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Substituto do malogrado Simango

Guerra em Cabo Delgado 
vista em quatro dimensões

Como em todo Mundo

MDM vai 
entrar em 
agonia

Vaticina Sérgio Chichava

Albano Carige 
toma posse amanhã
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Chichava analisa futuro do partido de Simango

MDM na iminência de 
desaparecimento

a ausência de democracia no seio partidário compromete 
em grande medida a sua sobrevivência, abrindo espaço para 
a fragmentação, com ênfase na oposição que com o tempo vai 
se tornando cada vez menos robusta e efectiva para os desa-
fios que se impõemnos processos de democratizaçãodo país. 
sérgio Chichava, director do instituto de estudos sociais 
e económicos (iese), em entrevista ao Zambeze, faz uma 
análise pouco esperançosa em relação ao futuro do movi-
mento democrático de moçambique (mdm), antevendo um 
partido na iminência do desaparecimento, associado ao fac-
to de há muito o partido vir a perder mérito como oposição. 

Sérgio Chichava, 
também cien-
tista político, é 
categórico na 
sua análise ao 

apontar que a forma como se 
colocam os cenários políticos 
escasseia cada vez mais as hi-
póteses de a oposição poder 
oferecer-se como alternativa 
efectiva de governação do país.
A crise no seio partidário ge-
rada na sequência da morte 
de líderes co-fundadores é 
outro elemento aflorado por 
Chichava como denuncian-
do a ausência de democracia 
interna nos partidos políti-
cos, incluindo o partido no 
poder, mesmo que este últi-
mo aparente ser “inabalável”. 
É que quando se espera que 
os partidos políticos da oposi-
ção labutem no sentido de se 
tornarem uma oposição robus-
ta e efectiva, estes, de acordo 
com Chichava, digladiam-se 
para enfraquecer um ao ou-
tro, tal como tem sidoapaná-
gio nas vésperas do escrutínio. 

“Embora os dois partidos 
(MDM e Renamo) tenham ele-
mentos em comum, no entanto, 
duvido que com o desapareci-
mento físico de DavizSimango 
venha fazer com que pensem 
de outra maneira, mas na po-
lítica tudo é possível”, afirma.

Não existeterreno fértil para 
aliança partidária

Analisando o cenário do MDM, 
Chichava começa por reconhe-
cer DavizSimango como um 
elemento fundamental para o 
estágio que a nossa democra-
cia alcançou, e que a sua morte 
torna confuso o xadrez político 
nacional,comprometendo em 
parte todo um processo da con-
solidação da nossa democracia.
Por outro lado,Sérgio Chichava 
não vê terreno fértil para uma 
possível aliança partidária como 
meio de sobrevivência para o 
MDM, no entanto,reconhece 
que na política tudo é possí-
vel, não obstante o MDM sur-
gir da deserção da Renamo.

Aliás, admite existirem mais 
conflitos e competição entre 
o MDM e a Renamo do que 
entre os partidos da oposi-
ção e o partido no poder, o 
que em si leva a concluir que 
a oposição desconhece o ini-
migo que tem em comum.
Para ele, mesmo havendo es-
paço para uma possível aliança 
entre o MDM e a Renamo, os 
maiores partidos da oposição, 
seria impossível o derrube da 
Frelimo do poder, sustentando 
que este último não precisa de 
nenhum esforço para se impor, 
bastando a desorganização que 
reina na oposição que contri-
bui para a sua autodestruição.
“Morreu Dhlakama, morreu a 
Renamo, mas a morte de Si-
mango já é pior para o MDM, e 
provavelmente venha a perder a 
cidade da Beira para a Frelimo, 
porque não se pode ter as ilusões 
de que vai perder para a Rena-
mo”, exemplificou Chichava.

Simango não era democrático

Embora o nosso entrevistado 
reconheça o papel que o MDM 
desempenhou no país desde a 
sua existência,numa altura em 
que quebra o bipartidarismo, 
conseguindo assento no Parla-
mento, Sérgio Chichava diz que 
a ausência visível de democra-

cia na gestão do partido refreou 
o seu próprio avanço, depois de 
na sua criação em 2008 ter sido 
bem recebido e acarinhado pe-
los moçambicanos, que viam 
no MDM uma pujança para 
resgatar o sonho muitas vezes 
renegadoaos moçambicanos.
“Houve uma sequência de ir-
regularidades perpetradas pelo 
líder do Galo”, sublinha Chi-
chava, não rareando casos de 
decisões feitas passando por 
cima dos estatutos do partido 
e/ou manipulação, com a in-
tenção de perpetuar algumas 
figuras da liderança do partido. 
O modelo de gestão do MDM 
adoptadopelo líder-mor, se-
gundo Chichava, poderá levar 
o partido a situação seme-
lhante ao que está a aconte-
cer na Renamo, com a morte 
de Afonso Dhlakama, o que 
em si belisca cada vez mais 
a nossa democracia, colo-
cando os partidos na imi-
nência do desaparecimento.
“Este é o cenário mais pro-
vável, vão se digladiar para 
substituir Simango. E quando 
uma organização como um 
partido político vira um cãos 
com a morte de um líder sig-
nifica que alguma coisa não 
estava bem, porque tem uma 
estrutura, então uma outra pes-
soa poderá gerir”, assegura.

Segundo Chichava, o parti-
do sendo gerido na base de 
nepotismo, em que o líder 
favorecia membros seus pa-
rentes, em detrimento de pes-
soas qualificadas em cargos 
relevantes do partido e na 
gestão municipal, com a mor-
te de Simangoisso não terá 
aceitação dentro do partido.
Ademais, afirma que o MDM 
andou sempre de crise em cri-
se, cujo líder era acusado de 
actuar como colono. As crises 
alegadas por Chichava eram 
abundantes,mesmo queSiman-
go conseguisse contorná-las, 
mas nem por isso as crises dei-
xaram de levar à degradação do 
partido, atingindo o ápice nas 
últimas eleições autárquicas,o 
que resultou na conquis-
ta apenas de um município.
“Com toda a perseguição que 
o MDM teve nas eleições de 
2009, não poder fazer campa-
nha nalguns círculos eleito-
rais, invalidação de algumas 
candidaturas, conseguiu entrar 
no Parlamento e conquistar 
alguns assentos, mas logo a 
seguir entrou em crises e saiu 
o Secretário-geral, e sempre 
andou em crises”, assegura. 

É preciso alternância do poder

Em vida,Simango defendeu 
com afinco a necessidade de 
alternância do poder como um 
elemento fundamental para 
a reconciliação dos moçam-
bicanos, recorrendo-se a um 
quadro legal que efectivassea 
alternância de poder. Por ou-
tro lado, Simango era defen-
sor de uma governação justa 
e transparente, no entanto, 
dentro da gestão do seu par-
tido eram escassos os exem-
plos de alternância do poder.
A nossa fonte entende que 
o pior erro que o MDM po-
deria cometer é colocar um 
membro familiar de DavizSi-
mango na liderança do parti-
do, pois a crise que o partido 
sempre registou começa com 
a colocação dalinhagem fa-
miliar em cargos do partido.
“Não devia perder-se pessoas 
capazes e com ideias de mo-
bilizar as massas como Ge-
raldo Carvalho, Manuel de 
Araújo, entre outros”, afirma.

LuÍs CuMBe

Quinta-feira, 04 de Março de 20212 |  zambeze  
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Parlamento Juvenil exige demissão 
dos dirigentes da LAM

o parlamento Juvenil considera que o incidente que 
ocorreu na semana passada, no aeroporto de Quelima-
ne, é resultado da incompetência e corrupção instala-
da naquela empresa e exige a demissão dos seus gestores.

Recorde-se que 
na semana 
passada, atra-
vés de um 
comunicado, 

a LAM informou que uma aero-
nave das Linhas Aéreas de Mo-
çambique, ao aterrar na pista do 
aeroporto de Quelimane, prove-
niente de Maputo, acabou por des-
lizar, indo parar no final da pista. 
O incidente, que não registou 
vítimas humanas, ocorreu com 
a aeronave Boeing B737-700, 
C9BAR, que fazia o voo TM 
1134, entre Maputo e Quelimane.

O Parlamento Juvenil, através de 
uma nota de imprensa enviada à nos-
sa Redacção, sublinha que a LAM 
assemelha-se a uma empresa pesso-
al, ou seja, “Pó Hilário” e no quadro 
das empresas que operam nos Ae-
roportos de Moçambique, a LAM 
é campeã na desorganização, cor-
rupção, endividamento e falência.
A mesma nota refere que o actual 
ministro dos Transportes e Co-
municações não tem inteligência 
e nem espanador eficiente para 
limpar o pó da LAM, pois no seu 
primeiro contacto como ministro, 
com a LAM, foi enganado pelos 

directores e veio a público relatar 
falácias, passando-se por “idio-
ta”, visto que todo mundo está a 
par da gestão danosa na LAM. 
Este facto faz-nos desconfiar que a 
corrupção no seio da LAM deve es-
tar sob as ordens do Executivo mo-
çambicano, tanto que isso parece 
indiferente para todo um Governo.
A nota que estamos a citar afirma 
que “normalizaram a corrupção 
e pretendem engrandecer as suas 
acções de incompetência arris-
cando vidas humanas, a dos seus 
utentes, o que é inadmissível”.
“Estamos indignados pois sabemos 
que o despiste do Boeing no final 
de semana foi pura e simplesmen-
te fruto do desleixo e da incom-
petência da direcção da LAM. O 
director de operações, um corrup-

to Hilário, colocou a bordo um 
comandante inexperiente junto 
a um co-piloto também inexpe-
riente, para um teste profissional 
com vidas humanas num Boeing 
carente de experiência. Será por 
falta de salários”, refere a nota.
“A responsabilidade das linhas aé-
reas anda demasiado aérea a ponto 
de levar passageiros à queda, mas 
isso é um horror e não admitiremos 
de maneira alguma”, assim sendo, 
exigem respeito e consideração 
para com os passageiros e acima de 
tudo para com as vidas humanas. 
“Portanto, de tantos desmandos dos 
dirigentes da LAM, esta é a gota 
que transbordou para as margens do 
oceano, estamos saturados e exigi-
mos a demissão da corja corrupta e 
homicida das LAM”, lê-se na nota.
Num outro desenvolvimento, a 
nota de imprensa diz que devido 
a sucessivas crises nesta empre-
sa, o mais sensato é exigir o en-
cerramento total da LAM, pela 
humilhação e iminente perigo a 
que expõe a nossa bandeira e aos 
moçambicanos, mas devido a sua 
necessária existência, o recomen-
dável é melhorar os procedimentos, 
limpando à vassourada toda a ac-
tual Direcção Executiva da LAM.
“A LAM está com um ‘pó Hilá-

rio’ e na verdade vem intoxicando 
o país há bastante tempo. A bal-
búrdia que se vive nesta compa-
nhia suscita algumas auto-intrigas, 
pois é muito difícil perceber por 
que razão não se resolve e nem se 
responsabiliza a ninguém numa 
desgraça de gestão em que esta 
companhia se encontra, demasiado 
estranho”, afirma a nota de imprensa.
Acrescenta que “parece-nos que 
o forte dessa péssima gestão das 
LAM é a corrupção que na verda-
de nem em tribunais é resolvida. A 
companhia é dirigida, até hoje, por 
indivíduos condenados, os quais 
já foram sentenciados com penas 
maiores, e para além de não esta-
rem nos calabouços onde é o seu 
lugar, estão impunes e deambulam 
nas confortáveis salas da LAM, 
alargando o raio da sua incompe-
tência e as veias da sua corrupção”.
A nota de imprensa questiona as 
inconsistências na LAM, o Mi-
nistério dos Transportes e Comu-
nicações em relação a sua eficácia 
de manter uma empresa pública 
inoperacional como a LAM, pois a 
sua disfuncionalidade não apenas 
roça a incompetência nesta empre-
sa, como também questiona em re-
lação a monopolização pelo Esta-
do de serviços públicos essenciais.

A esposa do Presidente da República, Isau-
ra Nyusi, considerou na sua mensagem 
por ocasião do lançamento das comemo-
rações do Mês da Mulher que, apesar dos 
desafios que o país enfrenta, situando-se 
entre os países com maior intensidade de 
pobreza que condiciona o empoderamen-
to das pessoas, há registo de progressos 
consideráveis na promoção da igualdade 
de género e empoderamento da mulher. 
A pobreza condiciona, segundo Isaura 
Nyusi, os esforços da busca da igualda-
de de género, condição necessária para 
a conquista da cidadania e capacidade 
de ser actor social, individual ou colecti-
vo de usar os seus recursos económicos.
Persistem desafios na remoção das barrei-
ras sócio-culturais que dificultam o pleno 
desenvolvimento das mulheres e raparigas 
e o reforço do acesso aos serviços básicos. 
As mulheres, considera Isaura Nyusi, são 
mais susceptíveis a sofrer dos efeitos da 
Covid-19, mesmo sendo visível a sua ca-
pacidade de resiliência, que mesmo em si-
tuações adversas continuam a desempenhar 
o seu papel de protectoras, educadoras e a 
prover recursos para o sustento das famílias.
A mensagem da esposa do Presiden-

te da República incidiu na necessida-
de de esforços de combate e preven-
ção da Covid-19, como prioridade do 
Governo e de todos os sectores da sociedade. 
Para a Primeira-dama, as mulheres têm a 
responsabilidade de cumprir as medidas 
de prevenção enunciadas pelo Governo, 
educar e sensibilizar as crianças, jovens e 
adultos para o cumprimento das medidas. 
Aliás, é dentro deste contexto de saúde pú-
blica que o Mês da Mulher é celebrado sob 
o lema“Mulheres na Liderança: Contribuin-
do para um futuro igual num mundo com 
a Covid-19”, visando sensibilizar a socie-
dade para reforçar as acções com vista ao 
empoderamento e maior participação da 
mulher nos processos de tomada de decisão.
“Desta vez, as celebrações assinalam-
-se numa altura em que o país ressente-se 
da pandemia da Covid-19, calamidades 
naturais decorrentes dos ciclones, chu-
vas intensas, ataques armados na zona 
Centro e terrorismo em Cabo Delgado, 
factores que têm consequências negati-
vas na vida das populações, em particu-
lar das mulheres”, aflorou Isaura Nyusi.
Por outro lado, Isaura Nyusi disse haver 
cada vez maior proporção de raparigas 

no universo de alunos, resultante da ex-
pansão da rede escolar, da isenção do pa-
gamento de matrículas no ensino primá-
rio, elevação da escolaridade obrigatória 
para a 9ª classe, distribuição gratuita do 
livro escolar, melhoria de condições nos 
lares, em particular para as raparigas.
É ainda visível, acrescenta a Primeira-dama, 
a expansão do acesso aos programas de 
saúde sexual e reprodutiva, ao planeamen-
to familiar, o rastreio do cancro do colo do 
útero e tratamento anti-retroviral, e outros 
programas específicos para as raparigas. 
Particularmente na assistência social, au-
mentou o número de agregados familiares 
vulneráveis beneficiários de programas e 
outras formas de apoio, o que resultou na 
melhoria das condições de vida e resiliência.
Isaura Nyusi indicou ainda que há aposta 
na capacitação e sensibilização das famílias 
e comunidades, das raparigas e rapazes vi-
sando a prevenção da violência baseada no 
género, das uniões prematuras, gravidez 
precoce e outras práticas sociais nocivas.
“A mulher engaja-se activamente nos ór-
gãos de poder e tomada de decisão e em 
áreas profissionais que outrora eram con-
sideradas de domínio masculino. Apraz-

-nos referir, a título de exemplo, que exis-
tem avanços significativos ao nível da 
participação profissional de mulheres em 
zonas rurais e urbanas”, apontou Nyusi.
São igualmente notórios avanços a nível 
de ocupação de postos de maior hierarquia 
de poder e tomada de decisão, a exemplo 
de deputados da Assembleia da Repú-
blica (AR), das assembleias provinciais, 
ministros, governadores provinciais, ad-
ministradores distritais, secretários de Es-
tado, directores distritais e chefes de posto.
“Por forma a assegurar a articulação entre 
os vários intervenientes, na promoção da 
igualdade de género e empoderamento da 
mulher no nosso país, foi criado o Gabi-
nete da Mulher Parlamentar e o Conselho 
Nacional para o Avanço da Mulher, me-
canismos que asseguram a coordenação 
institucional das acções neste âmbito”, dis-
se a Primeira-dama na sua comunicação.
Os avanços alcançados ao longo dos anos 
devem-se, de acordo com a Primeira-dama, 
à conjugação de esforços de todas as for-
ças vivas da sociedade, designadamente o 
Governo, parceiros de cooperação, Socie-
dade Civil, organizações de base, sector 
privado, instituições religiosas, entre outras.

Afirma Isaura Nyusi

Há progressos na promoção 
da igualdade de género

zambeze  | 3Quinta-feira, 04 de Março de 2021
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Guerra em Cabo Delgado divide 
análise de académicos

a violência armada que se vive em Cabo delgado, há 
quase 4 anos, continua a dividir as perspectivas de inte-
lectuais, académicos e pesquisadores moçambicanos e in-
ternacionais, na sua análise e interpretação do fenómeno.

