidos,
quando efectivamente não.
O que estamos aqui a revelar
é facilmente comprovado se
for necessário. Esta situação
de serviços precários prestados
tem de ser referida para que
alguém de direito tome medidas
para corrigir o que está errado.
Contudo, como já estamos
acostumados, acreditamos que
nada de substancial vai ser feito.
Parece que não há vontade ou
não há coragem de mudar o que
está errado e, eventualmente,
interessa que tudo continue na
mesma porque alguém deve sair
beneficiado com esta situação
desregrada. Estes problemas são
de longa data e estamos todos a
ficar tão agastados com a situação.
Quase nos apetece desistir desta
actividade. Fala-se de uma
remodelação do INATTER para
dignificar esta instituição e tornála pró-activa, mas o tempo está a
passar e começamos a considerar
possível que nada vai acontecer.
O dever de cidadania e a lesão
dos nossos direitos como cidadãos
levam-nos a não ficar calados
e a falar sobre o que se está a
passar. Queremos que esta entidade
que superintende as escolas de
condução passe a prestar melhores
serviços, uma vez que os alunos,
as escolas, o público em geral e o
País só assim sairão todos a ganhar.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Há 150 anos – Bismarck e a unificação alemã

P

assou há 30 dias,
em 18 de Janeiro,
o 150º aniversário
da formação
da Alemanha.
A formação ou unificação da
Alemanha, pelo Reino da Prússia,
através de uma sucessão de guerras
curtas e vitoriosas, foi empreendida
pelo Chanceler prussiano, Otto
von Bismarck, a partir de 1862.

A máquina militar de Moltke
Essas guerras e vitórias foram
possíveis graças a uma máquina
militar montada paulatinamente
pelo Marechal Helmuth von Moltke,
Chefe do Estado-Maior General
do Exército da Prússia. Para além
do recrutamento e enquadramento
disciplinar, na tradição de Frederico,
o Grande, Moltke equipou o novo
Exército com canhões de aço da
Krupp, de carregar pela culatra,
e com espingardas von Dreyse,
também de carregar pela culatra,
e que disparavam oito tiros por
minuto. Acima de tudo, pensou na
questão da mobilidade das tropas,
usando a rede dos caminhos de
ferro, sob responsabilidade militar.
Graças a este equipamento, os
prussianos ganharam três guerrasrelâmpago – contra a Dinamarca,
contra a Áustria e contra a França ˗
entre 1864 e 1871, e proclamaram
a unidade alemã no Palácio de
Versalhes, antes de entrarem

vitoriosos em Paris, dez dias depois.
Mas o Exército e a Guerra
tinham sido os instrumentos do
pensamento estratégico de Bismarck.
Este começara por ser um político
reaccionário, um defensor da
monarquia militar prussiana. Mas,
com a experiência das relações
internacionais na Dieta de Frankfurt,
onde representara a Prússia,
convertera-se à ideia da unidade
alemã, sob a iniciativa e hegemonia
da Prússia. E percebera que, num
dado momento, seria preciso o
fogo e o ferro dos canhões e das
baionetas, mas que era só para usar
na altura certa. Até lá, o trabalho era
o seu, do que ele sabia ou aprendera
a fazer – a política e a diplomacia
ao serviço da política do Estado
e do projecto da Unidade Alemã.

Quem podia unificar a
Alemanha
O problema da unidade alemã –
Napoleão vitorioso acabara com o
Sacro Império Romano-Germânico
e impulsionara a Confederação do
Reno – era que a “nação” alemã
estava dividida em dezenas de
comunidades políticas – reinos,
principados, grão-ducados, e
até cidades livres. E quem iria
assumir o papel de federador desta
confederação? Havia os partidários
de que devia ser a Áustria, o Império
Austro-Húngaro dos Habsburgo. E
havia os partidários da Prússia, da

Casa de Hohenzolern. Os Habsburgo
eram católicos, mas tinham nos seus
extensos domínios mais povos não
alemães do que alemães – italianos,
húngaros, eslavos, muçulmanos. Ao
passo que a Prússia, protestante, tinha
maior identidade e coesão nacional.
Bismarck trabalhou com prudência
e em segredo esta equação: garantira,
desde longa data, a cumplicidade
benevolente da Rússia, onde tinha
sido três anos embaixador; depois,
não teve grande dificuldade em
assegurar a neutralidade inglesa,
não só pela tradição de aliança
no século XVIII e nas guerras
napoleónicas da Prússia com a
Inglaterra, como também porque
a Prússia não era concorrente da
Inglaterra nas coisas que a esta
importavam – a superioridade
naval e as colónias fora da Europa.
Aos outros inimigos – ou que
passavam a sê-lo ˗ a Áustria e
a França, tratou deles um a um:
fez a guerra dos Ducados contra
a Dinamarca, em aliança com
a Áustria; fez guerra à Áustria,
contando com a neutralidade da
França; e fez guerra à França com
a Áustria vencida e sossegada.
Ganhou em todos os tabuleiros.

A pacificação interna
Deste modo, em 1871, há 150
anos, surgia na Europa Central, com
extensões a Leste e a Ocidente, da
Pomerânia à Renânia, uma nova

e grande potência. E Bismarck
cumpriu as tarefas consequentes,
dentro de um quadro de monarquia
autoritária mas constitucional, sob
a cobertura do Rei-Imperador, mas
com um Parlamento onde havia
e houve sempre oposição. E com
tribunais independentes, que algumas
vezes julgavam contra o Governo.
Tinha de unificar a Alemanha
em termos políticos e entrou em
conflito com os católicos, que
eram dominantes na Baviera e na
Renânia, significando um terço
da população da nova Alemanha.
Foi uma luta dura, que ficou
conhecida como Kulturkampf
(a guerra cultural) mas que mais
uma vez mostrou que Bismarck,
conservador realista, sabia quando
tinha de parar: começou duramente,
cortou relações com a Santa Sé,
passou a controlar as homilias
dos padres católicos nas Igrejas;
expulsou os Jesuítas e outras
congregações. Mas os católicos
resistiram e o Zentrum, o Centro,
o partido dos Católicos, alcançou
altos resultados nas eleições.
Então, o Chanceler recuou com
prudência e preparou o terreno para
o entendimento, que se fez com a
chegada de Leão XIII a S. Pedro.
O mesmo fez com os socialistas
que, na Alemanha, graças à
liderança inicial de Lassale, um
socialista patriota, nunca foram
internacionalistas e privilegiaram
a luta democrática no quadro

constitucional. Também em
resposta aos socialistas, Bismarck
foi o chefe de um governo
pioneiro na Europa e no mundo
em criar um sistema de Segurança
Social, com seguros de saúde
e reforma dos trabalhadores,
nos anos de 1883 e 1884.

O sistema de equilíbrio europeu
Finalmente, a sua grande obra
foi o sistema de equilíbrio europeu.
O Chanceler percebeu que as
outras potências ficariam inquietas
e perturbadas por verem surgir
bruscamente tão grande força no
meio deles. Assim, como bom
conservador, tranquilizou-os no
sentido de lhes dizer – e provar –
que, concluída a unidade alemã nos
termos de 1871, a Alemanha não
queria mais conquistas na Europa.
E assim fez, através de um Tratado
com a Rússia e a Áustria – a Liga
dos Três Imperadores – valendose das identidades ideológicas
entre os regimes políticos. Com a
Inglaterra, abstendo-se de concorrer
no mar e nos domínios coloniais;
e mesmo com a França, Bismarck
procurou apaziguá-la e encorajar
os seus projectos coloniais.
O problema foi que Guilherme II,
que subiu ao trono em 1888 e que
não gostava do velho Chanceler, o
afastou em 1890 e fez questão de
fazer tudo ao contrário dele. E daí
veio, em 1914, a Grande Guerra.
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Douglas Madjila

Abundando ou escasseando: a
água é para nós um problema!

O

problema de água vincula em nós tal como
o sangue que nos corre nas veias. Com as
chuvas dos últimos dias, que importa lembrar que não constituem surpresa a ninguém,
foi possível reafirmar o quão a pobreza nos
pertence. A problemática da água parece tão longe de se resolver que nos obriga a ser sinceros e assumir o orgulho que
temos pela pobreza, pois com essas chuvas fica muito mais
evidente o quão estamos mergulhados na pobreza, isso pela
abundância da água em nossa terra, muito irónico de facto
porque o lema global é de que sem água não há vida, e contrariamente a verdade nacional, água em excesso ceifa vidas.
Realidade triste se tudo parasse por aí, mas muitíssimo triste
porque é também verdade nacional tal como global que sem
água não há vida. Lamentável! Parece que o país não canta
no concerto das nações desafinadas e ainda por cima desafina
no seu próprio concerto, o que clarifica o quão estamos despreparados para actuar, aliás, não estamos sequer preparados
para ensaiar, isso significa que precisamos ainda de aprender
a cantar tanto quanto tocar, sob o risco de termos que inventar passos para uma dança que jamais ouvimos a música.
Chuvas, sempre no mesmo período como sabem todos os moçambicanos e ainda assim sempre os mesmos
problemas, a novidade deste ano é o despedaçar do chocolate preto atirado na via de Ntsiveni a Boquisso, na
tentativa de compor uma estrada, chega a ser ridículo
se tivermos em conta o tempo de vida da dita estrada.
De Maputo para além da cidade metropolitana, a que escapa
por mergulhar apenas carros, só ficaram ilhas, muitos dos
bairros estão submersos, ainda que tudo sobre para o afamado amaldiçoado bairro de Nkobe, na cidade da Matola. Os
prédios de Vasco da Gama estão a verter do robusto betão,
um pouco para periferia da cidade, está-se a dormir em turnos
e lá para província, de Malhapsene e Mulotana nem se fala.
Que dizer de Sofala, em que Matacuane e Macurungo vitimam
mortalmente seus moradores, por conta de chuvas tão intensas
que impedem a edilidade de construir uma simples ponte.
A chuva é uma bênção, mas a dificuldade de lidar com ela
neste país faz dela uma maldição. Jamais nos esqueceremos
das cheias milenares do ano 2000, visto que em todos os
primeiros meses de cada ano que passa parece sempre que
as tais estão de volta. Essas chuvas, pelas quais o camponês
tanto chora e quando chegam só destroem que o fazem novamente chorar, só mesmo no país de Mondlane, choramos
porque não temos que até choramos quando chega demais.
Água, líquido precioso que vezes sem conta escasseia nas
torres anãs da velha Lourenço Marques, até partir corações
de gargantas secas e desaguar pelos olhos de tanta sede. E
quando desagua pela tubagem administrada por quem é de
direito, confunde-se com um sumo qualquer pela cor, e quando
se consome porque a sede é demasiada, resulta em cólera.
Tudo distorcido, pois as nossas cozinhas e privadas não se
podem confundir com drenos municipais, ou seja, o lugar
das águas turvas não são as nossas cozinhas, lá esperamos
e vocês garantiram que trariam apenas água potável e nem
lugar das águas pluviais são os nossos quartos e quintais.
Dêem destino certo as águas, exigimos!
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Editorial
Um abraço à natureza