Académicos como 
Severino Ngo-
enha, Giverage 
do Amaral, Al-
cido Nhumaio 

defendem uma abordagem à luz 
de três dimensões: religiosa, polí-
tico-social e de recursos naturais.
 Entretanto, Luís de Brito enten-
de como uma clivagem política 
provocada pelos resultados elei-
torais, desde as gerais e autárqui-
cas, como elemento de capital 
importância na explicação deste 
fenómeno, enquanto o investiga-
dor Bernardino António traz a ideia 
de relações de poder entre o Go-
verno municipal e o Governo 
distrital na questão das lideran-
ças comunitárias até aos bairros.
Estas análises divergentes estão ar-
roladas na série “Desafios para Mo-
çambique 2020”, do Instituto de Es-
tudos Sociais e Económicos (IESE). 
Ngoenha, Amaral e Nhumaio 
afirmam que a violência das ar-
mas que está presente na política 
moçambicana constitui um ris-
co sistémico, na medida em que 
a guerra é transversal a todos os 
outros riscos sob ponto de vis-
ta de suas consequências sociais, 
económicas, políticas e culturais.
Estes autores consideram que os 
factores explicativos das guerras 
em Moçambique coincidem com 
quatro factores da guerra em outros 
países do continente africano, no-
meadamente a gestão neopatrimo-
nialista dos Estados por parte dos 
dirigentes e/ou partidos históricos 
ou libertadores; fracas políticas 
sociais para a melhoria da vida das 
populações; conflitos históricos e 
culturais entre populações do mes-
mo país; gestão danosa dos recur-
sos naturais por parte dos governos. 
E de forma específica para o nosso 
país, os autores sublinham que so-
bre “a violência armada no Norte 
de Moçambique as discussões actu-
ais para explicar a guerra em Cabo 
Delgado situam-se a três níveis, 
nomeadamente religioso, de políti-
cas sociais e de recursos naturais”.
Ademais, dizem que a compre-
ensão complexa do fenómeno da 
guerra no Norte de Moçambique, 
como hipótese de trabalho, está li-
gada aos factores acima evocados, 
numa hierarquia que coloca no 
centro a ideia dos interesses econó-
micos ligados à ideia da descoberta 
dos recursos naturais, conjugada 
com o uso e aproveitamento das 
fragilidades do país na sua estrutura 

religiosa e nas suas políticas sociais.

Geografia eleitoral e insurgência 
em Cabo Delgado

Luís de Brito, baseando-se em 
dados eleitorais dos níveis de 
distrito e posto administrativo, 
questiona se seria possível esta-
belecer algum tipo de relação en-
tre o voto nos diferentes eleitores 
e a abstenção, por um lado, e as 
zonas afectadas pela violência.
O académico considera de alguma 
maneira que os resultados eleitorais 
definem linhas de clivagem política 
e de potencial conflitualidade social.
Esta análise mostra que a cartogra-
fia dos ataques, em grande medida, 
coincide com o voto a favor da 
Renamo, na medida em que existe 
uma correlação positiva, a nível de 
postos administrativos, entre o voto 
na Renamo e o número de ataques.
“Existe uma tendência de alastra-
mento das regiões afectadas pela 
violência armada, que seria para o 
sul e o interior da província de Cabo 
Delgado, e mais para o sul em di-
recção à província de Nampula, em 
territórios de forte influência histó-
rica da Renamo”, argumenta Brito.

Governação municipal em 
contextos de alternância política 

em Moçambique

Bernardino António, investi-
gador, analisa este conflito na 
perspectiva da governação mu-
nicipal em contextos de alter-
nância política em Moçambique. 
Tomando o caso do município 
de Gurué, no mandato de 2014-
2018, António procura explicar 
a situação de guerra nesta pro-
víncia em duas perspectivas. “A 
primeira perspectiva está aliada 
ao conflito nas relações de poder 
entre o governo municipal e o 
governo distrital na questão das 
lideranças comunitárias, a nível 
dos bairros do município, onde 
se procura mostrar como a Fre-
limo, através do uso do poder de 
tutela administrativa e financei-
ra do Estado, restringia a gover-
nação do Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM), 
possibilitando a existência de 
duas estruturas conflituantes 
a nível dos bairros. A segunda 
refere-se à luta pelo protago-
nismo político-partidário en-
tre os dois poderes de governo 
distrital e governo municipal 

na prestação de serviços públi-
cos”, defende o investigador.

Manifestos eleitorais de 
partidos políticos nas eleições 

de Outubro de 2019

Michel Cahen, director de inves-
tigação emérito do Centro Na-
cional de Investigação Científica 
(CNRS, França), analisa esta si-
tuação na lógica dos manifestos 
eleitorais dos principais partidos 
políticos que concorreram às elei-
ções gerais de Outubro de 2019.
O investigador constata que, de 
uma forma geral, nos diferentes 
manifestos, o modelo de nação e 
modernização veiculado pela Fre-
limo desde a Independência não 
é contestado. Ademais, o autor 
considera que os manifestos anali-
sados não podem ser classificados 
em termos de esquerda/direita.
 “Todos os manifestos contêm me-
didas sociais, mas todos querem 
não só a presença do capitalismo 
internacional, como a querem 
como ferramenta fundamental de 
desenvolvimento. O que é discu-
tido é mais como captar melhor 
as regalias. Mas o modelo global 
de desenvolvimento/crescimento 
não é contestado: é o crescimen-
to que vai fazer recuar a pobreza 
mais do que a partilha das rique-
zas quando só este último prin-
cípio imporia uma modificação 
profunda das estruturas econó-
micas e sociais” afirma Cahen.

Face ao conflito no Norte, que 
ilações se pode tirar?

Ainda na mesma senda do ambien-
te de violência armada com que se 
debate a província de Cabo Del-
gado, Salvador Forquilha e João 
Pereira questionam o que Moçam-
bique pode aprender com os seus 
ciclos de violência nos últimos 50 
anos, particularmente a experiência 
da sua própria guerra civil (1976-
1992) para fazer face ao conflito. 
Com base em material empírico 

dIONILdO taMeLe

O novo edil da autarquia da Beira, 
Albano Carige, toma posse esta sex-
ta-feira, em substituição de Daviz 
Simango que perdeu a vida no pas-
sado dia 22 de Fevereiro, na vizinha 
África do Sul, vítima de doença.
A Assembleia Municipal da Cida-
de da Beira apontou, na pretérita 
terça-feira, Albano Carige António 
como substituto de Daviz Siman-
go, autarca que morreu vítima de 
doença, na liderança daquela ci-
dade no Centro de Moçambique.
A indicação do novo edil da cidade 
da Beira baseou-se numa delibe-
ração solene, indicou o presidente 

da Assembleia Municipal, Ricardo 
Lang, que esclareceu que duran-
te o processo não houve votação 
porque a Lei assim o permite.
“Albano Carige reúne condições 
para o efeito, daí que coube ao 
órgão deliberar sem votos, o que 
é de Lei”, explicou o presidente 
da Assembleia Municipal, acres-
centando que o novo edil sem-
pre esteve nos grandes projectos 
da edilidade, considerando que o 
mesmo desempenhava as funções 
de vereador das Infra-estruturas.
O novo edil tem muitos desafios 
pela frente e a Assembleia Mu-
nicipal dará o seu suporte e tam-
bém fiscalizar todas as activida-
des da autarquia. “A atenção será 
grande, pese embora ele conheça 
o mapa da cidade”, sublinhou.
De referir que antes de ocupar o 
cargo de vereador, Albano Carige 
desempenhava as funções de chefe 
de Relações Públicas da autarquia, 
tendo depois passado a ocupar a 
função de vereador durante três 
mandatos. Como vereador de Infra-
-estruturas, Carige esteve em frente 
de grandes projectos, como obras 
de saneamento e de infra-estruturas.

Albano Carige toma posse 
amanhã como edil da Beira

recolhido no âmbito do programa 
de pesquisa em curso no IESE, 
intitulado “Estado, violência e 
desafios de desenvolvimento no 
Norte de Moçambique”, os auto-
res do artigo centram a sua análi-
se nas dinâmicas da insurgência.
Apesar das diferenças entre a guer-
ra civil e a insurgência em Cabo 
Delgado, os pesquisadores dizem 
no seu artigo que há semelhanças, 
particularmente no que se refere 
às dinâmicas e à maneira como o 
Estado moçambicano tem estru-
turado a sua resposta ao conflito. 
Mais adiante, os mesmos autores 
sublinham que à semelhança do 
que aconteceu na guerra civil, o 

grupo que move a contestação vio-
lenta ao Estado em Cabo Delgado 
mobiliza as clivagens sociais, eco-
nómicas e políticas pré-existentes 
na construção de narrativas que 
facilitam o avanço da insurgência. 
Forquilha e Pereira afirmam que “a 
resposta do Estado relativamente ao 
conflito em Cabo Delgado não tem 
de se estruturar unicamente em fun-
ção da dimensão externa – a agres-
são movida pelo Estado Islâmico. 
Ela tem que se estruturar também 
tomando em conta factores inter-
nos do conflito que fazem avançar 
a insurgência, nomeadamente as 
clivagens sociais, económicas e 
políticas que existem localmente”. 
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Amnistia Internacional acusa 
mercenários e FDS de matar civis 

Relatório sobre o conflito que continua a devastar Cabo Delgado

Num documento publicado esta terça-feira, a amnistia in-
ternacional refere que centenas de civis foram mortos inocente-
mente em moçambique pelo grupo armado conhecido localmente 
como ‘al-shabaab’, pelas forças de segurança governamentais 
e por uma empresa militar privada contratada pelo Governo.

O relatório “O que Vi 
foi a Morte: Cri-
mes de guerra no 
“Cabo Esquecido” 
de Moçambique” 

documenta graves violações do di-
reito internacional humanitário por 
todas as partes, resultando em mor-
te e destruição generalizadas e uma 
crise humanitária que obrigou mais 
de meio milhão de pessoas a fugir.
Este relatório pormenoriza os 
actos de violência contra civis 
cometidos pelo ‘Al-Shabaab’, 
execuções extrajudiciais e outras 
violações de direitos humanos por 
forças de segurança do Governo 
e ataques indiscriminados pelo 
Dyck Advisory Group, uma em-
presa militar privada sul-africana.
“Os residentes de Cabo Delgado es-
tão encurralados entre as forças de 
segurança moçambicanas, as milí-
cias privadas que estão a lutar ao 
lado do Governo e o grupo de opo-
sição armada conhecido localmente 
como ‘Al-Shabaab’ – e nenhum dos 
três beligerantes respeita o direito 
dos civis à vida nem as regras da 
guerra”, comentou Deprose Muche-
na, director da Amnistia Internacio-
nal para África Oriental e Austral.
“As três partes cometeram cri-
mes de guerra, causando a morte 
de centenas de civis. A comuni-
dade internacional não tem con-
seguido dar resposta a esta crise, 
que atingiu as proporções de um 
conflito armado de grande mag-
nitude nos últimos três anos.
Apelamos a todas as partes do 
conflito para que parem imedia-
tamente de atacar civis e ao Go-
verno de Moçambique para que 
investigue urgentemente os crimes 
de guerra que expusemos”, afirma.
O relatório, baseado em entrevis-
tas com 79 deslocados internos 
de 15 comunidades, concentra-
-se principalmente no impacto da 
intensificação da luta armada em 
Cabo Delgado, desde um grande 
ataque do ‘Al-Shabaab’ a Mocím-
boa da Praia, em Março de 2020.
A Amnistia Internacional analisou 
também imagens de satélite, foto-
grafias e dados médicos e de balís-
tica. O Crisis Evidence Lab (grupo 
de análise urgente de provas) da 
organização concluiu uma investi-
gação em código aberto a material 
disponível nas redes sociais e a 
Amnistia Internacional entrevistou 
ainda analistas de organizações 
internacionais, jornalistas, traba-
lhadores humanitários e observa-

dores de direitos humanos locais.

Atrocidades do ‘Al-Shabaab’

Em vários ataques documenta-
dos pela Amnistia Internacional, 
os combatentes do ‘Al-Shabaab’ 
(sem ligações ao Al-Shabaab da 
Somália) mataram deliberada-
mente civis, incendiaram vilas e 
aldeias e cometeram actos de vio-
lência bárbaros com machetes, 
nomeadamente inúmeras decapi-
tações e profanação de cadáveres.
Em finais de Março de 2020, a 
vila de Quissanga foi atacada 
pelo ‘Al-Shabaab’. A Amnistia 
Internacional falou com 16 ex-
-residentes que testemunharam 
os combates e as execuções su-
márias, espancamentos, raptos, 
incêndios e pilhagens que ocor-
reram nas semanas seguintes.
Durante o ataque, foram raptados 
vários adolescentes. Um homem 
fez esta descrição à Amnistia In-
ternacional: “Levam tanto rapazes 
como raparigas... Alguns levam-
-nos para os decapitar. Alguns obri-
gam as raparigas a tornarem-se 
‘esposas’ e a fazer trabalho na base. 
Os rapazes tornam-se soldados.”
Muitas jovens e raparigas des-
locadas afirmaram que fugiram 
precisamente devido à ame-
aça de rapto, detenção, viola-
ção e casamento forçado com 
combatentes do ‘Al-Shabaab’.
Uma mulher entrevistada pela Am-
nistia Internacional estava grávida 
de sete meses quando foi baleada 

num ataque a um autocarro na al-
deia de Nguida, em 23 de Julho de 
2020. Os combatentes mandaram 
sair todos os passageiros do auto-
carro para serem executados. Ela 

foi abandonada para se esvair em 
sangue e morrer, mas sobreviveu 
e deu à luz dois meses mais tarde. 
O seu marido foi morto no ataque.

Violência das forças 
governamentais

As forças governamentais têm 
também levado a cabo ataques per-
versos contra civis, que acusam de 
apoiar ou colaborar com o ‘Al-Sha-
baab’. Os militares e agentes da Po-
lícia cometeram execuções extra-
judiciais e actos de tortura e outros 
maus-tratos e mutilaram corpos.
Três dias após o ataque inicial a 
Quissanga, forças de segurança 
do Governo capturaram civis que 
acreditavam serem apoiantes do 
‘Al-Shabaab’. Vendaram os olhos 
de vários homens e executaram-
-nos a tiro, atirando depois os seus 
corpos para uma vala comum.
Durante o mês seguinte, forças de 
segurança governamentais leva-
ram mulheres para serem violadas 
na base que tinham montado nas 
proximidades, onde também deti-
veram, espancaram e executaram 
sumariamente outros homens. 
Uma mulher contou à Amnistia 
Internacional: “As pessoas de-
sapareciam. Eram todas levadas 
para o buraco para serem mortas. 
Eles vêm com uma lista de no-
mes e perguntam se os conhece-
mos. E nós não mentimos, para 
não nos levarem a nós também”.
O Crisis Evidence Lab da Amnis-
tia Internacional analisou e veri-

ficou a autenticidade de um vídeo 
partilhado nas redes sociais que 
mostrava a execução extrajudicial 
de uma mulher nua quando ela 
tentava fugir de Awasse. A mulher 

não identificada foi interceptada 
por homens que pareciam perten-
cer às Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM). Depois 
de a espancarem com um pau, 
balearam-na e abandonaram o seu 
corpo nu em plena estrada. Quatro 
atiradores diferentes dispararam 
contra ela no total 36 vezes com 
diversas espingardas Kalashnikov 
e uma metralhadora do tipo PKM.
A Amnistia Internacional apre-
sentou anteriormente provas de 
tentativas de decapitação, tortura 
e outros maus-tratos de prisio-
neiros; o desmembramento de 
alegados combatentes do ‘Al-
-Shabaab’; possíveis execuções 
extrajudiciais; e o transporte e des-
carte de um grande número de cadá-
veres em aparentes valas comuns.
As forças do Governo moçam-
bicano não estiveram também 
à altura do seu dever de prote-
ger os civis dos ataques, assas-
sinatos, raptos e outros abusos 
cometidos pelo ‘Al-Shabaab’.

Dyck Advisory Group

Após várias derrotas das forças de 
segurança contra o ‘Al-Shabaab’, 
o Governo contratou o Dyck Ad-
visory Group (DAG), uma em-
presa militar privada sul-africana, 
para combater nas suas fileiras 
utilizando helicópteros armados.
Segundo as 53 testemunhas que 
falaram com a Amnistia Interna-
cional, os operacionais da DAG 
dispararam metralhadoras dos 

helicópteros, lançaram grana-
das de mão indiscriminadamen-
te contra multidões e dispararam 
também repetidamente contra 
infra-estruturas civis, incluindo 
hospitais, escolas e habitações.
Uma mulher, que testemunhou 
combates em Mocímboa da Praia, 
em finais de Junho de 2020, re-
latou: “Vieram dois helicópteros, 
um a disparar e a atirar bombas. 
Um grupo [de civis] que estavam 
a correr puseram as mãos no ar 
e não foram atacados. Mas outro 
grupo de pessoas, que estavam com 
os bandidos, não puseram as mãos 
no ar e foram atingidas. Nós vimos 
isto. Morreram ali muitas pessoas”.
Durante um ataque à Vila de Mo-
címboa, em Junho de 2020, he-
licópteros da DAG destruíram 
um hospital ao visarem comba-
tentes do ‘Al-Shabaab’ que es-
tavam escondidos no edifício.
Uma mulher, barricada em sua 
casa, situada perto do hospital, du-
rante seis dias, disseꓽ “…os heli-
cópteros dispararam contra tudo e 
todos. Eles já não conseguiam di-
zer quem era quem. A maioria dos 
terroristas estava no hospital, pen-
sando que os helicópteros não po-
deriam atacar. Mas os operacionais 
de um helicóptero aperceberam-se 
disto e decidiram bombardear o 
hospital e foi assim que o hospital 
ficou completamente destruído”.
 “Os testemunhos que recolhe-
mos revelam um padrão consis-
tente de ataques irresponsáveis 
pelo Dyck Advisory Group”, 
afirmou Deprose Muchena.
“A empresa violou claramente o 
direito internacional humanitá-
rio ao disparar indiscriminada-
mente contra multidões, atacar 
infra-estruturas civis e não dis-
tinguir alvos militares e civis. 
É preciso agora responsabilizá-
-los pelos seus actos”, disse.
Entretanto, a Dyck Advisory 
Group (DAG), empresa militar 
privada sul-africana, promete con-
tratar advogados externos para 
investigar as suas actividades em 
Cabo Delgado, onde é acusada 
de matar civis na luta contra os 
insurgentes, reporta a Reuters.
“Levamos essas alegações muito a 
sério e vamos colocar uma equipa 
jurídica independente lá em breve 
para fazer um inquérito e ver o que 
estamos a fazer”, disse à Reuters o 
fundador da DAG, Lionel Dyck.
Dyck declinou dar deta-
lhes sobre a missão da sua 
empresa em Moçambique.
O recurso à DAG e outras empre-
sas militares privadas na luta con-
tra os insurgentes em Moçambique 
tem sido criticado por analistas.
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Será que já alguma 
v e z  p e n s a m o s 
que cada dia que 
v i v e m o s  a p e n a s 
significa que não 

morremos no dia anterior?
Na vida há uma coisa que 

certamente é infalível: que 
todos nós vamos morrer. Há 
uma certeza na morte, não a 
h a v e n d o  r e l a t i v a m e n t e  à 
vida, pelo que cada dia que 
sobrevivemos leva-nos mais perto 
ao dia em que já não veremos 
mais o Sol a nascer ou a pôr-se.

É um pensamento assustador! 
Imaginemos o que é que acontecerá 
a todas as coisas que acumulamos, 
e outras que começamos e 
não conseguimos completar!

Estamos tão entretidos com a 
vida que nos esquecemos que um 
dia iremos morrer. Imaginemos 
que alguém nos acorde do sono 
profundo e nos diga: “Basta! Já 
chegou o tempo de deixar este 
Mundo”, ou “eu vim buscá-lo”.

De imediato o nosso corpo 
torna-se rijo e frio, e a nossa 
família só virá a aperceber-
se da nossa partida na manhã 
seguin te  ao  ver i f i ca r  que 
não saímos do nosso quarto.

A morte está tão perto de nós, 
mas mesmo assim não a sentimos, 
pois nunca saberemos como 
iremos morrer. A única coisa que 
podemos saber é que hoje pode 
ser o último dia da nossa vida.

Infelizmente, não obstante 
todos sabermos disso, ainda 
a s s i m  v i v e m o s  c o m o  s e 
tivéssemos todo o tempo do 
Mundo. Concentramo-nos na 
acumulação de coisas mundanas 
e no esforço em direcção à 
essa meta, e à riqueza na nossa 
velhice. E muitos de entre nós 
não conseguimos alcançar isso 
nem mesmo na idade intermédia. 
Que grande perda para nós! 
Despertamos todas as manhãs 

e passamos o dia perseguindo 
algumas “boladas”, e não nos 
apercebemos que estamos a 
falhar no investimento no nosso 
futuro, que é a Vida do Além!

Saliente-se que não há mal 
nenhum em trabalhar  para 
ganharmos o nosso sustento, 
não  havendo também mal 
algum em gastar das nossas 
riquezas ganhas licitamente, no 
preenchimento das necessidades 
das nossas famílias. Todavia, 
temos sempre que nos lembrar 
que a sombra da morte está 
apenas a um passo atrás de nós.

Muitos de entre nós vivemos 
na  fa lsa  noção segundo a 
qual temos um estilo de vida 
saudável ,  e  que as  nossas 
riquezas e hábitos alimentares nos 
manterão vivos por muito tempo. 

Muitos outros, sentindo-se 
protegidos por um seguro de 
saúde, acomodam-se no ilusório 
conceito de que os grandes planos 
de assistência médica contidos no 
tal seguro dar-lhes-ão mais alguns 
anos extra de vida. Infelizmente 
isso não é verdade, pois não 
passa de ilusão! Nada disso nos 
ajudará, pois será sempre pela 
vontade e misericórdia do nosso 
Criador que seremos autorizados 
a tomar mais uma respiração. 
Quando o anjo da morte for 
ordenado a retirar a nossa alma, 
nenhuma das nossas coisas 
mundanas nos poderá salvar.

Ao nascermos ,  todos  se 
regozijam, e alguns oferecem 
prendas, outros distribuem doces 
e guloseimas, etc. Conta-se 
cada dia do nosso nascimento, 
depois contam-se os meses, e 
depois os anos. Decorrido algum 
tempo aprendemos a falar e a 
andar. Vamos ganhando alguns 
decímetros de altura, e alguns 
anos depois, já mais crescidos 
começamos a ir à escola. Vamos 
crescendo, chegando por vezes 

a ultrapassar a altura dos nossos 
progenitores.  Tornamo-nos 
adultos, contraímos casamento e 
procriamos, tornando os nossos 
pais avós. E assim vai decorrendo 
a viagem da vida. À medida que 
vamos crescendo, os nossos pais 
vão envelhecendo, os seus corpos 
vão-se fragilizando e adoecendo, 
e finalmente vão-nos deixando.

A próxima será a nossa vez, e 
chegará um dia em que nós também 
sairemos deste Mundo, deixando 
pela mesma via os nossos filhos.

A v i d a  a s s e m e l h a - s e  a 
uma viagem, pois todos nós 
somos viajantes, e estes estão 
juntos durante algum tempo, 
e nalgum momento se vão 
separando à medida que cada 
um chega ao seu dest ino.

A v i a g e m  d a  v i d a  v a i 
decorrendo, e os viajantes vão-
se mudando, mas nós na nossa 
ingenuidade pensamos que a 
viagem é que é o nosso destino.

Reparemos como durante a 
viagem da vida construímos 
grandes palácios e mansões, 
acumulamos riquezas, praticamos 
injustiças para adquirirmos 
poder, etc. Mas um dia teremos 
que ir  deixando tudo isso.

Para nos dar uma ideia da 
instabilidade da vida mundana, 
o Profeta Muhammad (S.A.W.) 
disse: “Vive no Mundo como 
se fosses um estranho,  ou 
um viajante” (Al-Bukhari)

A infância, a adolescência, 
a juventude, e a velhice são 
estações por onde passamos 
ao longo da nossa viagem, e 
que nos informam que a nossa 
última estação (destino final) 
está muito próxima, pelo que 
não nos devemos deixar iludir 
pela passagem das estações 
intermédias, pensando que ainda 
temos uma viagem longa pela 
frente, pois a viagem é curta e 
o destino certamente irá chegar.

O viajante inteligente é aquele 
que está ansioso em chegar 
ao seu destino, preparando 
p a r a  t a l  a  s u a  m e r e n d a .

Há já mais de um ano que 
o Mundo está a viver numa 
pandemia em que milhares de 
pessoas já morreram, incluindo 
muitos dos nossos conhecidos, 
gen te  do  nosso  conv ív io .

E s t a n d o  a i n d a  a  t e n t a r 
“digerir” tais choques, chega-nos 
a triste notícia do falecimento de 
um dos meus amigos, colega e 
companheiro, pessoa com quem 
convivi ao longo de muitos anos, 
não só na madrassa no Paquistão, 
como também em Moçambique. 
Falo do grande Ãlimo, o Maulana 
Mohammad Aly Mayet, R.A.

Com notícias que nos foram 
chegando diariamente fomos 
sempre acompanhando o seu 
estado de saúde desde que foi 
admitido no hospital em Dubai. 
No início, as notícias de melhoras 
eram animadoras, o que nos fez 
acalentar esperanças no seu 
regresso ao solo pátrio. Mas de 
repente o seu estado degradou-
se, até que nos chegou a notícia 
que  não  quer íamos  ouvi r.

Sobre a sua morte em terras 
longínquas, o Qur’án é muito 
claro no Cap. 31, Vers. 34:

“E de facto nenhuma alma 
sabe em que terra morrerá”. 

E assim extinguiu-se mais 
uma lâmpada do Ilm (sabedoria, 
conhecimento) que iluminava 
a s  t r eva s  em  que  mu i to s 
ainda se encontram, na nossa 
terra. Que Deus eleve o seu 
escalão, mantenha vivo o seu 
legado e beneficie o maior 
número de pessoas. Aamin!

O  t r a j e c t o  d e  v i d a  d o 
Maulana Mohammad Aly não 
carece de apresentação. Tendo 
sido companheiros ao longo 
de décadas, e também nesta 
que foi a sua última viagem 

em vida,  durante a mesma 
conversamos sobre várias coisas 
agradáveis, nunca imaginando 
que esta seria a última conversa.

Ele foi uma personalidade 
cujo percurso de vida foi inteira 
e verdadeiramente dedicado 
ao chamamento e ensinamento 
do Din, sendo os vestígios que 
deixou o grande testemunho, 
po i s  e r a  uma  pes soa  que 
sempre viveu para o próximo. 
Foi de entre os mais distintos 
ãl imos (teólogos) na l inha 
da frente em Moçambique.

Gostaria também de incluir 
nes ta  c rón ica  do is  ou t ros 
colegas nossos, os maulanas 
Abdul Qadir (de Quelimane) e 
Abdul Aziz (de Maputo). Que 
Deus tenha misericórdia de 
todos eles, ilumine e amplie as 
suas campas, os introduza no 
Djannat-Ul-Firdauss, e também 
a todos os outros que faleceram 
nesta pandemia. Rogo a Deus 
que se compadeça de nós e 
erradique esta doença o mais 
rapidamente possível. Aamin!

A morte está destinada a 
todo o Ser Humano, assim 
c o m o  D e u s  d i z  n o  C a p . 
55, Vers. 26-27 do Qur ’án:

“Todos os que estão sobre 
ela  ( is to é ,  sobre a  Terra) 
perecerão, e permanecerá a 
face do teu Senhor, possuidor 
d e  M a j e s t a d e  e  H o n r a ” .

E  c o n s t a  a i n d a  n o 
C a p .  3 ,  V e r s .  1 8 5 :

“Toda a alma provará a morte”.
Diariamente ouvimos notícias 

sobre a morte de alguém, pois 
segundo estatísticas morrem por 
dia no Mundo 250.000 (duzentas 
e  c inquenta  mi l )  pessoas .

Mas algumas mortes não só 
afectam a mente e o coração, 
pois chegam mesmo a estremecer 
as pessoas, quando se trata de 
ãlimos. Estas foram grandes 
perdas  para  Moçambique.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A nossa viagem
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A e m p r e s a 
p ú b l i c a , 
empresa  ou 
s o c i e d a d e 
e s t a t a l ,  é 

aquela de propriedade do poder 
público, seja ela nacional, 
municipal ou de qualquer 
outro estrato administrativo, 
t o t a l  o u  p a r c i a l m e n t e .

Há muito tempo foi noticiado 
oficialmente a intenção de 
avançar com a remodelação 
de algumas empresas públicas 
que são um fardo económico, 
mas, mais uma vez, só se 
f icou nas  boas intenções 
ou era uma mensagem para 
distrair a opinião pública 
ou minimizar as crí t icas.

Em diversas ocasiões se 
abordou a questão das empresas 
públicas, mas temos que separar 
aquelas que são necessárias ao 
desenvolvimento económico 
e social do país e que não é 

fácil, no momento, despertar o 
interesse do sector privado, por 
muitos motivos, e as demais 
empresas públicas que foram 
criadas com fins de negócio, sem 
nenhum interesse estratégico, 
que às vezes competem com o 
sector privado ou que podem 
ser substituídas, fechadas 
ou privatizadas porque só 
contribuem com prejuízos 
pela má e deficiente gestão por 
parte dos seus responsáveis.

Temos que saber que  as 
e m p r e s a s  p ú b l i c a s  s e 
alimentam economicamente, 
p a r a  s u a  c r i a ç ã o ,  s e u s

investimentos, bem como 
para cobrir suas perdas, quase 
permanentes, dos fundos do 
Orçamento do Estado. Em 
outras palavras, os cidadãos 
pagam, através de impostos 
directos e indirectos, como IVA, 
impostos sobre combustíveis, 
direitos aduaneiros, etc., etc.

O Orçamento do Estado, em 
linhas gerais, é alimentado 
principalmente pelos impostos 
que  pagam os  c idadãos , 
t a m b é m  c o m  o  a p o i o  e 
contribuições de instituições 
internacionais, como o Banco 
Mundial, FMI, União Europeia, 
bem como as contribuições 
bilaterais de alguns países 
estrangeiros, contribuições que 
diminuíram consideravelmente 
com o escândalo das dívidas 
ocultas, que no final, entre 
outros benefícios pessoais, foi 
a criação de empresas públicas.

Outra fonte de recei tas 
são os créditos dos bancos 
internacionais e nacionais, 
mas não podemos esquecer 
nem esconder  que  esses  
empréstimos ou créditos têm 
de ser pagos, e que são pagos

com os rendimentos dos 
i m p o s t o s  d o s  c i d a d ã o s 
que se paga todos os anos.

Isto é, são os cidadãos que 
assumem e suportam o custo da 
criação de empresas públicas, 
os investimentos e as perdas 
económicas derivadas da má 
gestão. Se os recursos do 
Orçamento do Estado, para 
a manutenção de empresas 
públicas deficitárias, em muitos 
casos inúteis para a sociedade, 
fossem investidos em saúde 
pública, educação e outras 
necessidades, ao serviço do 
cidadão, sem dúvidas que 
seria um benefício real para a 
sociedade e não um benefício 
para uns poucos, aqueles que 
dirigem as empresas públicas.

Esta situação não pode ser 
mantida por muito mais tempo, 
é necessário que o Governo dê 
um passo à frente e assuma uma 
verdadeira transparência sobre 
todas essas empresas públicas, 
começando por publicar a 
lista de todas as empresas 

públicas em que as diferentes 
instituições oficiais detêm 
acções ou participações, sejam 
elas totais ou parciais, o que 
permitiria aos cidadãos saber 
para onde vão os seus impostos.

Sem dúvidas, o sector das 
empresas públicas deve ser 
enf ren tado  com dec isão , 
transparência e vontade, pois 
os recursos que se destinam 
a muitas delas sem qualquer 
fundamento económico ou 
social não podem ser mantidos. 
Para manter essas empresas, 
que perdem quantias muito 
elevadas de dinheiro ano após 
ano, o nosso dinheiro, para 
mantê-las operacionais para 
que apenas os seus dirigentes 
e mais alguns se beneficiem, 
é urgente de uma vez por 
todas que alguém tome a 
dec i são  de  reso lver  es ta 
injustiça e esta vergonha, a 
qual o Governo é responsável.

Transparência em empresas 
públicas 

Jaime Nogueira PiNto Fabião CaraPau
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Acontecimentos estranhos que 
ocorrem no nosso país

Temos em nosso 
poder a gravação 
de um anúncio que 
foi liberalmente 
d i v u l g a d o , 

c a p t a d o  n a  r e d e  d e 
comunicação “WhatsApp”, em 
que as escolas de condução são 
convidadas a contactar uma 
empresa de nome “Networking 
C o r p o r a t i o n  S o l u t i o n ” , 
empresa esta  que diz  ser 
provedora de tecnologia de 
informação, especializada 
e m  g e s t ã o  d e  r e d e s  d e 
computadores e informática 
geral. Esta empresa diz ainda, 
no anúncio, que oferece às 
escolas de condução o Sistema 

I n t e g r a d o  M u l t i m é d i a , 
criado pela empresa LEOA 
e usado pelo INATTER para 
examinação de instruendos.

Procuramos saber junto de 
pessoas que se relacionam com 
a empresa LEOA, empresa 
esta que foi contratada pelo 
INATTER para preparar e 
fornecer a esta entidade o 
s i s tema mul t imédia  para 
efeitos de exames, se tinha 
sido ela que facultou este 
sistema multimédia à empresa 
“Networking Corporat ion 
Solution” e a resposta obtida 
foi negativa, além de terem 
alegado que também foi uma 
surpresa para eles quando 

t i v e r a m  a  o p o r t u n i d a d e 
de ver o referido anúncio.

N ã o  s e n d o  a  e m p r e s a 
de informática LEOA que 
f o r n e c e u  e s t e  p r o g r a m a 
d e  e x a m e s  i n f o r m á t i c o s 
mult imédia  do INATTER 
a  u m a  o u t r a  i n s t i t u i ç ã o 
cujo  nome já  foi referido 
neste artigo, em princípio, só 
pode ter sido adquirido no 
INATTER ou por intermédio 
de um dos seus funcionários.

P e l a  f o r m a  a b e r t a  o u 
desimpedida como a empresa 
“Networking Corporation 
Solution” foi divulgando a oferta 
dos seus serviços às escolas 
de condução, indicando até o 

seu telefone a ser usado pelos 
interessados (835050500), só se 
pode acreditar que esta empresa de 
informática está confiante de não 
correr o risco de vir a ser acusada 
de estar a plagiar, e que adquiriu 
legalmente os direitos de fornecer 
às escolas de condução o programa 
multimédia usado pelo INATTER 
na examinação dos instruendos.