H

á uma lacuna histórica no que concerne à maneira dos
homens lidarem com a natureza, prevalecendo a negligência e a crueldade. Faz-se pouco e, quando iniciativas de
preservação e cuidado são tomadas, a adesão costuma ser
mínima, sem grandes movimentações. Apesar de serem
públicas as iniciativas do Ministério do Ambiente, dos municípios e de
ONGs, há uma espécie de recalcamento que mantém as pessoas afastadas
de dar o seu contributo para minorar os efeitos secundários de tal desleixo.
A mãe-natureza nos últimos anos aparece com temperaturas em constante
desequilíbrio, a qualidade do ar está cada vez mais comprometida, e a multiplicação de fenómenos como tempestades, inundações, ciclones, entre outros, são
apenas alguns dos reflexos directos de acções desordenadas e posturas nocivas.
Devemos todos cultivar um pouco cada acto de responsabilidade para
com a vida natural, por menor que seja, isto já é um grande passo para
o cultivo de novas perspectivas. Assim, vale desde separar correctamente o lixo em casa e não poluir as ruas e criar condições de vida normal,
contrariando a novela que nos é dada a assistir diariamente nos diversos cantos e bairros deste Moçambique, principalmente quando caem
chuvas intensas e venta que nem o raio, trazendo ao de cima as mazelas de que se cose o país, fruto da negligência (nem sempre claro está)
de alguns de nós, comprometendo as iniciativas de desenvolvimento.
A questão ambiental não é apenas uma tendência, mas uma necessidade, alinhada com uma crescente demanda do mundo. Deve-se
atentar a ela como meio de promover uma maior qualidade de vida
para todos, é preciso incutir na consciência colectiva que cuidar da
natureza é ir muito além do lugar-comum. Diz respeito a um modo de
se situar no universo e entender que cada coisa está integrada a outra.
Apesar nas discussões, dos avanços das legislações e até dos tratados internacionais, o embate entre ambientalistas, poder público e
poder económico continua presente. A preocupação com o ambiente deveria estar mais presente nos debates políticos, nas campanhas
eleitorais e na educação. A consciência de cada um é fundamental, sem dúvida, mas depende do engajamento do poder público.
O cuidado com a água, o tratamento do esgoto, a poluição do ar e o destino correcto do lixo são atribuições da administração pública. Da mesma
forma a ocupação correcta do solo, a preservação da natureza, da fauna e
da flora. Há inúmeros projectos de uso sustentável dos recursos, experiência de sucesso com energias renováveis, técnicas de plantio ecológicas.
O que não é admissível é que no nosso país, depois de tantos anos de estudos, ainda temos graves problemas de esgoto tratado, ocupação irregular
de áreas de preservação e de risco, com moradias precárias. Se nada for
feito nos próximos tempos, uma série de consequências, desequilíbrios
comprometerão o presente e o futuro. Que fique claro. Não é à toa que a
comunidade internacional aponta a sustentabilidade como uma meta de todos
os ocupantes do planeta. Resguarda a soberania de cada país sobre os seus
domínios, daí que não devemos esperar das iniciativas dos ambientalistas e
das ONGs e ministérios. Todos devemos zelar pela preservação do ambiente
natural, pois só assim nos distanciaremos dos filmes actuais da miséria.
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C arapau
J aime FNabião
ogueira P into

A verdade no meio das
manipulações
O uso da palavra verdade
inclui honestidade, boa-fé
e honestidade humana em
geral, coisas que se afirmam
como realidades, factos.
Nietzsche escreveu sobre a
verdade e a mentira. “Não é
que você mentiu para mim, o
que mais me apavora é que não
posso mais acreditar em você”.
Para além da avaliação
ética, o facto de mentir arruína
a confiança, que é a base
fundamental da convivência,
seja na família, na sociedade
e na política. Quando os
cidadãos perdem a confiança
em suas instituições e líderes
a democracia é corrompida.
Hoje em dia, devido às redes
sociais, do mundo das imagens
e da comunicação, os cidadãos

assumem o que lêem ou vêem
como uma verdade, porque
as mensagens são dirigidas
para que os cidadãos não
tenham que pensar, apenas
assumir e interpretar o
que se pretende transmitir,
distorcendo em muitos
casos a verdade ou enviando
directamente mensagens que
interessem aos objectivos de
quem dirige e influencia este
novo globalismo político.
A verdade é difícil de se
adaptar e aceitar em grande
parte da sociedade, cada dia
mais manipulada, sem que
essa mesma sociedade perceba
que está sendo direccionada
através das redes sociais,
da mídia e das grandes
empresas que controlam

as redes de comunicação.
Estamos mudando as nossas
reflexões e nosso pensamento
livre sobre a informação que
nos é transmitida com interesse,
pelas sensações, empatia,
solidariedade, simpatia ou
simplicidade, deixando a
verdade, a honestidade,
a ética, a experiência ou o
conhecimento como valores
secundários. Para contornar
esta situação imposta pela
globalização que alimenta as
redes de agentes ao seu serviço
cada dia é um esforço maior.
Os dirigentes dessas grandes
e poderosas multinacionais
que controlam as redes que
todos utilizamos começam
a decidir quais mensagens
ou informações podem ser

transmitidas ou publicadas
por meio de seus sistemas de
comunicação, controlando se
o que pretendem transmitir
contempla os seus interesses
políticos e económicos ou, ao
contrário, é algo que não está de
acordo com os seus objectivos.
No caso de a mensagem ser
diferente de seus interesses
ou da sua política, determina
não permitir a sua publicação
e cancela a conta da pessoa
no grupo, nos seus sistemas,
para que não possa transmitir
um ponto de vista diferente
ao seu projecto e aos seus
interesses de globalização e
controlo, ou seja, oferecer
diferentes informações que
possam fazer os cidadãos
pensarem e distorcerem os seus

objectivos. Isso já aconteceu
nos Estados Unidos e também
em países europeus e, sem
dúvida, cada dia será mais
amplamente implementado
a fim de eliminar qualquer
outro pensamento que não
seja seu e dos seus interesses.
É um ataque à democracia
e à liberdade dos cidadãos de
pensarem diferente, da nossa
liberdade, uma nova forma de
exercer o poder e a manipulação
para alcançar o controlo
da sociedade civil através
da comunicação, das redes
sociais que administram, com a
colaboração de suas fundações
e ONG, para a montagem da
sua ideia de globalização e um
novo sistema político, para o
benefício e poder de alguns.

Por crimes de simulação e pagamento de remuneração indevida

Edil do Dondo volta pela segunda vez a
Tribunal acusado de crimes de corrupção
Mwene Maliphia
Em menos de três meses o famoso edil que representa
os “camaradas” na chamada capital política do partido
do batuque e maçaroca, Manuel Chaparica, regressa mais
uma vez, dentro de dias, ao banco dos réus da 3ª Secção do
Tribunal Judicial do Dondo, a mesma que está a julgar o
primeiro processo-crime de natureza de Polícia Correccional
nº 178/3ª/2020, contra Manuel Virade Chaparica, acusado
de crimes de peculato de uso, ainda sem desfecho, sob olhar
impávido e sereno das autoridades competentes da justiça,
administrativas e políticas da província de Sofala e de nível
central.

S

egundo a opinião
pública,
este gestor público já devia
ter sido suspenso logo que o mesmo começou a responder pelo primeiro
processo-crime em Tribunal.
Segundo confidenciou uma
fonte do GPCC de Sofala à nossa
reportagem, a sua instituição
está ainda a investigar outros
processos de corrupção contra
o edil do Dondo, com destaque
para o pagamento de comissões
indevidas na TPD, a Empresa
Municipal dos Transportes
Públicos do Dondo que contesta

a permanência dos membros de
direcção, acusados de má gestão
e de venda de terra, onde alguns já
se encontram na fase conclusiva.
Desta vez, Manuel Chaparica
vai acompanhado do primeirosecretário da Frelimo na zona
municipal do Dondo, o camarada
José Felisberto Cheiro, ambos
acusados de crimes de simulação
e de pagamento de remuneração
indevida, crimes de corrupção,
cujo processo deu entrada na
passada quinta-feira, dia 11 do
mês em curso, sendo o segundo
em menos de 30 dias a ser
julgado pelo Tribunal Judicial do
Dondo, registado sob o número

Edil do Dondo vai pela segunda vez a Tribunal, contestado por
tudo e todos no seu mandato

24/3ª/2021, com o número
43/0701/P/20 da Procuradoria
Distrital do Dondo, faltando
ainda uma outra atribuição do
número na 3ª Secção do Tribunal
Judicial do Dondo, em Sofala,
mas que ostenta um número
provisório de 24/3ª/2021.
Segundo o despacho de
acusação do Ministério Público
que consta neste processo, os
dois réus são acusados de crime
de simulação pelo facto de ter

sido provado que os mesmos
subtraíram valores nos cofres do
Conselho Municipal do Dondo
simulando viagens para fora a
autarquia e que nunca chegaram
a ser realizadas, como forma de
subtrair fundos do Estado sem
que os mesmos tenham efectuado
nenhuma viagem de trabalho,
sendo esta uma infracção
prevista e punida no Artigo
número 1/304 do Código Penal.
Pesa também sobre os dois réus

o pagamento de remuneração
indevida ao primeiro- secretário
da Frelimo na cidade do Dondo,
José Felisberto Cheiro, um crime
previsto e punido no Artigo 18
da Lei 09/87, de 17 de Setembro.
Para subtrair os fundos do
Estado, Manuel Chaparica
assinou um contrato “fantasma
e fraudulento” a favor do
segundo réu, que fazia com
que o primeiro-secretário da
cidade do Dondo passasse a
receber mensalmente um valor
aproximado a 30 mil meticais,
na qualidade de assessor
político da autarquia, sendo uma
mera invenção dos dois réus.
O segundo réu é o primeirosecretário da Frelimo na cidade
do Dondo. Até à data desta
denúncia ao Gabinete Provincial
de Combate à Corrupção de
Sofala era funcionário do Estado
afecto na EPC de Monzue.
Segundo fontes que
presenciaram a audição do
Ministério Público no GPCC
de Sofala, o réu confessou ter
cometido este crime com a
finalidade de granjear simpatia
para garantir a renovação no
fim do mandato em curso. Z
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No quotidiano moçambicano

Governo e sector privado procuram substituir uso
da lenha e carvão por energias limpas
Elton da Graça
A agenda das Nações Unidas 20-30 prevê a eliminação da utilização de biomassa tradicional e adopção de energias limpas comoelectricidade e gás doméstico. Actualmente, apenas 6% da população
moçambicana tem acesso a energias limpas para cozinhar e um dos
exemplos é o gás doméstico e electricidade.