Em nossa opinião, quer o 
INATTER, quer a empresa de 
informática LEOA, que com 
certeza tiveram a oportunidade 
de ver o anúncio que constitui 
tema deste nosso escrito, deviam 
estar muito preocupados em 
esclarecer esta situação que, 
aos nossos olhos, no mínimo, 

consideramos estranhíssima.
Se realmente esta empresa de 

informática está autorizada a 
comercializar os conteúdos do 
Sistema Integrado Multimédia 
criado pela empresa LEOA 
para o INATTER, e está agindo 
legalmente, provavelmente 
passará a ter muitas escolas 
d e  c o n d u ç ã o  e  a l u n o s 
como potenciais cl ientes.

Seja como for, não restam 
dúvidas  de que no nosso 
país acontecem fenómenos 
muito estranhos e misteriosos 
que, à primeira vista, nos 
parecem difíceis de entender.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambieNte rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Hoje em dia, parece 
que em todo o 
lado se faz jus ao 
ditado: “Favor 
não compra pão”!

Até em locais onde outrora era 
impensável que alguém pudesse 
exigir alguma gratificação, hoje, se o 
cidadão não “soltar” voluntariamente, 
é cobrado “coercivamente”! E se der 
pouco é olhado de esguelha ou 
enxovalhado! Numa das morgues, 
quando os familiares dum defunto 
iam levantar o cadáver, o cangalheiro 
cobrou-lhes “gratificação”! Aqueles, 
estando desprovidos de valores, 
lá soltaram uma nota de vinte 
meticais, mas o raio do insensível 
almocreve ripostou: “Ah! Se não 
têm dinheiro, pronto! Aproveitem 
esses centavos para comprar flores!”

Será que os almocreves ignoram 
que a morte bate à porta sem nos ter 

dado tempo de organizar dinheiro 
seja para o que for? Porquê tanta 
insensibilidade e desumanidade?!

 Na escola, são poucos os 
professores que podem reprovar 
um aluno, tendo ele ou os seus pais 
a possibilidade de soltar mola... 

Na Polícia e na Justiça é o que 
já sabemos... O povo chega a 
crer que a justiça é só para os 
pobres e que só são presos os 
pilha-galinhas! Mesmo quando 
se prendem os graúdos, malta 
Taípo, Ndambi, Gregório, etc., o 
povo pensa que é simples teatro 
para impressionar os doadores 
e lhes fazer esquecer as dívidas 
ocultas do mano Guebas.. . 

 O terreno que antes era 
s i m p l e s m e n t e  o f e r e c i d o , 
hoje custa os olhos da cara, 
apesar da lei continuar a dizer 
que a terra não se vende... 

No primeiro recenseamento 
g e r a l  d a  p o p u l a ç ã o ,  o s 
recenseadores não receberam 
nem um “tostão”, mas os de 
hoje até fazem greve quando 
o INE (Instituto Nacional de 
Estatística) demora soltar a mola! 

 Mas o que teria feito que os 
moçambicanos de hoje ficassem 
tão diferentes dos de ontem que 
até iam à ceifa do arroz no Chókwè 
sem exigir nada em troca? Será 
a carestia da vida? Pode ser! 
Mas os dirigentes de hoje, de 
repente, também começaram a 
ficar muitíssimo diferentes dos de 
ontem! Os de ontem podiam tachar 
sim, mas limpavam a boca para 
dar a entender ao povo que o país 
era pobre! Até malta mano Guebas 
ontem iam aos comícios de Samora 
trajando caqui! O povo, mesmo 
desconfiando que, pelo menos o 

dirigente camarada mano Guebas, 
não podia ter só caqui no seu guarda-
fatos, mas por causa do temor ao 
SNASP fingia acreditar! Outrora, 
o dirigente que deixasse a barriga 
crescer, Samora “dava carolho”, 
como quem diz: “Maluco, assim 
o povo vai perceber que a pobreza 
deste país só está no nosso discurso! 
Tira esse bucho!” Hoje, todo o 
povo, incluindo os voluntariosos 
fervorosos chefes de quarteirão, 
já quer dinheiro! Porquê? Porque 
alguns (muitos) dirigentes de 
hoje tacham e não limpam a boca! 
Andam todos gordos, já ninguém 
repreende os barrigudos! Eles, os 
seus filhos, concubinas, enteados, 
etc., são ricos para o carraças! 
Andam em carros luxuosos, fazem 
ralys, “grifam” maningue... Por 
conseguinte, o povo já percebeu 
que a pobreza deste país só está na 

narrativa frelimista, porque, se na 
verdade Moçambique fosse assim tão 
pobre onde é que os nossos dirigentes 
iam buscar a riqueza que ostentam 
para depois exortarem a nós outros 
para consentirmos sacrifícios?! 

Sendo assim, o povo sentenciou: 
“Que se lixem esses gajos! Se ser 
rico não é pecado, vamos lá todos 
ficar ricos!”. Para voltarmos aos 
bons tempos “Samorianos”, onde 
nem tudo custava dinheiro, reinava 
o amor ao próximo, alguns dos 
nossos actuais dirigentes devem 
deixar de “fanar” e ostentar riqueza! 
Desse modo, o povo acreditará 
que o país é pobre e que nem tudo 
deve custar dinheiro! Por ocasião 
do 29 de Setembro, aniversário 
natalício de Samora, aqui fica 
uma singela homenagem! Bayete, 
Samora! Será que Moçambique 
ainda será túmulo da burguesia?!

tiNFaNeLo tavumHuNu (Direitos Humanos)

Que se lixem esses gajos! Se ser rico não 
é pecado vamos lá todos ficar ricos!

Foi com dor e consternação que o Semanário Zambeze tomou conhecimento da morte do seu colunista Samuel Matusse, ou simplesmente Tussito, como carinhosamente o tratávamos, 
vítima de doença prolongada. Samuel Matusse era homem abnegado, de fácil trato e que estava sempre presente para ajudar e contar histórias da música ligeira moçambicana.

A título póstumo, o Semanário Zambeze vai republicar nas próximas edições algumas das crónicas publicadas neste jornal. 
À família enlutada, a empresa NOVOMIDIA, proprietária e editora do Jornal Zambeze, e todos os seus colaboradores endereçam as mais sentidas condolências. 

Descansa em PAZ Tussito.

ZoomJosé MatlhoMbe
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Editorial
Nhongo: o inferno está cheio de 

maus propósitos!

dougLas madJiLa

Um tipo de jogo que tem sido habitualmente 
amigável teve que ascender a uma catego-
ria altamente competitiva, com promessas 
de uma segunda mão bem vingativa, e isso 
deveu-se ao grande golo do capitão grisalho 

da equipa municipal, isto é, o timoneiro das quatro linhas 
do clube municipal da cidade- capital não assumiu a partida 
amigavelmente, deixando assim os jogadores da parcela mais 
jovem do clube dos gangstars visivelmente furiosa, pena 
mesmo que a fúria chegou tarde e sem mais a fazer ficou a 
promessa: aguarde-nos, deixando assim a partida em aberto.

O dirigente da cidade-capital tem um gene mau para o 
tipo de sociedade a que está inserido, um gene agressivo, 
um modus operandi focado em escangalhar tudo que não 
parece certo, escangalhando consequentemente inocentes e 
vítimas do não saber, pois infelizmente não é para muitos, 
e pelo tipo de sociedade que somos esse dirigente acaba 
vitimizando o povo que dirige de um modo generalizado, 
visto que pobreza material é acompanhada pela pobreza de 
consciência e vice-versa. Moçambique pobre que é, só sai a 
perder com Eneas Comiche. Mas francamente, a sua obses-
são pela perfeição, ainda que inoportuna para uma nação tão 
imperfeita, desta vez valeu-nos como um drible fatal sobre 
as injustiças, para uma posterior assistência à vereadora obe-
diente que devolveu o lance para o capitão e este finalizou 
num pontapé de bicicleta para o fundo das malhas do clube 
juvenil dos gangstars e os deixou irados. EC-79, grande golo.

E nós a plateia sentimo-nos injustiçados. Essa teoria de 
divisão ideológica no seio do Estado perpetrada por mem-
bros do partido dirigente não passa de cobardia, ninguém 
tem o direito de usurpar o Estado, como parece perceber a 
OJM ao exigir que Eneas Comiche lhes garanta vagas de 
emprego em detrimento de outros moçambicanos por serem 
membros do partido que dirige o município. Nepotismo!

Não se deve retirar os direitos aos moçambicanos por não 
portarem um cartão que representa determinadas ideolo-
gias e nem se atribuir benefícios aos que portam tal cartão. 
Que esta acção do presidente da autarquia de Maputo sirva 
de exemplo para os demais, estamos agora atentos à per-
seguição que já inicia contra este velho autarca por parte 
dos jovens do seu partido, por simplesmente entender que 
a juventude moçambicana deve concorrer em pé de igual-
dade às oportunidades lançadas independentemente da sua 
cor partidária. Por conseguinte, estamos de bilhetes à mão 
para as próximas partidas do CMCM vs OJM, para lotar 
a bancada dos visitados, procurados no caso, e aplaudir o 
capitão da agremiação autárquica no repúdio ao nepotismo.

O mais incrível nesse xadrez todo são as injúrias advindas 
desse grupo jovem após a rejeição da sua lista, conseguem 
agora encher a boca para repreender uma possível admissão 
por familiaridade no critério escolhido pela autarquia de 
Maputo no processo de selecção nesse mesmo concurso, 
aonde mandaram a sua rejeitada lista. Patético! Indivíduos 
sem escrúpulos e nem vergonha, capazes de sentir-se mais 
moçambicanos que os outros, porque o seu partido dirige. 
Estultos. Mas desta vez dançaram feio. Abaixo o partidarismo 
nas instituições do Estado. Viva o capitão EC-79. Goloooooo  

EC-79 faz um golo a 
CR-7

Porque é que a obsessão do senhor Nhongo pela presidência da 
Renamo tem de custar vidas de pessoas inocentes, em vez de 
confrontar-se politicamente com os seus adversários directos? 
A resposta é patente e explícita: sofre de algo patológico, 
que sai da simples esfera política e carece de ajuda médica.

Na tentativa de compreendermos este fenómeno obsessivo pelo poder do 
senhor Nhongo, recorremos a alguns manuais da área de Saúde, o que nos 
permitiu saber que a cobiça do poder é semelhante ao ciúme patológico, 
que em psiquiatria aparece como sintoma de diversos quadros, desde os 
transtornos de personalidade até doenças francas. Portanto, o ciúme pato-
lógico (segundo o médico Geraldo J. Ballone, especialista em psiquiatria 
pela ABP e Professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade 
de Medicina da PUCCAMP desde 1980, - Campinas/Brasil) é um transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC), um problema que envolve riscos e sofrimen-
tos, podendo ocorrer em diversos transtornos mentais. E a linha divisória 
entre imaginação, fantasia, crença e certeza frequentemente se torna vaga e 
ambígua. Daqui acharmos que uma das saídas airosas seria a de um ou alguns 
dos familiares próximos do senhor Nhongo ajudá-lo a livrar-se dessa “pan-
demia” (apego excessivo pelo poder presidencial da Renamo), recorrendo ao 
tratamento psiquiátrico, sob o risco de perder a própria vida ingloriamente.

Este intróito do presente editorial pertence ao falecido escriba Kan-
diyane Wa Matuva ya Kandiya, em alusão à forma destrambelhada de 
fazer política deste auto intitulado boss da Junta Militar. Em verdade, 
Mariano Nhongo não sabe o que quer. Divaga em discursos sem horizonte 
visível, acusando tudo e todos de não observarem as suas reivindicações. 

Ora vejamos. As suas exigências encaixam num contexto em que Nhon-
go devia se entregar e aderir ao DDR e consequentemente dentro deste 
quadro e na condição de protegido, abrir espaço como um bom político, 
e exigindo de forma legal e democrática as mordomias para os soldados 
e todos quantos tenham passado à desmobilização, como muito bem o fez 
em vida política Afonso Dhlakama. Mas pelo contrário, Mariano Nhongo 
abraça as ameaças, fala de vinganças, enumera bombardeamentos, e no 
meio desta salada confunde meio mundo com insinuações de outra galá-
xia, do tipo que não mais quer a guerra, que aceita negociar, e mais outras 
asneiras fantasmagóricas. O resultado destes seus posicionamentos acaba 
enervando as FDS, daí as sistemáticas agressões e bombardeamentos que 
tem sofrido de forma a entrar compulsivamente no esquema da democracia. 

Mariano Nhongo acaba sendo um empecilho às nuances do desenvolvi-
mento. Mariano Nhongo acaba sendo um atropelo às normas da paz. Nhongo 
anda de boca em boca, e por esse facto acaba deitando em terra as suas 
iniciativas. Nhongo não tem espaço numa dimensão nacional como Moçam-
bique, porque as pessoas já estão fartas de homens da guerra. Nhongo deve 
perceber que as balas que sibilam nas diferentes direcções um dia perfurarão 
a sua pele e vai tombar que nem um lobo. Afinal o inferno está cheio de 
maus propósitos. Aqui fica o reparo para quem financia este pobre lacaio!
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Covid-19 afecta indústria 
de restauração e Catering

| NaCIONaL |

Na presente edição pretendemos dar des-
taque à actividade do sector de restaura-
ção e Catering. em exclusivo, trazemos a 
abordagem do presidente da associação 
de restauração e Catering de moçambi-

que (areCmo), o especialista em hotelaria e turismo au-
rélio maússe, e do secretário-geral da agremiação, eva-
risto liasse, investidor sénior do sector, que defendem que 
a Covid-19 afecta sobremaneira estes serviços no país.

p- o sectorde hotelaria e 
turismo, restauração e Cate-
ring, entre outros, foramos 
mais afectados pelaCovid-19.
Qual foi o impacto da pande-
mia no vosso sector?

R- O impacto daCovid-19 
no sector darestauração e Ca-
tering édevastador e, como 
consequência, registam-
-se grandes perdas de postos 
de trabalho, despedimentos, 
falta de liquidez das empre-
sas, entre outras situações.

p- senhor presidente, 
qual tem sido a média de es-
tabelecimentos que encerra-
ram completamente as suas 
actividades.e tendo dados 
estatísticos, pode elucidar-
-nos sobre quantas pessoas 
foram afectadas?

R - A ARECMO, embora 

seja uma associação nova, cujos 
órgãos sociais tomaram posse 
há pouco mais detrês meses, 
desenvolveu um inquérito na 
cidade e província de Maputo 
relativo aos últimosseis meses, 
onde constatou que as áreas de 
restauração e Catering apresen-
tam enormes quebras de factu-
ração, com consequências no 
atraso das rendas comerciais, 
no não pagamento total ou par-
cial de muitos salários, no agra-
vamento dos despedimentos, e 
nos níveis preocupantes da in-
tenção de requerer insolvência.

 Perante este quadro ur-
gem apoios para a liquidez 
das tesourarias,como também 
medidas tendentes à redução 
do IVA na restauraçãoꓽao pa-
gamento de água e luz, impos-
tos no INSS, entre outras que 
contribuam para um reequilí-

brio e normal funcionamen-
to das empresas deste sector 
para a protecção do emprego.

Do inquérito realizado na 
restauração e no Catering vi-
mos que na restauração, perto 
de 57% e no Catering cerca de 
65% das empresas ponderam 
avançar para a insolvência, 
dado que as suas receitas reali-
zadas e as previstas não permi-
tem suportar todos os encargos 
que decorrem do normal funcio-

namento das suas actividades.
Nestas unidades inquiri-

das a quebra na facturação nos 
últimos 6 meses foi avassala-
dora, sendo que perto de 70% 
delas registaram perdas acima 
de 83%.E como consequência 
da grande redução da sua fac-
turação aferimos que cerca de 
40% destas empresas não con-
seguiram efectuar o pagamento 
dos salários nos últimos meses 
e 35%o fizeram parcialmente.

Perante esta realidade, 43% 
das empresas já efecturam 
despedimentos desde o início 
dapandemia, destas, 25% re-
duziram o quadro de pessoal 
entre 30 e 50%ꓽ 20% reduzi-
ram em mais de 50%os postos 
de trabalho e cerca de 25% 
das unidades de restauração 
e 43% de Catering.Cerca de 
25% dasempresas assumem 
que não vão conseguir manter 
por muito tempo os postos de 
trabalho, o que é preocupante.

p - Há cerca de três meses 
foi declaradoo estado de 
calamidade pública no país, 
e com isso a retoma gradual 
das actividades económicas 
mas com alguns condiciona-
lismos. Qual tem sido o exer-
cício da ARECMO paraa 
sobrevivência do sector?

R - A situação vivida na 
área da restauração e Cate-
ring é bastante difícil, con-
tudo este é momento dos 
empresários de restauração 
e Catering serem mais flexí-
veis e teralguma criatividade, 
pois a pandemia veio exigir 
aos estabelecimentos destes 
sectores um enorme esfor-
ço de adaptação por forma 
a ser possível,por um lado, 
cumprir com as novas regras 
do mercado, e, por outro, ir 
ao encontro dos novos com-
portamentos dos clientes.

Relativamente aos con-
dicionalismos, na verdade o 
instrumento não é clarifica-
dor e apresenta algumas lacu-
nas.Submetemos um pedido 

eLtON da Graça 
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ESPECIALISTA EM MEDICINA 
TRADICIONAL

DOUTOR SOFRIMENTO 
NINGORE

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

| NaCIONaL |

Dívidas sufocam cada vez 
mais o sector de Catering

O Secretá-
rio-geral 
da As-
s o c i a -
ção de 

Restauração e Catering de 
Moçambique (ARECMO), 
Evaristo Liasse, referiu-
-se a várias dívidasexis-
tentes entre o Estado e os 
associados, o que torna 
impraticável a sua activi-
dade neste momento da 
pandemia da Covid-19.