E

ssa percentagem é
bastante reduzida se
comparado com a região austral, que ronda na ordem dos 17%
e 29% no continente africano. É nesse
contexto que foi elaborado o programa
de massificação da utilização do gás
doméstico, visando combater os impactos negativos do uso do carvão e lenha.
O
programa
de
massificação vai impulsionar o crescimento
económico,
aumentando
a
produtividade, geração de emprego e auto-emprego, o que de algum modo vai reduzir o índice de pobreza das populações.
Assim se expressou o Secretário-geral da Associação Moçambicana
de Empresas Petrolíferas (AMEPETROL), Ricardo Cumbe, para quem
o programa visa abranger todas as populações, incluindo as de baixa renda que se situam nas zonas rurais.
Ricardo Cumbe contextualizou
durante um Webinarsobre o tema Massificação do GPL-Desafios e oportunidades, que o consumo do gás doméstico tem uma expressão muito
reduzida, daí que os maiores consumidores situam-se na zona Sul do país.
Cumbe indicou que o consumo
global anual do gás de cozinha é de 35
mil toneladas, o que representa uma
percentagem de 2% do valor total dos
combustíveis
consumidos,sendoque
oconsumo per capitaé de 1.2kg.
O programa de massificação do gás
de cozinha, conforme explica Cumbe, vai
abranger mais de 683 mil famílias, tendo
como foco reduzir o desflorestamento,
beneficiando directa ou indirectamente
cerca de 20.000 agregados familiares.
O programa vai também incrementar
o consumo anual para 22.000 toneladas,
aumentar o consumo per capita em 1.2kg
para 6kg ao ano e assegurar que cada região tenha um consumo de 1.3kg ao ano.
Cumbe anunciou ainda para
o presente quinquénio a introdução de 800.000 botinhas de tamanhos que variam de 3kg a 6kg.
Para o director nacional dos Hidrocarbonetos e Combustíveis, Moisés
Paulino, o programa de massificação
do uso do gás doméstico consta do
Plano Económico e Social do presente ano e constitui um item do Plano
Quinquenal do Governo 2020-2024.
Moisés Paulino explicou que pretende-se com o programa materializar os
compromissos internacionais com a redução do consumo do carvão e lenha nas
famílias, substituindo por alternativas
como o gás de cozinha e electricidade.
Questionado sobre os mecanismos

de operacionalização do programa, considerando a notória dependência pela
biomassa, Moisés Paulino explicou que
tudo está dependente da criação de infra-estruturaspara o alcance do público-alvo.
Paulino lembrou que num passado
recente, o país assistiu a vários investimentos de infra-estruturas para armazenagem, tendo apontado a inauguração
de um empreendimento de armazenagem na província de Maputo, no mês de
Dezembro do ano passado, bem como
na cidade da Beira, no ano de 2018.
Com esses empreendimentos,
o Governo sentiu a necessidade de
massificar o uso do gás doméstico,
contudo, para a materialização desse
desejo é preciso concentrar investimentos de armazenagem na zona Norte.
“As que existem na zona Sul e Centro são suficientes para olhar para o país
todo. O desafio éfuturamente criarinfra-estruturas de armazenagem na zona
Norte e também induzir a demanda
na comercialização”, desafiou a fonte.
Hoje em dia, o enchimento de botijas
de gás de cozinha está concentrado na cidade de Maputo e de forma incipiente na
cidade da Beira, e acredita-se na pretensão do sector privado em investir de modo
que o enchimento ocorra na zona Centro
e Norte, permitindo maior proximidade
com os clientes e fazer do GPL um negócio sustentável para quem quiser investir.
“No plano económico pensamos
em linhas de enchimento em Nampula,
Mocubae Pemba, e se tornarmos a massificação uma oportunidade de negócio
existirão vários players para fazer com
que o GPL chegue nas zonas recônditas”,
adiantou a fonte, acrescentando que a introdução de botijas mais pequenas vai fazer com que os cidadãos de baixa renda
sejam abrangidos nesse processo. Mas
para tal urge que os enchimentos acompanhem toda uma cadeia de armazenagem
de modo a reduzir os custos de logística.
“Grande parte do gás doméstico importamos”, reconheceu Moisés Paulino,
tendo referido que para o presente Plano
Quinquenal do Governo projecta-se a
construção de uma refinaria nacional que
vai suprir os 50% das importações do gás
e tornar a massificação uma realidade.

Negócio estrategicamente
importante
O negócio do gás doméstico é
de relevância para o Mundo, e em
particular
Moçambique,
segundo
o Presidente do Conselho de Administração da Galp, Paulo Varela.
SegundoVarela, a sua instituição

tem estado no mercado procurando fornecer
o produto para as populações. O gás doméstico sob ponto de vista ambiental é limpo e económico se comparado com a electricidade.
Para tornar o negócio cada vez mais
abrangente há caminhos por percorrer e um
deles é a cadeia de logística, que vem sendo suprida com os investimentos que têm
estado a ocorrer para satisfazer o mercado.
“Estamos a fazer um esforço financeiro e
económico. O aumento da capacidade de armazenagem do GPL 3000 para 6000 embenefício
na região Sul. Isso vai trazer benefício enorme
no aumento das reservas estratégicas e possibilidade de receber navios com uma dimensão
superior”, disse Paulo Varela, acrescentando que
as novas capacidades de armazenagem vão permitir que as empresas operem de forma folgada

e eficiente, traduzindo-se na redução de custos.
Uma das alavancas mais estratégicas consistiu na criação de novas capacidades de armazenagem.De acordo com Paulo Varela,outrofactor
consistiu na entrada de mais de 150.000 garrafas
e prevê-se continuar nos próximos anos para que
aumente maisa disponibilidade de garrafas para
que os consumidores tenham acesso ao produto.
Outro investimento apontado pelo Presidente do Conselho de Administração da Galp será a
inauguração de uma unidade de enchimento de
garrafas. Com esse investimento, a Galp poderá aumentar o número de revendedores e tornar
os clientes mais próximos dos distribuidores.
Por outro lado, o director-geral da Petrogás,
Cláudio James, entende que a sua instituição tem
o desafio de levar o gás doméstico às zonas recônditas, aproveitando as redes de distribuição já
existentes, como o caso das gasolineiras pertencentes ao Fundo Nacional de Energia (FUNAE).
Cláudio James disse ainda que a sua instituição tem em carteira o projecto de enchimento de
gás doméstico em zonas recônditas com pequenos
consumidores, mas tudo está dependente das condições de segurança nesses centros de revenda.
Outrossim,outras estratégias da Petrogás têma
ver com a instalação de cozinhas comunitárias
compostas por quatro locais para enchimento. Esses locais de enchimento vão permitir aos clientes
que usem o gás domésticoum volume desejado, sem necessariamente instalar todo o sistema
que envolve investimento em fogões e botijas.

Comercial

DOUTOR SOFRIMENTO
NINGORE
ESPECIALISTA EM MEDICINA
TRADICIONAL
VOCÊ QUE SOFRE DE:
* Impotência sexual
* Esterilidade
* Corrimento
* Borbulhas no pénis
* Sífilis
* Doenças venéreas crónicas
* Dores de útero
* Diabetes
* Comichão

* Aumento o sexo e aumenta e potência
* Ser apertado por espíritos á noite
* Sonhar a fazer sexo
* Deixar de fumar
* Dar sorte no serviço
* Recuperação de amor perdido
* Asma
* Período prolongado
* Hemorróides
* Dores de coração

As crianças com menos de cinco anos
recebem tratamento gratuito
Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro da Malhangalene,
Rua do Alba nº 56, perto da Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 18:00 horas
Contacto: 82- 8050930 | 848050930 | 878050930
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Encurtamento de rotas

Magaivice dos “chapas” garante receita,
dinheiro de nhangana e pisca olho à Covid-19
Ângelo Munguambe e Elton da Graça
Operadores do transporte semicolectivo de passageiros,
vulgo “chapa 100”, provenientes de vários pontos da cidade de
Maputo, voltam a protagonizar encurtamentos de rota, recorrendo a várias artimanhas, em prejuízo dos utentes. O cenário
ganha contornos fantasmagóricos com gente a gastar por dia
aquilo que não recebe na jorna laboral normal. As autoridades
fecham-se em copas, desdobram-se em promessas vazias, e,
enquanto isso, os fiscais da camarária piscam olho e engordam
as poupanças, e a vida vai andando, com o corona a fazer das
suas. Com gente aflita, o bicho apanha campo fértil.

O

s
“chapas”
cujo destino é
a terminal do
Anjo Voador
tendem a não
chegar ao destino, regressando
nas paragens do Ferroviário ou
da Clínica Cruz Azul, simulando, para o efeito, uma avaria na
viatura, escudando-se no engar-

rafamento do trânsito ou alegando que se trata da hora do almoço. Ou então de simples abuso.
Como quem diz que neste país
tudo pode acontecer. Basta ter
um “chapa” e todo o resto que se
dane. Os muitos passageiros que
tenham como destino a terminal
do Anjo Voador são obrigados
a cumprir o resto do trajecto

a pé, comprometendo as suas
agendas pessoais ou de trabalho.
Por volta das 15.30, ou seja,
à hora de ponta, o espectro do
desespero cresce. Pessoas ávidas de chagar cedo ficam com
os nervos à flor da pele, facto
derivado do comportamento animalesco dos cobradores e motoristas dos ‘chapas’.
Os malandros iniciam a jornada de manhã bem cedo. A
esta hora até são sérios, porque
se trata das primeiras horas, e
há que garantir os primeiros
cobres da receita. Depois são
elas. Sem respeito, com o cabelo
desgrenhado, sem máscara nalguns dias, sujos, os cobradores
anunciam destinos a seu bel-prazer. Nunca falam das terminais, como forma de obrigar o
pacato passageiro a abandonar
a viatura antes do seu destino.

Resultado: ter de pagar mais
um outro chapa até às proximidades do seu destino. E isto,
claro, custa os olhos da cara.
Maldita hora em que neste país não há sinais de rompimento com tais nocivas práticas! Lá diz o ditado: “Em
terra onde não há transporte
público assegurado, ter um
“chapa” é sinónimo de abuso”.
Aniceto Bila, mecânico em
Marracuene, um dos passageiros
que tem sido vítima desta situação, contou que, à semelhança
de outros passageiros, chega a
investir entre 30 e 40 meticais
apenas nas manhãs, só para
sair de Magawanine até ao seu
local de trabalho. “Mas porque
preciso de chegar cedo ao ‘job’
vou passando por estas situações humilhantes”, diz o famoso
Bila, mecânico de Magawanine.

Delmindo Chibeque, professor de profissão, conta o mesmo
de Bila. Diz que acorda de manhã já a pensar nas dificuldades
que vai enfrentar na procura de
transporte para chegar à escola
no Xipamanine, aonde lecciona. “O cenário é pesaroso. Só
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alguns transportadores para forçar o aumento das receitas diárias, prejudicando os utentes.
Resta dizer que no dia em
que as autoridades querem trabalhar a sério e não encherem apenas os seus bolsos, estes fulanos,
quando encontrados em flagrante ficam sem as respectivas cartas de condução e só podem reavê-las mediante o pagamento de
multa. As pessoas deviam ter um
papel fundamental na denúncia
destes casos, mas o que acontece é que os passageiros não têm
coragem de denunciar. Pudera!
“Uxika kwine” (aonde vai
descer): a pergunta que dificulta
os passageiros na hora de ponta

lembra ao diabo. Estamos fritos.
Cobradores e motoristas fazem
de nós o que lhes vai na real
gana. Não há disciplina na estrada, e o que devia ser um grande
desafio para o município como
entidade fiscalizadora acaba se
tornando num problema agudo sem solução à vista. Claro,
até ao dia menos provável em
que as autoridades terão transporte para todos. Sonhar não
é proibido, senhor jornalista”,
lamenta Chibeque, rematando
que esta é uma prática antiga
que apenas vai sofisticando os
procedimentos e é usada por

A pergunta é frequente e
traz consigo o tom de arrogância, o que coloca milhares de
passageiros em desespero. É
sempre assim nas paragens, que
por hoje andam cheias de gente que procura pelo transporte
para chegar aos seus destinos.
É manhã de terça-feira e
as paragens andam lotadas.
Com as novas medidas de prevenção que estabeleceram a
lotação mínima de 15 lugares para os semicolectivos e
65 para os machimbombos.
A terminal de Malhazine
é o local escalado pela nossa
reportagem. Com um mar de
gente enfileirada e um corre-corre à mistura para aceder
ao “bus”. Vezes sem conta, o
corre-corre nem sempre resulta em subir o bus para o destino, uma vez que antes se tem
que passar por uma entrevista.
Carlos Cumbe sai de casa às
6:00 horas da manhã, e da sua
residência à terminal de Malhazine leva cerca de 10 minutos.
Nem sempre a paragem está
movimentada de gente, mas desde que se decretou o recolher
obrigatório a situação mudou de
face. “Saio da Zica muito cedo
e apanho o bus depois de 40
minutos ou uma hora”, afirma.
“Uxika kwine?”, que traduzido para português significa
“qual é a sua paragem”. É a estratégia usada pelos cobradores
para seleccionar os passageiros
que descem nas paragens mui-
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to próximas. “Isso tem surtido
efeito, e quem se atreve a mentir corre o risco de ser marcado
pelo cobrador que nas próximas
vezes o rejeita”, conta Carlos
Cumbe, um passageiro que
de segunda a sábado dirige-se à terminal de Malhazine
para poder deslocar-se ao seu
posto de trabalho que se situa
na baixa da cidade de Maputo.
“Mamen! é sempre assim
aqui, e quando os Caps da camarária não estão os ‘modjeiros’
tomam conta e desorganizam a
bicha porque escolhem os gajos
que lhes convierem ou temos
que tirar uns cinco meticais para
furar a bicha”, lamenta Carlos
Cumbe, que questiona a ineficiência dos agentes da camária na regulação do transporte.
“Esses gajos nos torturam
e parece que fumam alguma
coisa, porque me perguntam
Uxika kwine? Não sou maluco para sair da Zica sem saber para onde vou. Aprendi
a ler e escrever. Sei que a faixa castanha é dos carros que
vão a Xiquelene e Zimpeto, e
os de verde vão a Xipamanine, Baixa ou Museu”, afirma.
A fonte aponta que a razão para as enchentes pode
estar aliada à saída de pessoas ao mesmo tempo das suas
casas. Alguns optam por ligações e outros em enfileirar-se, tal como Carlos, que justifica não ter mola para poder
dar essas voltas e garantir
um assento num autocarro.
“Por falta de dinheiro para
as ligações tenho que ficar
na bicha e sei que às 7/8 horas o movimento baixa e aí
consigo zarpar”, assegura.
Tal como Carlos, Adélia
Zandamela mora no bairro da
T3, nos arredores da cidade de
Matola, e também enfrenta dificuldades para chegar a cidade.
Na terminal da T3 os cobradores não sujeitam os passageiros a perguntas como
“Uxika kwine”. Nesta terminal, os cobradores especulam
o preço para poder carregar.
“Eu tenho que pagar 30 meticais para poder chegar a cidade. Mas não é esse o valor que
o Governo determinou. Fazer

o quê? Tenho que chegar cedo
ao serviço”, lamenta Adélia,
que ao mesmo tempo tem saudades dos “My love”, carrinhas
de caixa aberta. “Éramos homo
(boi), mas não ficávamos tanto
tempo nas paragens”, afirma.
De T3 a Museu, local
onde trabalha, Adélia precisa de 60 meticais diários,
o que em 30 dias equivale a
1800 meticais. Enquanto ninguém não acabar com essas
brincadeiras a situação do
“chapa” continuará caótica.
Transportadores do curso
nocturno

Entrevistado pela nossa reportagem, os motoristas
dos semicolectivos de passageiros que operam no período da noite entendem que o
recolher obrigatório poderá
comprometer os passageiros
cuja natureza do trabalho é
complexa. “Por exemplo, os
passageiros que trabalham nos
restaurantes e hotéis são os
nossos clientes”, disse Gilberto Mandlate, um transportador
que opera no período da noite.
Gilberto Mandlate explica
que os semicolectivos que operam de noite começam às 16
horas e despegavam por volta
das 23 horas. Contudo, com o
recolher obrigatório torna-se
complicado ter que começar
no horário habitual e cumprir
com o período das 21 horas.
“Só posso conseguir fazer umas duas voltas saindo
de Magoanine a Zimpeto”,
desabafou a fonte, acrescentando que não é possível cumprir com a receita, daí que a
alternativa passa por arrumar
as viaturas e esperar pelo
relaxamento, caso o Presidente julgue conveniente.
Tal como Gilberto, Estêvão Guiruta é “chapeiro”
há 15 anos e, segundo ele,
o actual contexto avolumou
mais as dificuldades para os
transportadores. Se antes os
transportadores se debatiam
com a problemática do preço do transporte, hoje o debate vira para a redução da
lotação que contribui para
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a redução da receita diária.
“Isto está insustentável.
Temos que pagar pela renovação da licença, manutenção da viatura e outros custos
adicionais. Com esse modelo
não é fácil”, desabafou a fonte, acrescentando que com
as chuvas que se abatem sobre a cidade e província de
Maputo as estradas estão a
danificar-se, e isso tem consequências para os carros.
“É preciso que o Governo olhe para o transportador
porque não está sendo fácil.
Sabemos que há planos de importação de mais autocarros
para resolver a problemática
do transporte, contudo é preciso acarinhar os transportadores que actualmente se
sacrificam pelo povo”, disse.
Não há colapso…

O sistema de transporte na área
metropolitana de Maputo continua a registar pequenas dificuldades, decorrentes da pandemia que
obrigou ao reajuste da lotação.
Castigo Nhamane, presidente
da Federação Moçambicana das
Associações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO),
explica que não houve colapso do sistema do transporte na
área metropolitana de Maputo. “Os autocarros continuam a
carregar os passageiros obedecendo as regras, claro que tem
havido alguns indisciplinados que excedem a lotação”.
Nhamane reconhece que
a situação dos passageiros
assemelha-se a um castigo, contudo reafirma que os
transportes continuam a carregar os passageiros, mesmo com as dificuldades a que
estão sujeitos, decorrentes
da pandemia da Covid-19.
“Os ‘chapa 100’ têm feito a
sua parte e é preciso reconhecer
isso, porque na ausência destes
poderiam criar mais fissuras no
sistema do transporte”, reconhece Nhamane, acrescentando
que a selecção de passageiros
é um problema dos cobradores e motoristas que pretendem ganhar valores iguais
aos da receita recomendada.
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Respeito pelos Direitos Humanos

Comité Internacional da Cruz
Vermelha vai formar FDS
O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) vai
apoiar Moçambique na formação das Forças Armadas em
matérias de promoção do Direito Internacional Humanitário. O anúncio foi feito pelo Presidente do CICV, Peter Maurer, durante o encontro que manteve com o Chefe de Estado, Filipe Nyusi, que marcou o final da sua visita ao país.

O

CICV
trabalha
em
Moçambique há mais
de 40 anos,
em estreita colaboração com
a Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), nomeadamente
durante a guerra civil e a violência nas províncias centrais.
“O povo moçambicano enfrenta hoje uma tripla crise humanitária com ameaças persistentes
devido às alterações climáticas,
à pandemia da Covid-19 e ao
conflito armado. Continuamos
ao lado de Moçambique nestes
tempos difíceis e iremos aumentar o nosso apoio”, disse Peter
Maurer, presidente do CICV.
Mais de 500.000 pessoas
fugiram do surto de violência
na província de Cabo Delgado,
no Norte do país, desde o início
de 2019. A maioria delas fugiu
para zonas urbanas e periurbanas, como Pemba, Montepuez
e Metuge, colocando uma pressão adicional sobre as comuniComercial

dades e infra-estruturas frágeis,
incluindo serviços médicos.
“As instalações e o pessoal
de saúde foram vitimadas duplamente pelo ciclone Kenneth
e pela violência que causou a
fuga de profissionais de saúde
e a destruição de mais instalações, incluindo aquelas reabilitadas pós-ciclone”, disse Maurer.
De acordo com uma avaliação feita por especialistas de
saúde do CICV, 39 das 55 unidades de saúde (71%) em 9 distritos de Cabo Delgado afectados
pelo conflito (há 17 distritos no
total) não estão operacionais.
Além disso, 686 profissionais
de saúde fugiram dos seus locais
de trabalho devido à insegurança. Em Macomia, no final de
Maio de 2020, após um ataque
à cidade, quase toda a população
fugiu para o campo e as infra-estruturas, incluindo uma maternidade que foi reabilitada pelo
CICV depois do ciclone Kenneth, foram destruídas. Era a única
maternidade em quilómetros.

Em 2021, o CICV vai reabilitar nove centros de saúde
primários que atendem mais de
175.400 pacientes em Pemba, e
apoiar hospitais em Montepuez
e Pemba especializados no tratamento de feridas traumáticas.
Irá também dar continuidade
ao apoio ao Centro de Tratamento da Covid-19 Décimo
Congresso, em Pemba, reabi-

litado em 2020, com doações
de material de saúde e higiene.
Paralelamente, o CICV continuará a ajudar as comunidades
deslocadas e anfitriãs a localizar
seus entes queridos desaparecidos ou estabelecer contacto com
eles. Irá também doar utensílios
domésticos essenciais, sementes, ferramentas e kits de pesca para ajudá-los a reconstruir

as suas vidas. Finalmente, irá
apoiar iniciativas para assegurar
condições adequadas de detenção e tratamento dos detidos.
O CICV é uma organização
imparcial, neutra e independente, cuja missão exclusivamente
humanitária é proteger a vida e a
dignidade das vítimas de conflitos
armados e outras situações de violência e prestar-lhes assistência.
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TABELA DE PREÇOS
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trimestral
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ANUal

2.300,00mt

2.900,00mt

4.450,00mt
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Cell: (+258) 82 30 73 450 | (+258) 84 56 23 544
Email: zambeze.comercial@gmail.com
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Devido às chuvas intensas na cidade e província de Maputo

EDM apela adopção de
medidas de prevenção

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos
seus estimados clientes e ao público em geral que, devido às
chuvas e inundações que se registam na zona Sul do país, com
maior incidência na província e cidade de Maputo, a empresa tem estado a interromper, por precaução, o fornecimento de energia eléctrica a alguns bairros, em virtude de parte dos equipamentos eléctricos encontrarem-se submersos.

A

EDM recomenda que
as
populações das
zonas afectadas pelas chuvas ininterruptas desde a última sexta-feira continuem a observar
as medidas de prevenção,
evitando contacto com materiais eléctricos e qualquer
outra infra-estrutura da empresa, tendo especial atenção
para evitar estar próximo de
qualquer equipamento eléctrico, evitar tocar nos cabos
eléctricos ou postes de energia, controlar as crianças
para não brincarem próximo
das infra-estruturas danificadas, entre outras medidas.
A EDM tem estado a
identificar avarias em muitos
bairros da cidade e província
de Maputo mas, devido ao

alagamento das ruas, o acesso aos equipamentos para reparação, por parte das equipas técnicas, tem sido difícil.
Refira-se que a EDM
restabelece a corrente eléctrica, exclusivamente, quando as condições de segurança estiverem criadas,
acautelando-se, sobretudo,
que os danos causados pela
intempérie não coloquem
em perigo a vida humana.
Para mais informações
de utilidade pública sobre os
serviços e produtos da EDM,
encontra-se disponível a
Central de Atendimento, com
o número 1455, podendo,
igualmente, o cliente dirigir-se às instalações da empresa
para atendimento presencial,
local onde são observados todos os cuidados e medidas de
prevenção contra a Covid-19.