“Há muitas dívidas que 
o Estado tem para com os 
associados. Grande parte 
das empresas paga dívi-
das até ao ano de 2017. 
Vivemos um momento de 
crise e incertezas, não ha-
vendo como sobreviver. 
Estamos num autêntico 
caos em que não sabemos 
onde ir buscar dinheiro 
para o fomento do nosso 

negócio. Temos vindo só 
a desenrascar”, salientou.

No entender de Eva-
risto Liasse, outra grande 
preocupação da ARECMO 
prende-se com os horários 
definidos em função das 
medidas restritivas, que 
chegam a penalizar as es-
tâncias e serviços de restau-
ração, uma vez que as por-
tas encerram às 20 horas.

 Esta medida, confor-
me explicou, concorre 
para a redução da car-
teira de clientes e con-
sequente baixa na ar-
recadação das receitas. 

Nesta senda, o Secre-
tário-geral da agremiação 
diz que uma das melhores 
saídas para a crise seria a 
isenção no pagamento do 
IVA para os operadores do 
sector, ao mesmo tempo 
que deviam ser introduzi-

das medidas visando redu-
zir os custos de operação 
que são bastante onerosos.

Entretanto, tan-
to o presidente da 
A R E C M O , A u r é l i o 
Maússe,como o seu Se-
cretário-geral, Evaristo 
Liasse, enaltecem o pa-
pel da Confederação das 
Associações Económicas 
(CTA) no que respeita ao 
diálogo com o Governo, 
como forma de suprir a cri-
se na indústria de restaura-
ção e Catering. E, porque 
a Covid-19 constitui um 
problema de calamidade 
pública, os dois dirigentes 
enfatizaram a necessidade 
do respeito pelas medidas 
impostas pelas autorida-
des da Saúde,garantindo 
a segurança e aumen-
tando a confiança 
por parte dos utentes.

de esclarecimento sobre o novo 
Decreto Presidencial do dia 5 de 
Fevereiro de 2021 sobre o reco-
lher obrigatório a partir das 21 
horas, apelando para a emissão 
de um documento destinadoaos 
trabalhadores que por imperati-
vos de trabalho não conseguem 
chegar às suas casas antes das 
21horas. Tal documento visa 
evitaros constrangimentos quer 
para a Polícia quer para as pes-
soas devido à falta de transporte. 

O apelo da ARECMO foi no 
sentido de esta ser incluída no 
processo de debate sobre as me-
didas restritivas e permitir que 
as mesmas sejam ajustadas à re-
alidade. Contudo, defendemos o 
respeito pelas regras definidas 
para o sector, nomeadamente no 
que diz respeito à limitação da 
lotação, a utilização exclusiva 
de lugares sentados no interior 
e nas esplanadas e observando o 
cumprimento do distanciamento 
social e do horário de funciona-
mento, a lavagem das mãos, me-
dição da temperatura, entre ou-
tras emanadas pelas autoridades.

As circunstâncias excepcio-
nais do momento que vivemos 
pedem também medidas excep-
cionais nesta altura, e acredita-
mosque é possível encontrar so-
luções que, mesmo com alguns 
condicionalismos, sejam uma 
alternativa mais interessante. 
Neste sentido,apelamos aos em-
presários a aceitarem mais este 
desafio, sobretudo tendo em 
conta a indefinição de uma pers-
pectiva que ainda se mantém por 
parte do Governo.Porém, pensa-
mos que a introduçãopelo Go-

verno, através do Ministério da 
Cultura e Turismo, do Selo Lim-
po e Seguro poderáreanimar o 
sector e contribuir para que, gra-
dualmente, as unidades voltem 
ao seu normal funcionamento,a 
médio e longo prazos.

p - senhor presidente, como é 
que estão preparados quanto às 
medidas para limitar a transmis-
são da Covid-19?

R - O sector da restauração, 
através da ARECMO, tem esta-
do envolvido em campanhas de 
sensibilização, em parceria com 
o Governo, no bem servir, onde 
são realizadas visitas educativas 
no sentido de apelar às unidades 
de restauração e de Catering para 
o uso de boas práticas e preven-
ção da Covid-19.E pensamos que 
com a contribuição de todos po-
deremos obter bons resultados.

p - o que estãoa pla-
nificar ou a fazer,como 
associação,para atrair mais 
moçambicanos aos vossos esta-
belecimentos?

R - Como me referi 
anteriormente,estamos a traba-
lhar em parceria com o Governo 
na introdução do Selo Limpo e Se-
guro, e acreditamos que a higiene 
e a segurança serão os elementos-
-chave na retoma da actividade 
turística, não só a nível nacional 
mas também para os estrangeiros, 
visto que a Covid-19 representa 
uma grave ameaça omnipresente. 

Especificamente, estamos fo-
cados nas medidas de distancia-
mento social, higiene e seguran-
ça. Neste contexto, o Selo Limpo 

e Seguro ora lançado pelo 
Governo pode impulsionar 
a aposta no turismo do-
méstico e o consumo, visto 

que esta distinção garante 
aos turistas internos e ex-
ternos o cumprimento de 
todos os requisitos de hi-

giene e limpeza, que acre-
dito que poderá aumentar 
sobremaneira a promoção 
e garantir mais segurança.
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As crianças só acordam, 
comem, brincam e dormem

Obesidade infantil em tempo da pandemia 

a nutricionista Jéssica Joaquina limene, afecta na direcção 
Provincial de Saúde de Maputo, afirma que com as restrições 
devido ao surto da pandemia da Covid-19 os pais devem adop-
tar bons hábitos alimentares familiares nas crianças, no sentido 
de evitar a obesidade e desnutrição, uma vez que estes traba-
lham em regime de rotatividade, o que lhes proporciona tempo 
de estar em casa. 

Antes, a criança 
tinha uma roti-
na diária, sendo 
que parte consi-

derável do tempo passava fora 
de casa, mas com a pandemia 
tudo mudou, ficando mais tem-
po em casa. “Por onde andei vi 
muitas crianças “gordas” porque 
acordam, comem, brincam e 
dormem, ainda que estudem em 
algum momento, mas a maior 
parte do tempo estão a brin-
car, comer e dormir”, afirma.

Segundo Limene, este é o 
momento que os pais têm para 
procurar desenhar um plano 
alimentar diário, semanal ou 
mensal para as crianças. “Os 
pais podem ir a cozinha, des-
pensa, geleira; lá tem fruta e 
podem preparar uma alimenta-
ção saudável para as crianças. 
Não há motivo para fazer tudo 
rápido porque estão em casa, 
mesmo que seja em 15 dias, 
mas está em casa”, aconselha. 

 A nutricionista diz que no 
lugar de comprar um iogurte 
pode-se levar uma banana ou 
maçã esmagar e dar a criança. 
Mas pode dar também cereais. 
Estas devem comer muita fru-

ta, beber água, evitar frituras, 
refrescos, em suma, evitar tudo 
que não é saudável, principal-
mente alimentos industrializa-
dos. É preciso dar alimentos 
naturais pouco processados.

A fonte diz que pode-se ex-
plorar a internet para fazer re-
ceitas caseiras, exemplo disso 
é o iogurte de malembe. Temos 
muitas frutas silvestres. Para que 
haja uma alimentação saudável 
para as crianças é necessário 
que os pais se entreguem a esta 
causa. Se os pais forem  exem-

plo na alimentação, comerem 
alimentos com muitas proteínas, 
aí sim, teremos muitas crianças 
livres de desnutrição infantil.

Limene diz haver necessida-
de de os pais controlarem o que as 
crianças comem no seu dia-a-dia. 
“O que estraga são os “fastfood”, 
os pais não têm tempo de levar 
verduras ou legumes e ferver, 
preferindo comprar uma pasta já 
feita, logo, começam a introduzir 
alimentos industrializados mui-
to cedo na criança. Estes devem 
ter em mente que alimentar bem 
uma criança é garantir um desen-
volvimento saudável”, afirma.

A fonte frisou que deve-se 
evitar sempre alimentos indus-
trializados. Se uma mãe fizer 
biscoitos em casa vai ter o cui-
dado de controlar a quantidade 
do açúcar, havendo necessida-
de de explorar frutos naturais. 

Jéssica Limene acrescen-
tou que a alimentação infantil é 
muito importante, sendo também 
um assunto que deveria começar 
da base, pois olhando para esta 
situação de forma mais especial 
e atenciosa desde muito cedo 
pode-se evitar muitas coisas. 

 Acrescentou que podem 
explorar a internet para fazer 
receitas caseiras, exemplo dis-
so é o iogurte de malambe, pois 

temos muitas frutas silvestres. 
Segundo ela, para que haja 

uma alimentação saudável nas 
crianças é necessário que os 
pais se entreguem a esta causa. 

Alimentação infantil dos 6 aos 
24 meses 

Num outro desenvolvi-
mento, Jéssica Limene diz 
que a alimentação infantil é 
um assunto de suma impor-
tância na sociedade, de modo 
a evitar infecções no futuro.  

“Sobre a alimentação infantil 
dos 6 meses aos dois anos não gos-
taria de falar dessa fase da vida, 
mas sim dos zero aos seis me-
ses. Podia intensificar essa parte, 
mas não tem muita diferença da 
alimentação materna inclusiva, 
aqui alimenta-se a criança con-
forme a sua vontade”, enfatiza. 

A nutricionista diz que a 
partir dos seis meses as coisas 
mudam de rumo, pois aquilo 
que o leite materno proporcio-
na já não é suficiente para uma 
criança dos seis meses para 
cima. Aqui há uma divisão em 
três grupos: as crianças dos seis 
aos nove meses, dos nove aos 
doze e dos doze aos 24 meses, 
sendo mais fácil gerir essa fase. 

Segundo Jéssica Limene, na 
faixa etária dos seis aos nove me-
ses a criança passa a ter introdu-
ção de alimentos complementa-
res, mas essa introdução deve ser 
cautelosa porque a criança ainda 
não saiu do aleitamento mater-
no e não tem forças suficientes 
para mastigar alimentos de gran-
de estrutura. É necessário que a 
criança tenha no máximo duas 
ou três refeições por dia. Chama-
-se a isso aleitamento continu-
ado porque a criança ainda não 
saiu do aleitamento materno.

Explica ainda que no alimen-
to complementar a textura deve 
ser de forma pastosa, as papas 
devem ser muito leves porque 
a criança não terá que mastigar, 
por isso que há essa divisão. 

A nutricionista deu como 
exemplo de cereais locais a fari-
nha de milho, com a qual pode-se 
fazer a papa; a pasta de amendoim. 
Aquilo que temos em casa é só 
fazer de modo que seja uma pas-
ta muito leve e a quantidade deve 
ser de duas ou três colheres de 
sopa, dependendo do tempo que 
a mãe escolher, tendo em conta 

CrIzaLda VILaNCuLOs
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que a criança continua a mamar. 
A partir dos doze meses a 

criança começa a ter a mesma 
refeição que a família, podendo 
usufruir de duas a três refeições, 
dependendo da mãe como ser-
ve, mas não se pode privar do 
leite materno. Não é recomen-
dado uma criança dos seus seis 
meses ter a mesma refeição que 
a família, essa é uma refeição 
precoce, mas às vezes é o que a 
família tem como alimentação, 
mas isso não é recomendado. 

Acrescentou que é sabido por 
todos que as mães não estão sem-
pre em casa, estando muitas vezes 
no trabalho, salvo aquelas que, 
por exemplo, trabalham no mer-
cado, esta mãe, sim, tem a opor-
tunidade de levar consigo a crian-
ça, sendo sujeita a comer tudo 
que a mãe come durante o dia.

Jéssica Limine afirma que 
isso é algo incrível, porque essa 
criança é saudável aos olhos dela. 

 Quanto aos hábitos alimen-
tares das crianças, segundo a 
nutricionista, os pais devem ser 
exemplo para as crianças. Se 
um pai come de forma inade-
quada, logo a criança vai imitar 
o progenitor, o que vai permitir 
a entrada de doenças como a 
desnutrição, obesidade e outras. 
Os pais devem trazer pratos 
coloridos e introduzir na mesa 
alimentos de origem animal, 
carnes, frango, ovos e leite para 
as crianças saberem que estes 
alimentos existem no cardápio. 

A fonte que temos vindo a 
citar afirma que as mães geral-
mente têm preguiça de preparar 
algo ou porque não sabem pre-
parar, o que não pode acontecer. 
Não podem fazer dietas por si só. 
Estes até podem cuidar da ali-
mentação da criança, mas muitas 
vezes dão chips, doces, bolachas. 
Mas esses alimentos não são 
uma comida e não podem cons-

tituir base da dieta duma criança. 
Limene explica que a par-

tir do momento que as crianças 
começam a partilhar a mes-
ma refeição com os pais o que 
muda é a quantidade da comi-
da que essa criança vai ingerir, 
mas ela já tem dentes e conse-
gue mastigar bem os alimentos.  

Alimentos que se devem evitar 

A fonte diz que quando a crian-
ça alimentar-se de forma inadequa-
da pode desencadear problemas 
como a obesidade, aumento de ní-
veis de colesterol e anemia, por isso 
nos primeiros anos de vida duma 
criança não são recomendados ali-
mentos como refrescos, sumos ar-
tificiais, café peto, produtos embu-
tidos, bolos e bolachas recheadas, 
doces, chocolates, sorvete, frituras 
ou alimentos industrializados.

A terminar, Limene falou da 
alimentação da criança doente, 

afirmando que se a criança ain-
da se alimenta de leite materno a 
mãe deve amamentar com muita 
frequência. Se tiver diarreias há 
necessidade de se aumentar os lí-
quidos para evitar a desidratação. 
Entretanto, os responsáveis pela 
criança devem levá-la à unida-
de sanitária mais próxima para a 
avaliação do seu estado de saúde. 
Devem lavar as mãos ao preparar 
ou servir os alimentos e usar água 
limpa para prevenir as diarreias.

Que informações os pais têm 
sobre alimentação infantil?

A nossa equipa de reporta-
gem saiu à rua para ouvir e saber 
de alguns pais sobre a alimenta-
ção infantil. O que se constatou 
é que alguns pais não sabem o 
que é alimentação infantil. É o 
caso da dona Fátima Jamisse, re-
sidente no bairro da Polana-Ca-
niço “A”, que falou ao Zambeze. 

A nossa reportagem surpre-
endeu a dona Fátima a alimentar 
o seu filho de apenas 7 meses. 
Fátima foi categórica na sua res-
posta, ao afirmar que “não sei, 
de manhã dou cereais, à tarde fa-
rinha de milho e à noite farinha 
de cereais”, acrescentando que a 

criança até come xima com carril 
de amendoim e folhas de abóbora. 

Por sua vez, Zubeida Améri-
co Vilanculos, residente no bairro 
da Maxaquene, mãe da pequena 
Filomena, de um ano de idade, 
afirmou que sempre ao amanhe-
cer a criança toma leite materno 
como primeiro alimento. Afirma 
que a sua filha come quase tudo, 
dando como exemplo a farinha 
de milho, farinha Láctea, Dano-
ne, arroz ou carril de amendoim.

Segundo Vilanculos, a sua 
filha começou a comer com 9 
meses, sendo que a criança come 
quando for necessário, mas o 
que não pode faltar na sua die-
ta é o Danone e a farinha Láctea.        

Amélia Sitoe, residente 
no bairro 1º de Maio, diz que 
com a pandemia as coisas es-
tão muito complicadas para ela, 
pois já não passa as suas refei-
ções devidamente como antes. 

Acrescentou que “no período 
da manhã as crianças passam o 
pequeno-almoço com a pouca co-
mida que sobra no dia anterior, à 
tarde tomamos chá como almoço 
com um pedaço de pão e uma sa-
lada se tivermos. No final do dia, 
já no jantar, comemos arroz com 
feijão ou outro carril qualquer”.
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“A extrema competição” 
de Joe Biden

O n o v o 
P r e s i d e n t e 
dos  Es tados 
Unidos ,  Joe 
Biden, embora 

usando uma linguagem mais 
moderada e diplomática, não 
se tem afastado muito, em 
vários aspectos de política 
externa, das linhas da anterior 
A d m i n i s t r a ç ã o  T r u m p .

Um desses aspectos é o 
reconhecimento da ascensão 
da  China  como potênc ia 
emergente e que, a partir de 
um crescimento excepcional 
da sua economia graças às 
reformas de Deng Xiaoping, 
se tornou, em três décadas 
( também beneficiando do 
fim da União Soviética e da 
permanente fragmentação 
política e debilidade militar 
da  Europa)  o  c la r í s s imo 
C h a l e n g e r  d o  p o d e r 
americano nos próximos anos.

Este é um facto reconhecido: 
c o m  a  m a i o r  p o p u l a ç ã o 
do globo,  com a segunda 
economia mundial e a menos 
afectada pela pandemia, com 
uma crescente capacidade 
mili tar,  agora em vias de 
modernização, com influência 
na Europa, na África, nas 
Américas e na Ásia, a República 
Popular da China tem todas as 
condições para entrar naquilo 
q u e ,  d i p l o m a t i c a m e n t e , 
Biden qualifica como uma 
“ e x t r e m e  c o m p e t i t i o n ” 
com os  Es tados  Unidos .