A EDM está a acompanhar
a evolução da situação no terreno e agradece a colabora-

ção de todos na identificação
e comunicação, pelos canais
acima mencionados, de to-

das as anomalias observadas
nas infra-estruturas eléctricas
em qualquer local do país.

Agostinho Vuma eleito Presidente da
Confederação Empresarial da SADC
O Presidente da CTA, Agostinho Vuma, foi eleito Presidente da Confederação Empresarial da SADC (SADC BC) e
membro do respectivo Comité Executivo (EXCO), pela Reunião Geral Anual do órgão, realizada em Outubro de 2020.

A

SADC BC é
o órgão máximo
das
associações
empresariais
ao nível da SADC, que integra 16 Estados-membros e
6 associações empresariais.
A SADC Business Council
tem como missão influenciar a
formulação de políticas públicas
para facilitação do acesso ao mercado, industrialização, desenvolvimento de cadeias de valor e desenvolvimento sócio-económico
regional, continental e mundial.

O Secretariado Interino desta agremiação funciona junto da
NEPAD Business Foundation.
O Comité Executivo da
SADC BC segue o modelo da
Troika da SADC e é composto por um Presidente, Vice-Presidente e um Tesoureiro.
Para o mandato 2020-2021
compõem o Comité Executivo da SADC BC o Presidente:
Agostinho Vuma – Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA),
Madalitso Kazambe – Câmara de Comércio e Indústria do

Malawi (MCCI) e Angelina
Ngalula- Fundação do Sector
Privado da Tanzânia (TPSF).
O Comité Executivo da
SADC BC reúne esta sexta-feira,
19 de Fevereiro, com a Secretária Executiva da SADC, onde
serão abordadas as prioridades
deste órgão e os mecanismos
de articulação com o Secretariado Executivo da SADC.
A CTA vai apostar, nesta
presidência, na endogenização
da economia regional através
do financiamento ao desenvolvimento industrial e no fortalecimento de parcerias para a
partilha dos recursos em prol
do desenvolvimento empresarial e dos povos da Comunidade.

Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021
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Moza Banco e M-Pesa oferecem novo
serviço de carteira móvel aos clientes
As duas instituições acabam de assinar um protocolo de
interoperabilidade, através do qual passa a ser possível transferir dinheiro entre contas Moza Banco e M-Pesa. Este serviço é inovador no mercado porque é o único que permite
efectuar transferências múltiplas em apenas uma operação.

A

assinatura
deste protocolo é mais
um
passo
do
Moza
Banco rumo ao seu principal objectivo: agregar valor aos seus clientes através de serviços adequados
à vida dos moçambicanos.
Sendo o M-Pesa, a maior
plataforma de transacções
de carteira móvel do país, o
Moza Banco traz assim valor
acrescentado aos seus clientes, permitindo-lhes transferir o seu dinheiro para várias
contas M-Pesa em simultâneo.
“Mais do que providenciar
produtos e serviços financeiros
de qualidade elevada, o Moza
Banco assume o compromisso
de acrescentar ainda mais va-

lor aos seus clientes. Para uma
melhor compreensão desta parceria que hoje assinamos, imaginem um cliente que recebeu
o seu salário no Moza e quer
transferir para a conta M-Pesa
do seu jardineiro, do seu pedreiro, do seu vizinho e do seu
filho, ele passa a poder fazer
essa transferência para todos
os beneficiários numa única
operação. E para além disso, os
clientes do Moza e do M-Pesa
têm agora a possibilidade, sem
sair de casa, de fazer pagamentos de serviços essenciais:
compras online, pagar conta
da luz, água, televisão, entre
outros”, explicou João Figueiredo, Presidente do Conselho
de Administração do Moza
Banco, momentos depois
da assinatura do protocolo.

ADeM e FIPAG trabalham para
fornecer água segura

C

om vista a conferir maior fiabilidade na produção e manter
os níveis de
qualidade da água fornecida às cidades de Maputo, Matola e Vila de
Boane, o Fundo de Investimento
e Património do Abastecimento
de Água - Região Metropolitana
de Maputo está a implementar um
conjunto de actividades na Estação
de Tratamento de Água de Umbelúzi (ETA), no distrito de Boane, na
sequência da ocorrência de chuvas
acima do normal registadas a montante do rio Umbelúzi e Movene, na
província de Maputo, que resultou
no registo de focos dispersos de turvação da água e queda de pressão
no abastecimento de água potável.
Os trabalhos consistem na
limpeza do ponto de captação da
água e na descarga de sedimentos,
resíduos, lamas e outros elementos
que estão por detrás da turvação,
o que cria dificuldades no tratamento do precioso líquido ao nível
daquela estação que abastece as
cidades de Maputo e Matola, bem
como a Vila Autárquica de Boane.
De acordo com o Vogal para a

Área Técnica do FIPAG- Região
Metropolitana de Maputo, José Barata, numa situação normal, em que
a água é captada em condições, não
há necessidade de efectuar muitas
descargas. “Em média fazemos uma
ou duas por dia, mas agora devido
à turvação estamos a falar de duas
vezes por hora, o que reduz o volume de água fornecida aos clientes”.
“Ficámos quase seis anos
sem chuvas regulares, o que nos
levou, nos últimos anos, a fornecer água com restrições. Nos
últimos quatro anos o volume
de água que cai é baixo, mas este
ano, felizmente, estamos a registar chuvas um pouco acima do
normal, o que tem implicações no
leito do rio Umbelúzi”, sublinhou.
Esta situação, ainda de acordo
com José Barata, não se deve somente à queda de chuvas acima do
normal, mas também à actividade
mineira que ocorre nas margens do
rio Movene (afluente do rio Umbelúzi), resultando na emissão de
poeiras que levam argila à estação.
“O processo de descargas reduz
o tempo de distribuição. Há áreas
que recebiam água 24 horas por dia,
no âmbito do Programa Acelerado
Integrado de Redução de Perdas

(PAIRP). Já tínhamos iniciado nas
zonas da Costa do Sol, Baixa da cidade, incluindo Alto-Maé, Tchumene, Campoane e Matola-Rio, mas
com esta situação não nos é possível
continuar porque reduzimos as horas de distribuição para conseguirmos manter o serviço”, afirmou.
Num outro desenvolvimento,
o Vogal para a Área Técnica do FIPAG- Região Metropolitana de Maputo referiu que este processo tem
causado prejuízos de vária ordem à
empresa, “pois a água que devia ser
levada aos clientes é descartada”.
“Chamamos a isso de perdas
no tratamento. Em média perdemos um ou dois porcento, mas
neste momento a média situa-se
entre os 16 e 25 porcento do volume total de água captada. Para
além disso reforçamos o pessoal
e contratamos pessoas das comunidades à volta da Estação de
Tratamento para nos ajudar neste
processo”, explicou José Barata,
acrescentando esperar que as chuvas previstas para este fim-de-semana não criem constrangimentos,
uma vez que “estamos a reduzir o
nível de turvação. Estávamos na
ordem de 100 porcento, mas baixamos para 30 porcento”, ajuntou.
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Standard revê em baixa crescimento de
Moçambique para 1,6% este ano
Estudos do Departamento Económico do Standard
Bank revêm em baixa a estimativa de crescimento da economia de Moçambique, antevendo agora uma expansão de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

“M

oçambique começou o ano de
forma atribulada, originando
uma revisão em baixa da nossa
previsão de crescimento feita
em Janeiro, para levar em conta
o impacto negativo do aumento da taxa de juro de referência de 10,25% para 13,25%”,
lê-se numa nota enviada à
Lusa pelo economista-chefe
do Standard Bank em Maputo.
“O nosso cenário de base
é agora de um crescimento de
1,6% do PIB para este ano,
o que representa uma descida de 0,2 pontos percentuais
face ao cenário antevisto em
Janeiro”, escreve Fáusio Mussá na nota enviada à Lusa.
O aumento da taxa de juro
central fará com que a taxa
real aumente de 15,5% para
18,5%, com o Banco Central de Moçambique a tentar

fortalecer a eficácia da sua
política monetária, podendo
definir uma meta para a inflação, “o que necessitaria de alterações regulatórias e de um
debate político”, acrescenta.
“A visão da política monetária do Banco Central é
suficiente para desencorajar
as importações, ao mesmo
tempo que envia um sinal ao
Governo para conter a despesa pública, o que, combinado
com o aumento da flexibilidade na gestão das reservas em
moeda estrangeira, deve melhorar a liquidez em termos de
liquidez cambial no mercado
e, por fim, estabilizar o metical”, aponta o economista.
As reservas no início de
Fevereiro estavam nos 4,1
mil milhões de dólares, representando uma cobertura de
seis meses de importação, excluindo os grandes projectos
na área do gás natural, o que
permite melhorar o valor do
metical face ao dólar no final

do ano, cuja revisão aponta
para um valor de 72,4 face
aos 80,3 previstos em Janeiro.
Sobre as previsões macro-

nas condições de segurança na província nortenha de
Cabo Delgado e o consequente aumento das necessidade

e abrandar o crescimento”.
Em sentido contrário, a
descida das infeções por Covid-19, um recomeço mais

económicas para este ano,
a equipa de economistas do
Banco Standard em Moçambique, liderada por Fáusio
Mussa, alerta ainda que entre as principais ameaças estão “as alterações climáticas,
uma deterioração acrescida

humanitárias, um aumento
das restrições resultantes da
Covid-10 e atrasos nos investimentos no gás natural,
que podem aumentar o défice
orçamental, depreciar o metical, fazer subir a inflação

rápido das obras no estaleiro do gás natural do projecto liderado pela Total e
um anúncio de avanços na
Área 1, liderada pela Eni,
podem melhorar as previsões para este ano (MMO).
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DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO
CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:
Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho,
largura e cumprimento)
zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

cabeça

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Sector privado exige
medidas para minimizar
impacto do aumento das
taxas de juro
A Confederação das Associações Económicas de
Moçambique (CTA) defende
a adopção de medidas urgentes e efectivas, pelo menos a
curto prazo, com vista a minimizar a profundidade dos
impactos negativos no sector
empresarial e na economia
nacional, como resultado do
aumento das taxas de juro.
Por um lado, propõe-se a renovação da medida referente a retirada da
obrigatoriedade de constituição de provisões adicionais para os clientes afectados pelo novo coronavírus.
O sector privado acredita
que esta medida pode ajudar
a minimizar o impacto do
encarecimento do custo de
capital, facilitando a reestruturação dos créditos que
pode, até certo ponto, aliviar
o peso de obrigações das empresas numa altura em que

subsistem as incertezas em
relação a evolução da economia nos próximos tempos
face a esta nova corrente de
propagação da Covid-19.
Igualmente,
propõe-se
a renovação e reforço do
pacote de medidas fiscais
e aduaneiras, como o adiamento dos pagamentos pelo
exercício de 2021, compensação dos créditos do Imposto sobre o Valor Acrescentado com outros impostos
e autorização de saída antecipada de mercadorias.
Estas medidas, ao serem
implementadas de forma
efectiva e abrangente (com
ênfase para micro, média e
pequenas empresas), podem
contribuir de forma significativa para o alívio do peso
de obrigações das unidades,
garantindo a sua sobrevivência e a manutenção dos
postos de trabalho (MMO).

Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021

zambeze

| economia|

| 19

Vale Moçambique abre vagas
para estágios remunerados
A mineradora Vale Moçambique acaba de abrir cerca de 70 vagas para estágios remunerados, destinados a
moçambicanos com idades entre 18 e 35 anos. As vagas,
cujas candidaturas podem ser submetidas até ao dia 28
do mês em curso, estão abertas no âmbito do Programa de Estágio 2021 da Vale, com duração de 12 meses.

T

rata-se de
uma
iniciativa que
abre novas
oportunidades de emprego para os
jovens moçambicanos que
tenham concluído os níveis
de ensino médio e superior,
nas áreas de formação adequadas às vagas disponíveis.
A Vale
Moçambique incentiva também
a candidatura de mu-

lheres para a ocupação
dos lugares disponíveis.
Para o nível superior
estão disponíveis vagas
nas áreas de Administração
de Empresas, Engenharia
Química, Engenharia de
Produção e de Minas, Psicologia, Recursos Humanos e Gestão de Recursos
Humanos, Engenharia, Finanças, Gestão de Empresas, Contabilidade e Auditoria. Há também lugares

Cobrança de receitas acima
da meta relativa ao ano
económico 2020
A cobrança de receitas do Estado em 2020
foi de 236,321.5 milhões
de meticais, o que representa 110,4 porcento em
relação à meta prevista de
214,141.7 milhões, segundo dados partilhados pelo
Conselho de Ministros.
Ainda assim, este resultado representa um
decréscimo em relação
a 2019, ano em que as
receitas cobradas se situaram em 276.788.2
milhões
de
meticais.
O Conselho de Ministros indica que a despesa total do Estado foi
de 337.397,3 milhões de
meticais (90,2 porcento),
dos 374.096,6 milhões de
meticais previstos, contra 313.621,4 milhões
de meticais em 2019.
Na sessão que apreciou o balanço do Plano Económico e Social
(PES) e o Relatório de
Execução do Orçamento do Estado de 2020, a
submeter à Assembleia
da República, foi dado a
conhecer que dos 548 indicadores do PES do ano
passado avaliados, 411
alcançaram a meta, dos
quais 296 de forma integral e 115 parcialmente.

Não obstante estes resultados, o Governo refere
que o ano foi fortemente
influenciado por diversos
factores negativos, com
realce para a pandemia da
Covid-19, o terrorismo em
Cabo Delgado e os ataques
na zona Centro do país.
Segundo ainda a fonte,
no período em análise, o
país registou uma estabilidade macro-económica
interna caracterizada por
um aumento da cobertura das reservas internas
líquidas, que passaram
de 52,8 meses, previstos
no plano, para 6 meses.
Registou igualmente
uma estabilidade na inflação, ao situar-se em
3,14 porcento, contra
2,78 porcento em igual
período de 2019, abaixo
dos 6,6 porcento previstos para o presente ano.
Na mesma sessão, o
Conselho de Ministros
aprovou o decreto que
estabelece, como serviço
público, o acesso universal e gratuito ao Boletim
da República, editado e publicado em forma electrónica e as demais condições
da sua utilização e revoga
o Decreto nº 41/2006, de
27 de Setembro (MMO).

nas áreas de Energia, Engenharia
Ambiental, Biologia, Química,
Agronomia, Engenharia Florestal,
Engenharia Civil, Mecânica e Minas, Engenharia Eléctrica, Engenharia Mecânica, Engenheira Mecatrónica, Hidráulica, Economia,
Comercial

Gestão, Geologia e Geotécnica.
Para as candidaturas de nível
médio, os interessados devem
possuir formação nas áreas de
Electricidade, Electromecânica,
Mecânica Industrial, Mecânica
Geral, Geologia e Minas, Eléctri-

ca, Instrumentação e Automação.
Para além de beneficiarem de
uma experiência profissional bastante rica, os futuros estagiários
terão direito a remuneração, beneficiando ainda de um plano de
saúde, alimentação e transporte.
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Testes no Moçambola suspendem
convocatória dos Mambas
A Federação Moçambicana de Futebol suspendeu a divulgação da convocatória da selecção nacional, os Mambas, com
vista ao estágio interno que o timoneiro do conjunto moçambicano, Luís Gonçalves, pretende realizar para colmatar a falta de treinos e jogos devido à suspensão do Moçambola 2021.

S

egundo apurou
o LanceMZ, a
suspensão do
anúncio dos 32
convocados por
Luís Gonçalves, que estava
previsto para a última sexta-feira, 12 de Fevereiro, segundo indicava uma notícia posta
a circular no site da FMF (posteriormente apagada), deveu-se ao facto de estar em curso
a testagem dos clubes do Moçambola, que poderá ditar o
regresso ou não aos treinos das
equipas que militam no Campeonato Nacional de Futebol.
Adeptos querem Dominguez
nos Mambas

Entretanto, a ideia avançada semana passada pelo seleccionador nacional e que foi
citado pelo jornal Notícias,

dando como provável a não
convocatória de Elias Gaspar
Pelembe, ou simplesmente Dominguez, tem provocado várias
reacções no seio dos amantes e seguidores dos Mambas.
Gonçalves defendeu na altura que o capitão dos Mambas
provavelmente não seria convocado pelo facto de não ter
clube e por via disso não estar
a treinar-se, o que para os adeptos da selecção não é motivo
suficiente para colocar Dominguez de fora do grupo de trabalho do combinado nacional.
Há quem defenda que só
a presença de Dominguez
na equipa será uma mais-valia para os Mambas, tendo em conta a sua influência
no balneário e a experiência
acumulada ao serviço das selecções nacionais de futebol.
Refira-se que Dominguez,

de 37 anos, está sem clube depois de ter falhado acordo com
duas colectividades da segunda
divisão do futebol sul-africano,
nomeadamente o Cape Town
United e o TS Sporting, segundo
avançou recentemente a reputada revista Kick Off da “terra do
Rand”, que revela ainda que o

valoroso jogador moçambicano esteve em negociações com
a União Desportiva do Songo,
que alegadamente terá apresentado propostas que se equiparam
as que foram colocadas na mesa
pelos clubes do país vizinho.
Recorde-se que Dominguez
chegou ao futebol sul-africano

em 2007 pela mão do SuperSport United, que o contratou ao
Desportivo de Maputo, tendo jogado pelo Mamelodi Sundowns
e Bidvest Wits, clubes com os
quais conquistou títulos no Professional Soccer League, onde
foi também um dos jogadores
mais bem pagos. (LANCEMZ)

Clubes com menos 10% de positivos
podem regressar aos treinos

O Conselho de Ministros,
reunido na sua 5ª Sessão Ordinária, decidiu esta terça-feira que
as equipas do Moçambola que
tenham uma taxa de casos positivos abaixo de 10% estão autorizadas a regressar aos treinos.
A decisão decorre da análise dos resultados dos testes
massivos a que foram submetidas as 14 equipas que militam

no Moçambola 2021, que foi
suspenso a partir de 8 de Fevereiro, como medida de prevenção do novo coronavírus.
“Os jogadores do Moçambola
foram submetidos à testagem do
novo coronavírus, cujos resultados indicam que foram testados 548 jogadores, dos quais 67
acusaram positivo, em relação a
taxa de positividade média nesta

testagem foi de 12.3%”, disse Ludovina Bernardo, vice-ministra
da Indústria e Comércio, que assumiu o papel de porta-voz da 5ª
Sessão do Conselho de Ministros.
O Governo considera os níveis de infecção detectados nos
clubes do Moçambola como
preocupantes, tendo em conta
que a taxa de positividade média
em caso de testagem ao nível do

país situa-se na casa dos 10%.
“Nestes termos, o Conselho de
Ministros face a estes resultados
determinou que os clubes que têm
uma taxa de positividade inferior
a 10% podem treinar, acautelando
a exclusão de todos os jogadores
que tiveram resultados positivos”, disse Ludovina Bernardo.
Depois da acção realizada entre os dias 11 e 12 de Fevereiro, os
clubes do Moçambola serão novamente alvos de nova testagem no
dia 26 de Fevereiro, como forma
de aferir o estágio tanto dos que
testaram positivo na primeira avaliação, assim como para verificar
o grau de cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
Conheça a situação de alguns
clubes

Dos clubes autorizados para o
regresso aos treinos, o Grupo Desportivo Maputo destaca-se pelo
facto de ter registado uma taxa
de positividade baixa, na casa dos
2,33%, ou seja, dos 43 testados
apenas registou um caso positivo.

Dados na posse do LanceMZ
indicam que o Black Bulls, que
lidera o Moçambola, teve uma
taxa de 19,35%, visto que dos
31 testados seis casos tiveram
resultados positivos, dos quais
quatro jogadores e dois elementos ligados ao pessoal de apoio.
Já a União Desportiva do
Songo notificou seis casos positivos da Covid-19, dentre os
quais quatro jogadores e dois
técnicos, de um total de 40
elementos do clube ligados à
equipa principal de futebol (ou
seja, um rácio de 15%) e que
foram submetidos a despistagem do novo coronavírus.
Dados anunciados no final da 5ª Sessão Ordinária do
Conselho de Ministros indicam
que a taxa média de positividade nos clubes do Moçambola está na casa dos 12,23%,
sendo por isso que o Governo
apela à observância das medidas de prevenção da Covid-19
no seio das equipas que participam no Campeonato Nacional de Futebol.(LANCEMZ)
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Seifane, Machava e Maveure: as grandes
novidades na convocatória de Miguel Guambe
Afrobasket a ter lugar em Setembro próximo, no Ruanda.
“Vamos abordar esta prova jogo-a-jogo e a mensagem
que estamos a transmitir é
para que façamos as coisas
bem, e fazendo-as bem vamos ter a possibilidade de
atingirmos os nossos objectivos”, disse Miguel Guambe.
Falando de cada um dos
adversários, Guambe disse
que “queremos melhorar a
nossa prestação com Angola,
o mesmo em relação ao Senegal”. Quanto ao Quénia, o
seleccionador nacional disse
que “é a equipa que em termos de classificação está próxima de nós, faremos o jogo
que talvez possa ter mais peso
para nós na competição, mas
mesmo neste jogo que temos
uma grande diferença por ultrapassar a ideia é pensar em
melhorias até ao momento
que possamos atingir com
este resultado que é o ideal”.
Moçambique faz o primeiro
jogo diante de Angola a 19 de Fevereiro, pelas 21 horas, para no
dia seguinte medir forças com o
O seleccionador nacional de basquetebol sénior masculino, Miguel Guambe, divulgou a lista dos jogadores que seguiram esta quarta-feira com destino a Yaoundé, nos Camarões, onde Moçambique vai participar
na terceira janela de qualificação ao Afrobasket 2021.

O

Costa
do
Sol,
com
quatro jogadores,
é o clube
com maior número de atletas
convocados, seguindo-se três
do Ferroviário de Maputo e
dois do Ferroviário da Beira.
Do estrangeiro, a selecção contará com atletas
vindos da União Desportiva da Oliveirense e Sporting de Portugal e mais
um que milita na Espanha.
Da lista apresentada por
Miguel Guambe, destaque vai

Comercial

para a chamada de Nilton Seifane, Ivan Machava e Daniel
Maveure, três jogadores dos
“canarinhos” que fazem parte da lista dos atletas que seguem viagem para Yaoundé.
Dos jogadores que vinham trabalhando na pré-selecção destaque vai para
a ausência de Pio Matos
Júnior, que está lesionado.
“Tivemos um pequeno imprevisto na posição 1 (base),
os primeiros dois jogadores
convocados
lesionaram-se,
como são os casos de Pio Matos Júnior e do Ronaldo Ge-

neto, então fomos obrigados
a convocar mais dois jogadores para esta posição. Nas
outras posições não tivemos
grandes imprevistos porque
os jogadores que lá estiveram sempre cá trabalharam
e não tivemos problemas nenhuns, tirando a questão do
Egídio Zandamela que teve
um problema de inscrição
na FIBA e para esta janela
não vamos poder contar com
ele”, disse Miguel Guambe.
Abordar a janela jogo-a-jogo

Para esta janela, Miguel
Guambe pretende abordar jogo-a-jogo de modo a atingir os
objectivos para esta etapa, que
passam pela qualificação para o

Senegal, às 15 horas, encerrando a qualificação diante do Quénia, no dia 21, pelas 15 horas.
Para qualificar-se ao Afrobasket 2021, Moçambique
deverá no mínimo vencer o
Quénia por mais de 17 pontos,
tendo em conta o resultado da
segunda janela em que os quenianos venceram por 79-62.
Eis a lista dos jogadores
convocados:

BASES (1): 4- Milton Seifane e 7- Ermelindo Novela;
BASES (2): 2- Kendal
Manuel e 18- Ivan Cossa;
EXTREMOS (3): 6 – David
Canivete e 3 – Hugo Martins;
EXTREMOS-POSTES (4):
44 – Nelson Jossias, 9 – Helton
Ubisse, 1 – Daniel Maveure;
POSTES (5): 5 – Edson Monjane, 8 – Jeremias
Manjate e 2 – Inélcio Cuire;
EQUIPA
TÉCNICA:
Miguel Guambe (seleccionador
nacional),
Horácio
Martins
(treinador-adjunto)
e José Macuácua (treinador-adjunto).
LANCEMZ
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Ardeskhi e a descoberta do seu
“eu”através da arte
SILVINO MIRANDA
José
Macaringuenasceu
e
reside
em
Maputo. É formado em Relações Internacionais e Diplomacia pelo ISRI, actual Universidade Joaquim Chissano, profissional na área militar,no ramo da Marinha,
praticante de artes plásticas, com o nome artístico de Ardeskhi.

“S

ou um
jovem
sonhador e
c o m
muita força de vontade. Acho que
essa é a minha virtude. Quando
coloco algo em mente vou e faço,
não importam as dificuldades”
Ardeskhi entra em contacto
com a arte quando fazia a faculdade. “Descobri nos tempos de
faculdade, quando tivemos uma
visita de um dos grandes artistas de
Moçambique, o Naguib.Acho que
foi na altura das Jornadas Científicas. Foi nesse dia que tive o primeiro contacto com a arte, mas eu
já via alguns artistas na televisão.
Quando comecei fazia retratos
faciais, usando referências de celebridades e algumas pessoas no meu
meio social.Devo dizer que eu gosto muito do que faço e sou abençoado por isso, não há coisa melhor que
fazer o que mais gostamos”, afirma.
“Penso que todo mundo devia

seguir os seus sonhos. A arte que
faço é importante para mim pois
é onde eu encontro o meu “eu”. É
onde eu consigo me expressar sem
nenhuma barreira”, acrescenta.
“A arte é importante pois está
em tudo que fazemos. Está presente
na forma como nos comunicamos
uns com os outros, é uma forma de
expressão e tem um peso importantíssimo por nos ajudar a saber estar
connosco e com os outros”, enfatiza.
O artista faz uma junção
de retratos faciais e o abstracto.
Considera-se um artista autodidacta e diz não ter passado por
nenhuma escola de artes, mas
pensa em algum dia frequentar.
Com a descoberta deste talento, o artista afirma não ter sido
fácil e teve muitas dúvidas e limitações, principalmente por causa
do material. Quem é artista sabe
que o material para a arte custa
caro, “então tive essas limitações
também por não saber onde encontrar o material certo e qual

material usar, mas fui pesquisando
e praticando até os dias de hoje,
e penso que a minha descoberta
nas artes ainda continua”, afirma.
O artista conta que nunca participou num concurso de artes, e
actualmente os seus trabalhos não
estão em nenhuma galeria, por causa da pandemia e outros motivos.
“No entanto, se alguém tiver interesse nos meus trabalhos
é fácil melocalizar através dos
meus contactos e não através das
redes sociais, sou uma pessoaaberta e estou disponível para criar,
pois eu amo a arte. Faz parte de
mim e não vivo sem isto”, disse.
Questionado sobre as dificuldades enfrentadas ao longo do seu
percurso, o artista diz o seguinte:
“É muito importante reflectir acerca disso, pois eu e outros meus
amigos/colegas artistas encontramos dificuldades em nos estabelecermos no mercado artístico”.
“Uma das dificuldades é da
venda. Muitos artistas não falam
disso mas eu penso que deveriam
falar.É difícil vender obras de arte
e isso não acontece porque o artista
não faz um bom trabalho. Olha, nós
fazemos um alto investimento para
trazer um bom trabalho, bonito e
de qualidade, mas mesmo assim as
pessoas não compram. A sociedade
moçambicana ainda não tem cul-

tura
de comprar obras de arte, mas a
verdade é que a arte continua tendo
um espaço irrelevante nas prioridades das políticas sociais, aqui
olham mais para o músico, enfim,
é o sistema”, desabafa o artista.
“Eu como artista tenho projectos guardados e encontro dificuldades em colocar em prática, porque
não posso fazer tudo sozinho sem
suporte, quando se escolhe esta área
artística é necessário que o artista
saiba se adaptar pois o sistema sofre
transformações contínuas”, afirma.
Foi nesse âmbito que disponibilizou uma colecção de
(clothing&apparel)
KUTSÚMBÚLÁ, como forma de se adaptar
a esta nova realidade daCovid-19.
“O artista tem vários desejos,
mas a base de todos é que o seu trabalho chegue a mais pessoas, pois
acredita ter um traço único que o faz

ser
diferente dos demais artistas.Desejo ser um artista reconhecido internacionalmente e sei que hei-de
conseguir, só preciso respeitar o
processo de crescimento e trabalhar
mais. Quando comecei a interessar-me pela arte eu não sabia até onde
ia chegar. No entanto, hoje tenho
habilidades que não imaginava
que teria, isto porque pratico muito. Até hoje sinto que a caminhada
ainda é longa”, assegura o artista.
“Quero dizer aos jovens artistas que a prática é tudo. Se eles
quiserem crescer nesta área devem praticar muito e pesquisar,
e devem ter em mente que como
artista nós temos a responsabilidade de mudar a visão da sociedade
sobre a importância do trabalho
artístico e inseri-lo no dia-a-dia
de cada indivíduo”, aconselha.

Noé Chacanza: o despertar dos sonhos à moda moçambicana
Noé Alberto LoleChacanza,
de 24 anos de idade, mais conhecido no mundo artístico por Mr.
Modelo. Nasceu em Caia-Sena,na
província de Sofala, actualmentereside na cidade de Tete, onde desempenha a profissão de soldador e
modelo. Tem na moda a sua arteꓽ
“Sou muito social, gosto de ouvir
as ideias dos demais, sou paciente e o meu maior vício é a moda”.
Para ele, a moda tem um papel
preponderante na actualidade, e não
sou.Primeiro, a moda tem a capacidade de transmitir o bem-estara
partir do vestuário, por vezes através do vestuário é possível olhar
e ver o tipo de pessoa que somos.
“Bom, actualmente a moda
está a desenhar o papel de influencer, influenciando o mundo a ser
elegante, deslumbrante, ético e extremamente apreciável. Em suma,
desenvolvendo a modan podemos
trazer uma alegria as pessoas, todas
as pessoas gostam de estar elegantes e deslumbrantes, e sem moda
isso não seria possível”, afirma.
Noé Chacanza diz ter descoberto a moda de forma
espontânea,Tudo começou no dia

19 de Fevereiro de 2014, quando
alguém despertou em si e aproximando-se disseꓽ”tens uma postura
de um modelo”, e daí em diante deu
mais atenção para esta qualidade,

tendo desde esse tempo cultivado
a ideia de que poderia tornar-se
um modelo e este incentivo fez
com que o artista desse o seu primeiro passo no mundo da moda.
Neste contexto de descoberta e paixão pela moda, o artista
refere que nunca participou de
nenhum concurso de moda, contudo, com a sua garra, força e determinação é hoje proprietário de
uma agência que presta serviços
de desfile de moda, protocolos e
publicidade e marketing, e já a desenhar uma marca original sua, a
AgencyFashionModelsMoz, localizada na Casa Provincial de Cultura e Turismo, na cidade de Tete.
“Sou uma pessoa com um
sonho de abrir uma escola de
moda em Moçambique, gosto
da moda moçambicana, vivo a
moda da minha melhor forma,
com isso pretendendo transmitir
à minha sociedade saber viver,
estar, ser e falar”, diz o modelo.
Questionado sobre as dificuldades enfrentadas ao longo do seu
percurso, o artista diz que “a falta
de patrocínio é uma das principais
dificuldades que enfrentei e enfren-

to, pois nunca tive nenhum, estou
a batalhar para que isso aconteça
e não foi fácil chegar até onde estou, mas graças a Deus consegui
resolver algumas coisas, como a
legalização da agência sem nenhum apoio.Ainda é uma grande
batalha, porque não é uma coisa
já expandida, por isso preciso de
muita ajuda para poder mostrar os
meus trabalhos.Estou mesmo no
começo, pode não ser início para
alguns mas pretendo que a minha
agência seja conhecida e reconhecida no meu país e no mundo fora”.
No cenário actual da Covid-19,
em que os eventos culturais e de
moda em particular estão suspensos, o artista refere que tem adoptado algumas estratégias para que
os seus trabalhos sejam apreciados
e expostos, tendo referido que tem
feito fotografias e publicado as
imagens para que as pessoas saibam que não estão parados, embora não tenha um público físico,
que por vezes dá maior destaque,
sendo mais atencioso aos detalhes,
“mas fazendo fotografias e postando as pessoas percebem que ainda
existimos, independentemente do

contexto actual ainda temos trabalhado para trazer o melhor da
moda para a nossa sociedade”.
“Temos uma página no Facebook e Instagram, onde postamos
os nossos trabalhos e as pessoas
vão pondo os seus “gostos”, e pretendemos fazer um BOOK, e lá
fazemos alguns vídeos e algumas
fotos, para que as pessoas possam apreciar o nosso trabalho e
quem sabe aproximar para ver de
perto as nossas obras”, anima-se.
O artista diz ter como maior
sonho completar todo o material
necessário para a sua agência,
que poderia possibilitar influenciar mais jovens no mundo da
moda e tem o desejo de ajudar
as pessoas mais desfavorecidas.
“Para todos os jovens sonhadores e fazedores de qualquer
tipo de arte no geral, aconselho
que nunca desistam dos seus sonhos, tenham foco, objectivo e
trabalhem mais que a frente é o
caminho.Várias coisas irão acontecer nesse caminho, boas e más,
mas nunca desistam daquilo que
são os vossos sonhos”, aconselha.
SILVINO MIRANDA
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Adilson Sozinho e George Extra falam
do contexto actual da Covid-19
SILVINO MIRANDA
Mauro José da Silva teve, felizmente,a liberdade de escolher o seu próprio pseudónimo, Adilson Sozinho.Nascido a6
de Abril de 1995, na cidade de Maputo, este é um jovem estudante, poeta, capoeirista e enxadrista. “Queria também um
dia ter tido a liberdade de escolher viver e dar-me a mim um
nome e sobrenome, que talvez não fosse este.Nada contra o
nome que tenho, é até muito belo e perfeito para mim, mas é
uma questão de liberdade no verdadeiro sentido da palavra”.