As palavras de Biden foram 
pronunciadas numa entrevista 
a 7 de Fevereiro na cadeia 
CBS, no programa Face the 
Nation. Nessa entrevista, o 
Presidente revelou que conhece 
bem o seu homólogo chinês, 
classificando-o como “muito 

bri lhante”,  “muito duro”, 
“but without a democratic 
small D. bone in his body”.

Biden acrescenta que tinha 
dito ao Presidente Xi que 
esperava não ter com a China 
um conflito, mas esperava 
“extrema competição”. Que 
competição? Em que termos?

Ascensões e quedas

A História do mundo é uma 
História de competição, de 
ascensão e queda de potências 
e poderes. Na corrida dos 
europeus à expansão colonial, 
u s a n d o  a  s u p e r i o r i d a d e 
técnico-militar das “velas e 
canhões” na Ásia, Américas e 
África, para lutar por domínios 
e mercados, os Portugueses e 
Espanhóis foram superados 
no Oriente pelos Holandeses 
e  e s t e s ,  d e p o i s ,  p e l o s 
Ingleses. Nas lutas pelo Novo 
Mundo norte-americano – 
correspondente aos Estados 
Unidos e Canadá de hoje – a 
partir de meados do século 
XVIII, os Ingleses venceram 
os Franceses. Depois estes 
tiraram a desforra, ajudando 
os rebeldes americanos a 
alcançar a Independência. 
Napoleão tentou unir a Europa 
sob hegemonia francesa, mas 
embateu na tenaz resistência 
dos Ingleses, que apoiaram a 
resistência dos Portugueses e 
Espanhóis na Península. E o 
Imperador, na sua incessante 
sede de glória e conquista, 
acabou por ser derrotado na 
Rússia. Por dois generais – o 
vesgo Kutuzov, que lhe negou 
sempre uma batalha decisiva e 
o obrigou a penetrar mais e mais 
na Rússia; pelo outro general 
russo – o General Inverno. 

Houve outros flagelos que 
dizimaram o Grande Exército 
de Napoleão: um deles foi o 
tifo, uma epidemia que causou 
tantas ou mais baixas às tropas 
napoleónicas que os soldados 
e os guerrilheiros russos.

No século XIX, o factor 
central da História europeia, 
depois da derrota de Napoleão 
e  de  um i lusór io  re torno 
da contra-revolução, sob a 
égide da Santa Aliança, foi a 
unificação da Alemanha. Esta 
unificação deu-se graças à 
acção político-estratégica de 
Bismarck, que conseguiu fazê-
la à volta do Reino da Prússia, 
vencendo sucessivamente a 
Dinamarca, a Áustria e a França.

Mas o problema da Alemanha 
unida é sempre, como observou 
Henry Kissinger, “ser muito 
grande para a Europa, mas 
pequena para o Mundo”. Os 
sucessores de Bismarck, o 
Kaiser Guilherme II  e os 
seus governos, destruíram o 
sistema de equilíbrio europeu 
que Bismarck criara, e levaram 
os seus inimigos potenciais – 
a França, Inglaterra e Rússia 
– a unir-se, conduzindo a 
Europa para a Grande Guerra.

A t é  e s s e  t e m p o ,  n u m 
mundo onde o  centro  do 
poder estava na Europa, na 
Europa havia cinco poderes 
ou potências – a França, Grã-
Bretanha, Alemanha, Áustria 
e Rússia. A guerra atingiu-as 
e diminuiu-as a todas: na 
Rússia, aconteceu a revolução 
bolchevique; na Alemanha e 
na Áustria, a derrota levaria 
ao poder, em menos de 20 
anos, Hitler e a outra guerra; 
a Grã-Bretanha e a França 
eram vencedoras, mas, com 
a chegada dos Americanos, 

para os salvarem na frente da 
Flandres, passavam a contar 
um novo poder. O mundo 
eurocêntrico entrara em crise 
e a Segunda Guerra Mundial, 
consequência da Primeira, 
i r ia  confirmar essa crise. 
A partir de 1945, o poder 
deslocava-se da Europa, para 
Leste para a União Soviética, 
para Oeste, para os Estados 
Unidos. A Europa, destruída 
como ex-campo de batalha, 
dividida ideologicamente, ia 
perder o domínio do mundo. 
Quando os anglo-franceses 
tentam ter uma política de 
reacção – em Suez em 1956, 
– seriam vencidos, não tanto 
pelo inimigo soviético, como 
pelo aliado norte-americano.

 A Guerra Fria seria ganha, 
nos anos 80 pela América 
de Reagan. Através de uma 
combinação de rearmamento 
e investimento na defesa, de 
agressividade no terreno e 
de ofensiva económica, que 
levariam a nova direcção 
do PCUS de Gorbachev a 
reformas que provaram ser 
su ic idár ias  para  a  União 
Sovié t i ca .  Seguiu-se  um 
período de aparente hegemonia 
ou mesmo domínio norte-
amer icano ;  os  a t en tados 
do radical ismo j ihadis ta , 
aparatosos que foram, não 
desafiaram esse domínio, 
mas obrigaram-no a estar de 
prevenção. E interromperam a 
exportação do modelo político-
económico euro-americano 
pa ra  o  r e s to  do  mundo .

O desafio chinês

Mas, entretanto, não foi só 
no Ocidente que, nos anos 
80, houve mudanças: a par 

das três personalidades dessa 
mudança – Reagan, Thatcher 
e o Papa João Paulo II – houve 
uma quarta personagem, o 
discretíssimo líder chinês 
Deng Xiaoping, que criou 
um modelo que combinava 
nacionalismo monopartidário 
e progressiva mas controlada 
liberdade económica, uma 
e s p é c i e  d e  s o l u ç ã o  d e 
nac iona l i smo d i r ig i s t a  à 
asiática, que ia transformar a 
China economicamente. Os 
ocidentais, sempre crédulos na 
transposição dos seus modelos 
e sempre optimistas, acharam 
que o liberalismo económico 
traria liberalismo político 
na China.  Enganaram-se.

N u m a  d i s c r e t a 
estratégia, a China cresceu 
e x p o n e n c i a l m e n t e  e m 
termos económicos, mas não 
alterou o modelo político 
monopartidário, antes usou 
os progressos tecnológicos 
pa ra  me lho r  con t ro l a r  a 
economia  e  a  soc iedade .

Essa  l inha  consol idou-
s e  c o m  a  d i r e c ç ã o  d o 
Presidente Xi, que investiu 
na concentração do poder 
e no reforço do seu papel 
no  Pa r t ido  e  no  Es tado .

Uma América polarizada, 
d i v i d i d a  p e l a  c a m p a n h a 
eleitoral, com uma população 
que sofreu como nenhuma 
os efeitos da pandemia da 
Covid-19,  tem agora,  em 
te rmos  de  Cha l l enger,  o 
desafio da China que é, das 
potências, a menos atingida 
pela pandemia, ou aquela 
que, em termos económicos, 
foi menos afectada. É esse 
competidor que os Estados 
Unidos, com Trump ou com 
Biden, têm que enfrentar.

Jaime Nogueira PiNto 
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No leito do grande rio
Total lança curso online para 
jovens moçambicanos

o projecto mozambique lNG, liderado pela total, 
anuncia o lançamento da plataforma electrónica de forma-
ção mooC moZaiC, que é o primeiro passo do progra-
ma de formação e recrutamento de jovens moçambicanos 
para a equipa de operações do projecto Mozambique LNG. 

MO O C 
significa 
“Massi-
ve Open 
O n l i -

ne Course” e MOZAIC é o 
nome da iniciativa em favor 
da educação implementada 
pela Total E&P Moçambique.

A plataforma MOOC 
MOZAIC estará aberta a 
inscrições para alunos de 18 
a 25 anos que tenham con-
cluído pelo menos o nível 
médio do Sistema Nacional 
de Educação. Consiste num 
curso de formação online gra-
tuito de 9 semanas, cobrindo 
matemática básica, ciências, 
petróleo e gás, e a indús-
tria de gás natural liquefeito 
(GNL). Todos os candidatos 
podem inscrever-se em www.
moocmozaic.com a partir do 
próximo dia 15 de Março.

O modelo MOOC irá per-
mitir que um grande número 
de estudantes em Moçambique 
tenham acesso à formação e 
potencialmente emprego no 
projecto durante a fase de ope-
rações. Os participantes que 

concluírem com êxito o curso 
da plataforma MOOC MO-
ZAIC serão elegíveis para par-
ticipar no processo de selecção 
para formação adicional na 
Mozambique LNG Academy, 
o Centro de Formação da To-
tal com sede em Maputo. A 
Mozambique LNG Academy 
irá proporcionar formação 
gratuita a 400 jovens moçam-
bicanos para assumirem car-
gos de operadores, técnicos de 
manutenção (mecânica, elec-
tricidade e instrumentação), 
técnicos de saúde, segurança 
e ambiente, e logísticos no 
projecto Mozambique LNG. 

A Mozambique LNG 
Academy iniciará as suas 
actividades em Setembro 
de 2021 com um grupo ini-
cial de 60 participantes.

Ronan Bescond, director-
-geral da Total em Moçambi-
que, afirmou: “Como opera-
dor do projecto Mozambique 
LNG, o nosso objectivo é 
incorporar talentosos jovens 
moçambicanos de ambos 
os sexos na nossa equipa 
de operações. O desenvol-

vimento de competências 
locais é parte integrante do 
nosso modelo de negócio. A 
formação e recrutamento de 
jovens moçambicanos contri-
bui para os nossos objectivos 
de desenvolvimento susten-
tável e responde aos compro-
missos estabelecidos com o 

Governo de Moçambique em 
termos de conteúdo local”.

A Total E&P Mozambi-
que Área 1, Limitada, uma 
subsidiária integral da Total, 
opera o projecto Mozambi-
que LNG, com uma partici-
pação de 26,5%, juntamente 
com a ENH Rovuma Área 

1, S.A. (15%), Mitsui E&P 
Mozambique Área 1 Limited 
(20%), ONGC Videsh Ro-
vuma Limited (10%), Beas 
Rovuma Energy Mozambi-
que Limited (10%), BPRL 
Ventures Mozambique B.V. 
(10%) e PTTEP Mozambi-
que Área 1 Limited (8.5%).

O Presidente 
da Repúbli-
ca, Filipe 
Nyusi, inau-
gurou na 

sexta-feira, 26 de Fevereiro, 
uma nova agência do BCI, no 
distrito de Molumbo, província 
da Zambézia. A iniciativa in-
sere-se no âmbito da iniciativa 
presidencial “Um Distrito um 
Banco”, que tem em vista dotar 
todos os distritos de Moçam-
bique de cobertura bancária.

Segundo referiu o Chefe de 
Estado, em 2020 foi alcança-
da a marca de 129 distritos já 
bancarizados. “São 82% dos 
distritos bancarizados, mas pre-
tendemos até ao final deste ano 
concluir em todos os distritos 
do nosso Moçambique. Que-

remos que pelo menos 75% da 
nossa população esteja a 5km 
do banco. Estamos a trabalhar 
nesse sentido, porque a fase ini-
cial foi de conseguir trazer os 
bancos, mas é preciso agora ter 
banco perto como estamos a fa-
zer com a escola e o hospital”.

Numa cerimónia em que 
participaram altas individu-
alidades do Governo, com 
destaque para o ministro da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, Celso Correia, e o 
governador da província da 
Zambézia, Pio Matos, o ad-
ministrador do BCI, Mukhtar 
Abdulcarimo, salientou na sua 
intervenção que “esta unidade 
de negócio vai trazer enormes 
benefícios para a população 
local, e vai ter mais concreta-

mente um impacto directo para 
2.218 funcionários públicos 
que vão passar a usar os ser-
viços deste balcão, reduzindo 
assim as distâncias e custos a 
que estavam antes sujeitos”. 

A agência da vila-sede de 
Molumbo vai beneficiar não 
somente os mais de 350.000 
habitantes mas, entre outras, 
também as populações das 
localidades de Capitão-Mor, 
Corromana-Sede e Nangoma.

Refira-se que Molumbo foi 
elevado há mais de cinco anos 
à categoria de distrito e tem 
como limites, a norte, o distri-
to de Mecanhelas, província 
de Niassa, a oeste o vizinho 
Malawi, a sul, os distritos de 
Milange e Lugela, e a este os 
distritos de Namarrói e Gurué.

PR inaugura agência do BCI em Molumbo
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No leito do grande rio

Nacala Logistics investe na agricultura para 
potenciar desenvolvimento local 

a Nacala logistics está a prestar assistência a 14 
mil famílias, residentes ao longo do corredor. Este 
apoio é direccionado através da campanha agríco-
la 2020/2021, em curso desde Novembro do ano passado. 

Através do 
P r o g r a m a 
de Geração 
de Renda 
da Nacala 

Logistics, os beneficiários 
recebem insumos de produ-
ção agrícola e toda a assis-
tência técnica necessária para 
o sucesso da sua produção. 

No total são 108 tonela-
das de sementes já entregues 
aos produtores juntamente 
com fertilizantes, insecti-
cidas, catanas, enxadas e 
outros materiais necessá-
rios para responder às ne-
cessidades dos agricultores.  

Embora a principal apos-
ta da Nacala Logistics seja 
a produção de culturas de 
geração de renda, como a 
soja e o gergelim, a empresa 
também distribuiu sementes 
de amendoim, milho, fei-
jão- nhemba e arroz, com o 
objectivo de garantir a segu-
rança alimentar das famílias 
abrangidas pelo programa. 

Os agricultores já se en-
contram na segunda sacha e 
mostram-se satisfeitos com 
o facto dos campos de pro-
dução já apresentarem bo-
tões florais, um sinal de que 
o processo está a decorrer 

dentro dos parâmetros dese-
jados, tanto pelos produtores 
como pela equipa de assis-
tência. No final da campa-
nha, a expectativa é que cada 
família consiga obter por 
cada hectare, pelo menos, 
1300kg de soja, 850kg de 
amendoim, 850kg de feijão-
-nhemba e 800kg de gerge-
lim para consumo e venda.  

Ciente do impacto que 
o Programa de Geração de 
Renda tem tido em todas as 
comunidades residentes ao 
longo do corredor, a Naca-
la Logistics reafirma o seu 
compromisso em continu-
ar a potenciar a agricultura 
local, garantindo que cada 
vez mais famílias melhorem 
as suas condições de vida. 

No âmbito 
do agrava-
mento da 
p a n d e m i a 
do novo co-

ronavírus no país, o Standard 
Bank recomenda aos seus 
clientes e ao público, no geral, 
a utilizar os canais digitais do 
banco para realizar transac-
ções bancárias, evitando-se, 
desta forma, aglomerações 
nas agências, instalações e 
espaços públicos do banco.

Para o efeito, esta institui-
ção bancária disponibiliza um 
vasto leque de plataformas 
que facilita a realização de 
operações bancárias de forma 
autónoma, rápida e eficiente, 
nomeadamente Netplus e BOL 
(Internet Banking), Netplus 
App (Mobile Banking), QuiQ 
(*555#), ATMs para depósitos 
e Máquinas de Grandes De-
pósitos que permitem efectuar 
depósitos de elevadas quantias.

Através do QuiQ, os clien-
tes podem realizar diversas 
transacções bancárias, com 
recurso ao telemóvel, mesmo 
sem crédito nem acesso à in-
ternet. Com esta plataforma 
tecnológica podem ser viabi-
lizadas operações como con-
sulta de saldos, transferências 
inter e intra-bancárias, trans-
ferências para M-pesa, paga-

mentos de serviços diversos, 
com destaque para água, ener-
gia, televisão e, ainda, com-
pra de recargas de internet.

Para as empresas, o Stan-
dard Bank dispõe do NetPlus, 
uma plataforma que atende às 
tendências actuais do avanço 
tecnológico, na perspectiva da 
satisfação crescente das neces-
sidades dos clientes, facilitando 
a realização dos seus negócios.

Trata-se de uma tecnolo-
gia que se destaca através da 
sua simplicidade na utilização, 
bem como o seu menu simples, 
factores que permitem uma 
navegação sem problemas.

Com um simples clique 
pode-se efectuar o pagamen-
to de despesas em massa, 
como por exemplo salários.

Usando um tablet ou te-
lemóvel, os clientes poderão, 
igualmente, realizar transfe-
rências internacionais, fac-
turas, impostos, entre ou-
tros, a qualquer hora e lugar, 
através da plataforma BOL 
APP do Standard Bank.

Nas cidades de Mapu-
to e Matola, os clientes têm, 
também, à sua disposição os 
balcões digitais do Standard 
Bank, que funcionam 24 ho-
ras por dia, onde poderão rea-
lizar de forma autónoma todas 
as transacções bancárias que 

são efectuadas num balcão 
de atendimento tradicional.

Importa realçar que, por 
meio da Linha do Cliente do 
Standard Bank, grátis 800 412 
412, os clientes podem alterar 
as condições dos depósitos a 
prazo e seguros, desbloque-
ar contas, actualizar os seus 
dados pessoais registados 
no banco, alterar os contac-

tos de SMS e e-mail alerta.
Por outro lado, o banco 

está a reforçar medidas para 
conter a propagação do novo 
coronavírus, assegurando a 
limpeza e desinfecção das suas 
agências, instalações, ATMs 
e outros espaços públicos.