N

este contexto de muita
turbulência
pela pandemia da Covid-19, o artista olha para a arte
como uma forma de expressão
humana e diz que “tenho visto
nas redes sociais uma frase interessante, desconheço o autor,
que diz algo como: “Vivemos
da arte, para não morrer da realidade”.As diversas formas de
expressão artística nos libertam
da monotonia que nos trazem
os dias de hoje.Na verdade,
sempre tivemos uma vida cheia
de monotonia, a monotonia nos
traz falta de novidade, apaga a
luz da vida que há em nós, então,
um quadro novo pendurado na
sala, um livro novo na cabeceira, um CD novo no carro, uma
novela, um filme novo, qualquer forma de expressão artística carrega consigo um pouco
da vida, quebra a monotonia”.
“Confesso que algo me dá
medo nisso tudo, cada artista
tem o seu mundo, ou melhor,
cada artista tem os seus conceitos e os seus mundos”.Diz o poeta Otildo Justino, numa entrevista, que descobriu na poesia
uma outra realidade, que se for
esta a única realidade do mundo, o mundo não faz sentido.
“Concordo plenamente, é
até confortante ouvir ou ler tais
palavras, mas será que o mundo que os artistas têm criado
é saudável para compartilhar
com os demais em tempos
de pandemia?”- questiona.
“Os artistas são como os
mensageiros do futuro, os poetas de hoje podem responder
uma questão futura, por exemplo como superou a pandemia da Covid-19 a geração do
século XXI. As obras falam,
acredito que não são só os artistas que criam mundos para
atenuar as dores da realidade,
qualquer indivíduo tem o seu
mundo fora este que dividimos.
Espero que não nos conotem como uma geração que
morreu de realidade, isolada,
trancada no quarto, depressiva

a oscilar, aumentando e diminuindo, registando-se por dia
casos positivos altos, contudo
o artista diz o seguinteꓽ “estou
em outros mundos, afastei-me
um pouco da realidade, teria
que ter dados concretos e actuais para responder com precisão a essa questão. Mas é importante dizer que se os casos
não diminuem deve haver al-

mal, comer e justificar que
estavam com fome (tem sim
alguma razão), mas não tira o
facto de que eles desobedeceram a orientação do pai ou do
marido, que volta a casa no final do dia com pão e açúcar”.
“Para finalizar, tenho de
agradecer por mais uma vez
poder ser ouvido por meio de ti,
Silvino.Os olhos também têm
ouvidos, muitos outros jovens
como eu têm tido essa oportunidade porque tu nos tens dado
este espaço.O conselho que fica
a todos que irão ler é que em primeiro lugar se cuidem.Li uma
vez na Bíblia que os pássaros e
as plantas não pensam no que
irão comer amanhã, Deus provê o alimento.Imaginem só nós
os homens? Às vezes é mesmo
necessário ter fé, também ninguém está inibido de produzir”.
George Extra é pseudónimo de Michael George Juma,
de 28 anos de idade.Nasceu e
reside na cidade de Maputo,
no bairro do Alto-Maé”A”.
Arquivista/documentalista e
músico,é licenciado em História pela Faculdade de Ciências e História da Universidade Eduardo Mondlane.

ou louca. Se também houver um
dia uma geração que fará uma
questão mais consciente, espero que as flores não murchem,
enfrentamos desde sempre problemas como “wababuluko”,
se é que me entendem”, afirma.
Questionado sobre o decreto do Presidente da República
sobre o toque de recolher obrigatório para as cidades de Maputo e Matola, o poeta afirma
que “a primeira coisa que passa
em algumas mentes é que esta
medida viola um dos direitos
fundamentais, como o direito à
livre circulação, antes de julgar
ou criticar, que são estes dos
maiores talentos do homem.
Temos que analisar e adequar
uma determinada medida à realidade, também porque aprendi
que alguns direitos podem ser
limitados quando está em causa um bem maior, neste caso a
vida.A Covid-19 pode matar”.
Afinal de contas este decreto vem como forma de tentar
conter a pandemia e diminuir
os números de casos positivos.
Desde o dia do decreto do Presidente da República os números de casos positivos tendem

guma negligência por parte de
nós, o povo, temos que assumir
isso, o homem para sobreviver
é capaz de se adequar a qualquer tipo de realidade, e ainda
assim, no meio de tanta dificuldade, conseguir um suspiro
de paz e alívio. E se diminuem
é importante nunca relaxar”.
No mesmo contexto, expressando o seu sentimento
em relação à problemática dos
transportes semicolectivos de
passageiros vs21 horas (toque
de recolher obrigatório), o artista afirma que “o homem tem
capacidade de se adequar a novas realidades, até com uma
certa perfeição quando quer.
Sempre disse aos meus próximos que os problemas são
como armadilhas para os fracos, olhemos para a fome como
um problema, ela é constante,
existe faz tempo, o pai ou o
marido sai logo cedo e orienta para que ninguém toque na
única coisa que tem na geleira, uma embalagem de queijo,
por exemplo, até ele voltar do
serviço.Logo a prior, a sua mulher e seu filho podem o achar

“Em tempo de pandemia
acho que o artista tem mais
espaço para expressar a sua
arte e a oportunidade de expor
os seus trabalhos para um público diversificado, uma vez
que a maioria das pessoas está
em casa, e, associado a isso,
os artistas podem explorar ao
máximo as TICs para partilhar
os seus conteúdos”, assegura.
Em suma, o artista pode ex-

pressar o seu talento em casa
para um vasto público online a
nível global. Adicionalmente,
a arte tem também o papel de
educar as pessoas, neste sentido, o artista pode também observar as circunstâncias actuais
e expressar de forma educativa
os elementos essenciais para
que as pessoas possam se protegerda pandemia, e não só.
Sobre o novo decreto presidencial de recolher obrigatório para as cidades de Maputo e Matola, o artista diz que
“o decreto é uma medida que
veio para acautelar os efeitos
da Covid-19 nesses locais, uma
vez que são os principais focos de transmissão do vírus”.
Para o artista, o Presidente da
República tomou uma decisão
acertada, apesar de que poderia
estabelecer que as empresas, os
estabelecimentos comerciais e
tudo relacionado com a actividade
económica fechassem às 19horas.
“Assim, as pessoas teriam mais
tempo para se fazerem às suas
casas até às 21horas.Em suma,
esta medida é necessária e veremos o seu impacto em breve”.
“Tenho acompanhado os
informes sobre a Covid-19 diariamente. Deixa-me dizer que
de lá para cá a situação não melhorou ou piorou, mas mantém-se no mesmo estágio.Tudo está
relacionadocom
asactividades
económicas que deveriam encerrar às 19horas para permitir que as pessoas tivessem
mais tempo para se fazerem
às suas casas até às 21horas”.
Para ele, os transportadores públicos também teriam mais tempo para se fazerem às suas casas a tempo.
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Diz o ACNUR

Cabo Delgado continua com
segurança volátil
O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) diz que a situação de segurança continua volátil na província moçambicana de Cabo Delgado,
que resultou em mais de meio milhão de deslocados internos.

“E

xistem 530
mil deslocados
internos nas
províncias
de Cabo Delgado, Nampula e
Niassa, e as suas principais necessidades estão relacionadas com a
falta de abrigo e de acesso aos serviços básicos, entre outras”, afirma o ACNUR numa avaliação à
Comercial

situação resultante da insurgência
armada no Norte de Moçambique.
O ACNUR realça que o acesso a
alguns distritos afectados por ataques jihadistas continua difícil
para as agências das Nações Unidas e outros actores humanitários.
O pesquisador e coordenador do
Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural, João Feijó,
está no terreno e considera pro-

blemática a situação em Cabo
Delgado, e isso coloca um grande
desafio ao Estado moçambicano.
Avançou que o Estado moçambi-

cano está fragilizado, “não
só por causa da Covid-19,
da diminuição de preços das
matérias-primas, da decisão
dos doadores (suspensão do
apoio directo ao Orçamento do Estado), como também do esforço de guerra
no Centro e Norte do país, o
que faz com que não esteja
em condições para integrar
social e economicamente
meio milhão de indivíduos”.
Falta de alimentação

Feijó referiu que são mais de
quinhentas mil pessoas que
se encontram acomodadas
em centros de acolhimento em condições bastante
precárias, “com carências
alimentares, apesar de estarem a ser assistidas pelo
Programa Mundial de Alimentação, Caritas, entre outras agências humanitárias”.
Realçou que “com o início da
época chuvosa surge o risco
de cólera, havendo já casos
desta doença que estão sendo noticiados, bem como de
indivíduos que abandonam
os centros de acolhimento e
voltam aos locais de origem,
dado que há alguma recuperação de certas zonas, por parte
do Exército moçambicano; e
então a situação é dramática”.
Para o director do Centro de
Integridade Pública, Edson
Cortez, que recentemente

esteve em Cabo Delgado,
a situação naquela província é dramática, anotando
que todo o tipo de apoio
é necessário, mas, fundamentalmente, o direccionado ao desenvolvimento.
Avaliação difícil

“A ajuda ao desenvolvimento
é necessária, tendo em conta
os grandes níveis de pobreza
que aquela região enfrenta, os
quais podem não ser a principal causa do conflito, mas podem ter contribuído para que
uma parte da população local
se envolvesse com os insurgentes”, sublinhou Cortez.
O director do Centro para a
Democracia e Desenvolvimento, Adriano Nuvunga,
é também defensor deste
ponto de vista, considerando
que a ajuda ao desenvolvimento “é a solução a curto
e médio prazos para o conflito em Cabo Delgado”.
Entretanto, as autoridades
governamentais dizem que
do ponto de vista militar,
a situação está a melhorar
em Cabo Delgado, mas o
pesquisador João Feijó diz
tratar-se de uma situação
difícil de avaliar, “porque
a informação disponível é
muito parcial e estratégica;
costuma-se dizer que numa
guerra a primeira vítima
sempre é a verdade”. (VOA)