As medidas de carác-
ter preventivo incluem ainda 
a disponibilização e uso de 

máscaras, e gel desinfectan-
te aos colaboradores. Para os 
clientes, o banco disponibiliza 
igualmente o gel desinfectante, 
água e sabão, tapetes desin-
fectantes e assim como limita 
o número de pessoas a serem 
atendidas em simultâneo, por 
forma a permitir a observância 
do distanciamento de um me-
tro entre os clientes nas filas.

Standard Bank recomenda aos seus clientes 
a utilizar canais digitais do banco
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Equipamento doado pela Nacala Logistics 
já serve 11 unidades hospitalares

Comercial

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

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

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

doUtor mWaNaCHipeta
aGora JÁ se eNCoNtra em mapUto

CUra e resolVe Varios proBlemas tais Como:

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

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

No distrito de Nacala

A edição de 2021 da Feira 
Internacional de Moçambique 
(FACIM) vai realizar-se em 
formato virtual, devido à Co-
vid-19, de 30 de Agosto a 05 de 
Setembro, segundo o Governo.

“A feira será feita de for-
ma virtual” ou “se os números 
indicarem uma redução sig-
nificativa poderá haver uma 
mescla”, com alguns eventos 
presenciais, disse o porta-
-voz do Conselho de Minis-
tros, Filimão Suazi, no final 

da reunião de terça-feira.
O certame avança para a 56.ª 

edição, depois de, em 2020, as 
autoridades moçambicanas te-
rem decidido cancelar o even-
to como forma de tentar evi-
tar a propagação da Covid-19.

Segundo Suazi, há experiên-
cias de sucesso de realização de 
feiras virtuais na China e Ruanda.

“Queremos seguir esta ten-
dência” que visa “manter estas 
feiras comerciais” em actividade, 
adaptando-as a um novo contexto.

FACIM 2021 terá 
formato virtual

pelo menos 11 unidades sanitárias do distrito de Na-
cala estão já a beneficiar do equipamento hospitalar que 
a Nacala logistics doou aos serviços distritais de saúde.

No total, fo-
ram entre-
gues 19 
kits com 
vários equi-

pamentos que incluem, no-
meadamente, aspiradores, 
bombas de infusão, tubos de 
aspiração, monitores multi-
-paramétricos de sinais vi-
tais, álcool-gel, luvas de ob-
servação, camas e colchões.

O donativo da Nacala Lo-
gistics permitiu, ainda, equipar 
uma das enfermarias distritais 
concebida para o internamen-
to de doentes com Covid-19. 

De acordo com a direc-
tora do Serviço Distrital 
de Saúde, Mulher e Acção 
Social, Janete Chau, o ma-
terial doado pela empresa 
ainda está em processo de dis-
tribuição, podendo beneficiar 
mais unidades hospitalares.

“Estamos satisfeitos com 
a qualidade dos materiais do-
ados, estão a ser de grande 

utilidade para toda a equipa 
médica de Nacala”, adiantou 
aquela responsável, referin-
do que estes “equipamentos 
reforçam a capacidade de 
resposta das unidades sanitá-
rias que, diariamente, aten-
dem entre 50 e 100 doentes 
com várias enfermidades. 

Numa altura em que en-
frentamos a pandemia da Co-
vid-19, o material vem também 
apoiar o distrito nos esforços 
de combate a esta pandemia”, 
destacou ainda a directora 
do Serviço Distrital de Saú-
de, Mulher e Acção Social.    

Na cerimónia de entrega do 
equipamento, que decorreu no 
final do ano passado, o Admi-
nistrador da Nacala Logistics, 
Carlos Dias, sublinhou o facto 
de este donativo fazer “parte 
dos esforços contínuos da em-
presa em apoiar o distrito no 
combate à Covid-19 e a outras 
enfermidades. Esta ajuda é, 
na verdade, a continuidade do 

apoio que a Nacala Logistics 
tem prestado ao sector da Saú-
de no combate a esta pandemia 
que entendemos que só pode 
ser vencida se juntarmos todos 

os nossos esforços”, concluiu.
 Ciente das adversidades 

que Moçambique e o mundo ac-
tualmente enfrentam, a Nacala 
Logistics reafirma o seu com-

promisso de tudo fazer para 
continuar a apoiar os esforços 
do sector da Saúde nacional 
na contenção, prevenção e 
combate ao novo coronavírus.
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Contratação de bens e serviços 
acelerada pela Área 1 para GNL 

o consórcio da Área 1 (mozambique lNG) do gás 
natural (GNl) em Cabo delgado, liderado pela to-
tal, vai lançar um conjunto de concursos para contrata-
ção de bens e serviços através das subcontratadas alis-
tair, Van oord, technip, marine services e da “joint 
venture” CCs, formada pela Chiyoda, mcdermot e saipem.

A CCS JV 
tem como 
subempre i -
teiros IFS, 
S u b T e c h , 

Renco, Dorce, WBHO e 
duas empresas portuguesas 
– Zagope e Gabriel Couto.

Conforme apurado, a maior 
parte dos concursos serão lan-
çados a partir de Março/Abril, 
incluindo um conjunto varia-
do de bens e serviços locais: 

- Formação técnica em 
elevação, trabalho em altura, 
condução para Pemba e Pal-
ma (c. USD 10-15 milhões);

 - Fornecimento de equi-
pamento para levantamento 
de carga para Pemba e Palma 
(c. USD 20 mil); - Serviços de 
inspecção em Pemba, Palma e 
Temane (c. USD 10-15 mil); 

- Serviços em espaços 
confinados e calibração para 
Pemba, Palma e Temane (c. 
USD 3 mil); - Fornecimento 
de refeições para funcionários 
para Pemba, Palma, Maputo 
e Temane (USD 5.500/ mês); 

- Fornecimento de servi-
ços de limpeza para Pemba, 
Palma, Maputo e Temane 
(USD 5.000/mês); - Constru-
ção e compra de material civil 
(cimento, tijolos, areia, etc.) 
para Pemba (c. USD 550 mil);

 - Fornecimento de com-
bustível para Pemba (c. USD 
135 mil); - Construção e sub-
contratação civil e eléctrica 
para Pemba (c. USD 175 mil);

 - Aluguer de equipamentos 
(c. USD 212 mil); - Diversos 
serviços marítimos como cons-
trução civil de fábricas “onsho-
re” (c. USD 20 milhões); 

- Serviços de transporte 
marítimo onshore e offshore 
(c. USD 20 milhões); - Ser-
viços especializados de re-
crutamento (entre USD 100 
mil e USD 1 milhão); - For-
necimento de equipamen-
to de escritório (entre USD 
50 mil e USD 100 mil);

 - Fornecimento de placas 
de sinalização e sinais rodo-
viários (c. USD 10 milhões);

 - Fornecimento de ilumina-
ção pública para Afungi (entre 

USD 100 mil e USD 300 mil);
 - Fornecimento de fios e ca-

bos eléctricos para Afungi (en-
tre USD 10 mil e USD 50 mil);

 - Fornecimento de ferra-
mentas eléctricas e consumí-
veis para Afungi (entre USD 
5.000 e USD 100 mil); - For-
necimento de energia portá-
til e hidráulica para Afungi 
(entre USD 10 mil e USD 50 
mil); - Fornecimento de gera-
dores de 15 KVA e 100 KVA 
para Afungi (entre USD 10 
mil e USD 50 mil); - Forneci-
mento de ferramentas manuais 
para Afungi (até USD 5 mil);

 - Fornecimento de 
equipamentos de solda-
gem para Afungi (entre 
USD 10 mil e USD 50 mil);

 - Fornecimento de con-
sumíveis de soldagem 
para Afungi (entre USD 
10 mil e USD 50 mil);

 - Fornecimento de 
combustíveis para Afun-
gi (mais de USD 1 milhão); 

- Fornecimento de lubri-
ficantes, óleos, massa lubrifi-
cante, compostos lubrificantes 
para Afungi (entre USD 10 mil 
e USD 50 mil); - Fornecimen-
to de tubagem PVC ou metal 
para Afungi (entre USD 10 
mil e USD 50 mil); - Fabrica-
ção de pequenos suportes em 
aço e montagens para instala-
ções temporárias em pequenos 
edifícios para Afungi (entre 
USD 50 mil e USD 100mil);

 - Prestação de serviços 
de teste, inspecção e certifi-
cação do trabalho, equipa-
mentos e materiais, incluindo 
raios X, UT, testes de super-
fície, etc., para Afungi (entre 

USD 50 mil e USD 100 mil);
 - Fornecimento de servi-

ços de análise de laboratório, 
equipamentos, materiais e 
instalações externas para rea-
lizar análises metalúrgicas em 
materiais de construção com 
laboratório móvel para Afun-
gi (mais de USD 1 milhão); 

- Serviços de transporte 
para o escritório de Maputo e 
no Project Site (Afungi – entre 
USD 10 mil e USD 50 mil); - 
Serviços de transporte de car-
ga no interior da área do pro-
jecto em Afungi (entre USD 
500 mil e USD 5 milhões);

 - Serviços de transporte de 
carga pequena de/para Nacala, 
Maputo e em todo o país. Gru-
pos de cargas pequenas (entre 
USD 500 mil e USD 5 milhões);

 - Fornecimento de equi-
pamento de protecção pes-
soal para Afungi (entre USD 
10 mil e USD 500 mil); 

- Pintura e respectivos 
materiais para Afungi (entre 
USD 100 mil e USD 500 mil);

 - Cilindros de gás 
para soldadura para Afun-
gi (mais de USD 100 mil); 

- Peças/suportes de madei-
ras para Afungi (entre USD 

100 mil e USD 500 mil);
 - Consumíveis médicos 

para Afungi (entre USD 10 
mil e USD 50 mil); - Veícu-
los para Afungi (entre USD 
350 mil e USD 500 mil);

 - Hotéis e campos de aco-
modação para Palma e Pemba 
(entre USD 100 mil e USD 1 
milhão); - Serviços de tradução 
em Maputo (até USD 50 mil); 

- Peças sobressalentes 
de equipamentos e veículos 
para Afungi (mais de USD 
500 mil); - Serviços de ca-
tering, a partir de 01.ABR, 
contrato de 3 meses, Afungi.

 O consórcio da Área 1 in-
tegra ainda a Mitsui Co., OVL 
(subsidiária integral da em-
presa de petróleo e gás natural 
ONGC), Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos de Moçambi-
que (ENH), Bharat Petroleum 
Corporation (Índia), PTT Ex-
ploration & Production (Tai-
lândia) e a Oil India Limited.

A empresa portuguesa 
Gabriel Couto deverá abrir 
diversos concursos para 
construção de estradas em 
Cabo Delgado e Nampula.

Os italianos do Grupo Ren-
co irão abrir igualmente con-
cursos para o fornecimento de 
um conjunto de equipamentos 
variados, que incluem mobili-
ário e equipamentos de casa ou 
equipamentos de vigilância.

A empresa de construção 
civil Zagope, de origem por-
tuguesa, vai também avançar 
com a subcontratação de ser-
viços de fretes aéreos, maríti-
mos, sistemas de água e sanea-
mento, entre outros, em valores 
situados entre os USD 5 mi-

lhões e os USD 10 milhões.
A Área 1 assinou a Deci-

são Final de Investimento em 
Junho de 2019 para um inves-
timento total de USD 20 mil 
milhões, dos quais se prevê 
que 12,5% (USD 2.500 mi-
lhões) venham a ser utilizados 
na contratação de empresas 
criadas ou estabelecidas local-
mente. Estima-se igualmente 
que c. 40% do emprego seja 
de conteúdo local durante a 
fase inicial do projecto, pas-
sando a 3/4 na fase de desen-
volvimento do projecto (c. 14 
mil). Actualmente, existem 
já perto de 6.500 trabalhado-
res moçambicanos no site.

O compromisso e empe-
nhamento da Total na questão 
do conteúdo local foi recen-
temente reforçado por Ronan 
Bescond, representante da 
Total em Maputo. A base de 
Muxara (c. 10km de Pemba) 
irá reunir o apoio logístico 
ao projecto, de acordo com o 
plano de desenvolvimento já 
definido. Em Muxara irá fun-
cionar toda a infra-estrutura 
de apoio na perfuração dos 
18 poços “offshore”, sob a 
responsabilidade da Technip 
FMC, assim como o porto 
de desembarque do material.

Contra as pretensões do 
Governo, a Total mantém ain-
da aberta a possibilidade de 
a instalação da “base social” 
da Área 1 do projecto de gás 
natural em Cabo Delgado 
ficar localizada no arquipé-
lago de Mayotte, um “depar-
tamento” francês e portanto 
território da União Europeia.

 (África monitor/Zambeze)

Cabo Delgado
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Costa do Sol e Ferroviário da Beira com 
taxa de positividade abaixo de 10%

Dominguez já treina com 
camisola do Polokwane City

Começam a ser divulgados os resultados da segun-
da ronda de testagem aos clubes do moçambola, dados 
analisados  esta terça-feira pelo Conselho de ministros, 
que decidiria pelo regresso ou não do Campeonato Na-
cional de Futebol em tempos da pandemia da Covid-19.

Com efeito, o 
Costa do Sol 
já conhece os 
resultados da 
segunda ron-

da dos testes de despiste da Co-
vid-19, sendo que dos 39 elemen-
tos ligados ao plantel de futebol 
três testaram positivo, os quais 
estão ligados à lavandaria, segun-
do escreve o clube “canarinho” 
na sua conta oficial do Facebook. 

Estes resultados indicam 
uma taxa de positividade na 
casa dos 7.69%, sendo que o 
clube pode continuar a treinar, 
tendo em conta a última decisão 
do Conselho de Ministros que 
autoriza os clubes do Moçam-
bola com taxas de positividade 
abaixo de 10% a treinarem-se.

 

Ferroviário da Beira com 3.5% 
de positividade 

Já o Ferroviário da Beira re-
gistou dois casos positivos, dos 
57 elementos testados na última 
semana, sendo que os elemen-
tos contaminados pela Covid-19 
estão ligados ao departamento 
clínico do clube do Chiveve.

Os dados indicam que  a per-
centagem é de 3.5% de taxa de 
positividade, também abaixo dos 
10% indicativa para o retorno à 
actividade. Referir que os “loco-
motivas” do Chiveve não estavam 
autorizados a realizar treinos por 
estarem acima da taxa indicativa. 

Na sequência da  testagem 
realizada semana passada, cons-
tatou-se que os quatro jogadores 

que outrora testaram positivo 
estão totalmente recuperados.

 

Moçambola vai realizar 
semanalmente cerca de 400 

testes rápidos

Entretanto, semanalmente 
cerca de 400 testes rápidos de 
despiste da Covid-19 serão rea-
lizados pelos clubes do Moçam-
bola, assim que for autorizado o 
regresso da disputa da prova, se-
gundo indica o protocolo sanitário 
que na tarde desta quinta-feira foi 
harmonizado, num encontro que 
envolveu membros das equipas 
médicas das 14 formações que 
militam no Campeonato Nacional 
de Futebol, representantes do Ins-
tituto Nacional de Saúde, Secreta-
ria do Estado do Desporto e Fede-
ração Moçambicana de Futebol.

Este encontro serviu para afi-
nar o regulamento de testagem 
que será implementado na maior 
competição desportiva nacional, 
que passará pela realização sema-
nal de testes rápidos de antigénio 
que permitirão monitorar a ten-
dência de casos em cada clube do 
Moçambola, num processo que 
será supervisionado pelo Institu-
to Nacional de Saúde, segundo 
revelou José Paulo Wanga, che-
fe do Departamento Central de 
Inquéritos e Vigilância no INS.

 “O protocolo de testagem 
nos clubes do Moçambola é 
muito similar àquele que será 
utilizado no Serviço Nacional 
de Saúde, que é basicamente o 
teste rápido de antigénio e não 

Covid-19 e Moçambola

de anticorpos, que tem uma sen-
sibilidade aceitável e que nos irá 
permitir monitorar o número ou a 
tendência de casos em cada clube. 
Vai ser implementado através das 
equipas médicas de cada clube, 
essas equipas serão treinadas e 
depois certificadas pelo Instituto 
Nacional de Saúde e todas elas 
vão preencher uma plataforma de 
reporte de resultados criada pelo 
INS e estarão a trabalhar em par-
ceria com os serviços provinciais 
de saúde para supervisão regular 
das equipas médicas e dos técni-
cos que vão proceder com a testa-
gem”, revelou José Paulo Wanga.

O Instituto Nacional de Saúde 
vai instituir mecanismos de con-
trolo para garantir a fiabilidade 
dos resultados dos testes rápidos, 
de modo a que estejam assegu-
rados os pressupostos previstos 
na prevenção da saúde pública.

“Teremos vários mecanismos 
de controlo, mas temos a destacar 
dois: primeiro é que estes testes 
serão realizados sempre na pre-
sença de um técnico ou profis-
sional dos serviços provinciais de 
saúde, e haverá dias específicos 
para a realização destes testes, e 
o segundo é o reporte dos resul-
tados de testes numa platafor-
ma que é de gestão do Serviço 
Nacional de Saúde. Estes dois 
mecanismos vão permitir avaliar 
o desempenho no local de co-
lheita, testagem e interpretação 
dos resultados  e o segundo vai 
permitir-nos avaliar a tendência 
de positividade ou negativida-
de, através das quais poderemos 
aferir se há um problema técnico 
no desempenho do teste ou da 
colheita e nos vai permitir retrei-
nar os pontos que tenham algum 
problema, avaliando a tendência 
em cada local”, disse o respon-
sável pelo Departamento Central 
de Inquérito e Vigilância no INS.

Enquanto decorre o processo 
de harmonização do protocolo 
a ser implementado, a Federa-

ção Moçambicana de Futebol 
está no mercado para aquisição 
de sete mil testes rápidos que 
serão usados até ao fim do Mo-
çambola, sendo que já foram 
definidos os dias da realização 
semanalmente dos testes, sen-
do que os mesmos acontecerão 
72 horas antes de cada jogo.

“Nós a princípio e segundo a 
orientação do INS, nas primeiras 
duas jornadas deverão ser fei-
tos testes gerais PCR a todos os 
intervenientes do jogo, e há um 
acordo mútuo que indica que 
os clubes que irão fazer os jo-
gos ao sábado farão a testagem 
na quarta-feira e os clubes com 
partidas agendas para domingo 
o farão na quinta-feira, que é 
para garantir que a convocatória 
dos jogadores seja feita com os 
atletas negativos e não obrigar à 
alteração das passagens aéreas, 
por isso ficamos com esses dois 
dias de testagem”, disse Ma-
deira, Secretário-geral da FMF.

A FMF pretende aplicar um 
pouco mais de 100 mil dólares 
americanos na realização de tes-
tes aos clubes do Moçambola, 
sendo que a aquisição dos testes 
rápidos deverá ser sob supervisão 
do Instituto Nacional de Saúde, de 
modo a que possam ser utilizados 
testes aceites pelo Sistema Na-
cional de Saúde. (laNCemZ)

O internacional moçambi-
cano Elias Gaspar Pelembe, ou 
simplesmente Dominguez, já 
veste a camisola do Polokwa-
ne City, da segunda divisão do 
futebol sul-africano, e na ma-
nhã desta segunda-feira tomou 
parte na primeira sessão de 
treinos ao serviço deste clube.

O capitão dos Mambas che-
gou a Polokwane no último fi-
nal de semana, tendo acertado 
todos os pormenores relativos 
ao seu contrato de trabalho, 
sabendo-se que optou por assi-
nar um vínculo contratual vá-
lido até 31 de Junho de 2021.

A apresentação oficial de Do-
minguez pelo Polokwane City 
seria na tarde desta segunda-feira.

Este facto permite que o joga-
dor volte a treinar regularmente, 
podendo voltar a fazer parte das 

opções de escolha do selecciona-
dor nacional Luís Gonçalves para 
os confrontos da quinta e sexta 
jornada de qualificação para o 
CAN-2021, diante do Ruanda e 
Cabo Verde, a 26 e 31 de Março.

Dominguez chega ao Po-
lokwane City após terminar o 
contrato com o Bidvets Vitz, 
clube que viu a sua licença de 
participação na PSL-Professio-
nal Soccer League (Liga Pro-
fissional de futebol na África 
do Sul) vendida para o TTM – 
Tshakhuma Tsha Madzivhandila. 

Dominguez foi um dos prin-
cipais jogadores do campeonato 
sul-africano nos últimos dez anos, 
tendo conquistado a prova em 
quatro ocasiões no somatório dos 
clubes que representou até então: 
Supersport United, Sundowns 
e Bidvest Wits. (laNCemZ)

Quinta-feira, 04 de Março de 202120 |  zambeze  



| despOrtO|

Comercial

Mambas jogam Torneio COSAFA em 
Maio e Junho de 2021 na África do Sul

Konde Boy é o melhor jogador 
e tem o golo da semana na Liga 
dos Campeões Africanos

A soberba exibição de Luís Miquissone no jogo da segunda 
jornada da Liga dos Campeões Africanos continua a receber 
nota positiva por parte dos analistas do futebol continental. 

É nesse senti-
do que para 
além de cons-
tar no 11 da 
semana, Luís 

Miquissone viu a sua exi-
bição ser coroada, ao ponto 
de a crítica o eleger como o 
jogador da semana na Liga 
dos Campeões Africanos.

Como se não bastasse, o 
golo apontado na vitória por 
1-0 do Simba SC da Tanzânia 
diante do Al-Ahly  foi eleito 
como sendo o melhor da se-
gunda jornada da prova milio-
nária do continente africano. 

Recordar que este golo 
teve o condão de quebrar a in-
vencibilidade do actual Cam-
peão Africano, que só havia 
perdido para o Bayern de Mu-
nique no Mundial de Clubes.

Luís Miquissone está 
a atravessar um excelente 
momento de forma, o que 
despertou a cobiça por par-
te dos gigantes do futebol 
africano, Mamelodi Sundo-
wns e Al-Ahly, com o Sim-
ba a fixar a cláusula de res-
cisão em 1 milhão de Euros.

Para além da excelente 
exibição na Liga dos Cam-

A selecção nacional de fu-
tebol, Mambas, disputa de 31 
de Maio a 16 de Junho próxi-
mo a Taça COSAFA, segundo 
o calendário divulgado pelo 
Conselho das Associações 
de Futebol da África Austral 
(COSAFA), que recentemente 
apresentou as datas dos tor-
neios das selecções nacionais 
nas classes de seniores, Sub-
17 e Sub-20, em ambos os se-
xos, com realce também para a 
competição feminina de clubes 
de apuramento para a I edição 
da Liga dos Clubes Campeões.

A Secretária-geral da CO-
SAFA anunciou que este ano 
irá realizar a principal prova em 
seniores masculinos, que terá 
lugar durante a janela da FIFA, 
e a África do Sul irá sediar a 
competição. No ano passado, 

a prova de seniores não foi 
disputada devido à Covid-19.

Nesta temporada, no calen-
dário da COSAFA, o destaque 
vai para a disputa do torneio de 
clubes de futebol feminino, qua-
lificativo para a I edição da Liga 
dos Clubes Campeões da CAF.

Sue Destambes anunciou 
que a competição de apura-
mento para a fase final da 
prova vai ser disputada entre 
Maio e Agosto. Já a prova de 
Sub-20 masculina disputa-se, 
como tem sido habitual, no 
mês de Dezembro, mas sem lo-
cal definido pela organização.  

O torneio de Sub-17 mas-
culino, provavelmente, vai 
ser disputado no pacote dos 
Jogos da Região V, também 
no mês de Dezembro, no Le-
sotho, com a integração tam-

bém da competição feminina. 
A competição sénior femi-

nina está agendada para o mês 
de Setembro e a de Sub-17, do 
mesmo género, disputa-se em 
Agosto, ambos ainda sem lo-
cais definidos pela COSAFA.

De acordo com a Secre-
tária-geral da COSAFA, Sue 
Destombes, este ano a ins-
tituição prevê organizar, em 
Julho, uma prova de futebol 
de praia. Além desta, a insti-
tuição regional agendou tam-
bém a primeira edição do tor-
neio de futsal, entre Setembro 
e Outubro, em Moçambique.

No ano passado, a COSA-
FA fez disputar quatro torneios 
na Baía de Nelson Mandela, 
em Port Elizabeth, onde de-
correram os torneios femini-
nos de seniores e Sub-17, e 

as eliminatórias dos Sub-17 e 
Sub-20 de apuramento para o 

Campeonato Africano das Na-
ções (CAN). (laNCemZ) 

peões, Luís Miquissone foi 
autor de um golo e de uma 
assistência na vitória por 
3-0 do Simba SC diante 
do JKT Tanzânia, a contar 
para a Liga do país vizinho.

 

Al-Ahly e Memelodi lutam pelo 
passe de Luís Miquissone

Entretanto, graças a sua 
boa exibição o médio ofen-
sivo moçambicano do Sim-
ba Sport Club, da Tanzânia, 
está a ser pretendido pelos 
clubes Al Ahly, do Egipto, 
e Mamelodi Sundowns, da 
África do Sul, para a próxi-
ma janela de transferência, es-
creve o site bolaemcampo.net.

Segundo a notícia publica-
da pelo site acima citado, po-
rém, apercebendo-se da cobiça 
dos dois maiores emblemas do 
continente africano, a adminis-
tração do Simba SC, na pessoa 
do seu porta-voz, El Hadji Ma-
nara, fez saber que o jogador 
só deixa o gigante tanzania-
no por um milhão de euros.

Luís Miquissone, que foi 
lançado para a alta roda do 
futebol africano pela mão da 
União Desportiva do Son-
go,  já esteve no Mamelodi 
Sundowns, mas foi dispen-
sado pelo actual treinador 
do Al Ahly, Pitso Mosima-
ne, que na altura orienta-
va o campeão sul-africano.
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“Xindzuti” dá vida ao artista 
plástico e ilustrador Tó

Chris tó inácio, ou simplesmente tó, é um jovem artis-
ta plástico e ilustrador, nascido em maputo, aos 29 de abril 
de 1994.actualmentereside no bairro do infulene “a”.o 
artista teve a sua infância dividida entre as cidades de ma-
xixe e Chimoio, mas prefere assumir ser de Chimoio, por-
que foi lá onde descobriu e aprendeu a ser o que é hoje.

Voltou a Mapu-
to em Janeiro 
de 2018, com 
o objectivo de 
procurar me-

lhores condições de vida. 
Conta que chegou a ficar 
alguns dias num estúdio de 
gravação de música, por-
que naquela altura era can-
tor e nos dias subsequentes 
passou a ficar num quarto 
que o seu amigo arrendava. 
Depois de dois meses co-
meçou a trabalhar e recebia 
um salário muito básico. 

A sua arte é baseada em 
marcarás, caricaturas e vá-
rias cores, contudo ressalta 
que tem uma linhagem na 
sua arte que é basicamente 
linhas a preto e branco, em 
suma, a sua arte como tal é 
muito colorida e tem a ver 
com as expressões faciais. 

“Tento com a minha arte 
expressar as emoções das 
pessoas.Eu acho importan-
te a minha arte,porquequero 
criar, quero adicionar uma 
nova cultura, fazer com que 
as pessoas olhem para a mi-
nha arte e pensem, sim, em 
Moçambique também exis-
tem talentos, existem bons 
artistas. Em relação às ilus-
trações que faço, é também 
importante para todos nós ar-
tistas porque estamos a correr 
para uma época que é muito 
digital e precisamos de estar 
a par da evolução, e um artis-
ta deve saber pintar de forma 
tradicionale digitalmente”.

Tó descobre a arte plásti-
ca com o tempo, mas a arte 
visual ou de retratar o que ve-
mos ou imaginamos interes-
sa-se dela quando tem uma 
conversa com o seu colega 
de trabalho, pois não queria 
levar a sua arte muito a sé-
rio, mas depois disso começa 
a pesquisar sobre desenhar, 
tanto que descobre um “Te-
chTalk” no Youtube, a partir 
desse momento decidiu ar-
riscar e começou a aprender 
e em cinco meses consegue 

o grandioso resultado, onde 
descobre o seu próprio estilo.

No processo de apren-
der a desenhar o que mais 
o motivava é porque queria 
ter uma marca de roupa e 
que esta devia ser um esti-
lo Streetwear, onde estaria 
mais focado em roupas para 
jovens, e a ideia primordial 
é que esta marca teria como 
nome “Sombra”, mas depois 
de várias pesquisas foi apren-
dendo mais sobre como uma 
marca pode criar um grande 
impacto para o mercado, per-
cebendo então que o nome 
Sombra não era suficiente 
para causar este “boom”, e 
foi pesquisando o mesmo 
nome em várias línguas e 
gostou de saber que em chan-
gana é “Xindzuti”,tendo per-
cebido que este era perfeito. 

“Em 2019 criei a primeira 
peça que foi um casaco jeans 
pintadoꓽ o casacoeu pintei, 
pois era para mim, mas de-
pois de ter feito uma foto e 
postar no Facebook as pesso-
as começaram a requisitar e vi 
então que era algo bom,então 
fiz a minha primeira ven-
da que foi de 2000 meticais 
pelo casaco, e de lá para cá 
criei mais casacos”, afirma.

Em2020 concorreu para 
uma formação que tinha como 
foco um negócio criativo, 
felizmente conseguiu fazer 
parte deste concurso, onde 
teve mais conhecimentos so-
bre como criar uma marca e 
daí continuou a pintar mais 
artigos e começou a parte 
digital da “Xindzuti”, que fo-
ram as camisetas printadas. 

Ao longo deste processo 
conhece o seu actual sócio 
“Isac Júnior”, que se interes-
sou pela marca e desde lá até 
agora têm trabalhado juntos.

Como artista participou 
na sua primeira exposição-
colectiva a5 de Abril de 
2019,na Embaixada da Ho-
landa. Afirma ainda que era 
o único artista plástico que 
participava da exposição, 

porque havia várias áreas da 
arte, entre actores, músicos. 

A segunda exposição foi 
em Dezembro do mesmo 
ano, onde teve a oportunida-
de de vender algumas peças.
Eteve a sua primeira expo-
sição individual em 2020, 
no 16Neto, em Maputo. 

“A exposição foi um su-
cesso, pois o impacto foi 
ainda maior.Trabalhei com 
outros criativos que me aju-
daram a criar a realidade 
aumentada, que é criar pin-
turas digitais e depois fazer 
com que as pinturas se me-
xessem, não como se fosse 
animação, mas como se fos-
sem uns movimentos repe-
tidos, para criar um tipo de 
intersecção com os aprecia-
dores da arte”, acrescenta.  

Actualmente, as suas obras 
não estão expostas em nenhu-
ma galeria, mas tem um es-
paço que é onde fazas vendas 

das camisetas, onde as obras 
estão colocadas nas paredes.

Como as galerias estão 
fechadas, não tem como co-
locar as obras, tanto que tam-
bém quer se inteirar melhor 
sobre as condições e percen-
tagens, podendo então ter 
acesso às suas obras por meio 
das redes sociais do artista. 

Como artista, afirma que 
a maior dificuldade que en-
frenta é de exposição.Fazer 
com que as pessoas vejam o 
valor do artista.Agora com a 
Covid-19 torna-se ainda mais 
difícil estar em ambientes em 
que as pessoas estejam a apre-
ciar o trabalho dos artistas.

“Infelizmente os que mais 
compram arte são os turistas, 
não que os moçambicanos não 
comprem, até porque muitos 
apreciam mas poucos com-
pram, a Covid-19 veio dimi-
nuir o fluxo dos turistas em 
Moçambique, portanto, mui-

to dos artistas que dependiam 
maioritariamente desse gru-
po para fazer as vendas estão 
a sofrer com esta situação. 

Lembro-me da exposição 
que fiz em 2019 que encheu 
tanto, e da exposição de 2020, 
as pessoas tiveram que ir em 
momentos diferentes.Contu-
do, a Covid-19 condicionou 
uma parte da cultura, tendo 
dado a capacidade dos artistas 
se reinventarem”, assegura. 

Aos artistas plásticos, 
ilustradores e fazedores da 
arte no geral, “aconselho 
a praticar, porque acredito 
queo nível em que estou em 
qualidade, trabalho, acho 
bom, e ainda estou a melho-
rar, e isso tudo devo à prá-
tica.Essa é a única forma de 
melhorar o trabalho como 
artista e não ter medo de 
correr atrás das coisas, por-
que nós artistas temos que 
correr atrás das coisas pois 
nem sempre temos um agen-
te que faz as coisas por nós.

Portanto, é preciso prática 
e dedicação, só assim pode-
mos ter um trabalho de qua-
lidade e perfeição”, ressalta.  

sILVINO MIraNda
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“Em 2019 criei 
a primeira peça 
que foi um casa-
co jeans pintado: 
o casacoeu pin-
tei, pois era para 
mim, mas depois 
de ter feito uma 
foto e postar 
no Facebook as 
pessoas começa-
ram a requisitar e 
vi então que era 
algo bom,então 
fiz a minha pri-
meira venda que 
foi de 2000 meti-
cais pelo casaco, 
e de lá para cá 
criei mais casa-
cos”, afirma.



| CuLtura|

Literatura como forma de partilhar conhecimentos, 
sentimentos, críticas e valores culturais – Alerto Bia

Noruega abraça Moçambique

Alerto Bia nasceu a 02 
de Março, na “terra da boa 
gente”,concretamente em Inhar-
rime, na província de Inhambane. 
Agora reside na província de Li-
chingae está associado ao Clube 
de Escritores, Poetas e Amigos do 
Niassa (CEPAN). Sonhar é ressus-
citar marcou a sua estreia em livro. 
Em 2017 publicou Sombras cálidas, 
sob a chancela da Editora do Car-
mo, Brasil. Possui uma publicação 
dispersa de textos em prosa e poesia 
neste jornal, na Revista Literatas e 
no Blogue Mbenga. No ano passa-
do foi distinguido em 4º lugar no 
IV Concurso Internacional de Poe-
sia – Prémio Cecília Meireles.Pra-
ticante da escrita (poesia e prosa).

Falando sobre a importância 
da literatura, o artista refere que 
esta é algo que tem como maní-

pulo a palavra, e esta nos serveco-
mo instrumento de interacção, a 
prior. “Assim, permite-nos parti-
lhar conhecimentos, sentimentos, 
críticas e nossos valores culturais, 

portanto esta é imprescindível 
pois concede-nos enriquecimen-
to intelectual e um novo olhar”.

Bia afirma ter descoberto a 
escrita de forma espontânea, ou 
seja, simplesmente aconteceu na 
sua vida, ressaltando que de for-
ma espontânea a escrita aconteceu 
porque era apaixonado pela leitura.
Esta foi a base da sua descoberta, 
tanto que em casa tinha acesso a 
livros que o permitiram ter mais 
conhecimento sobre a escrita.

“A escrita acontece e assim me 
aconteceu, contudo é resultado de 
inúmeras leituras.Lembro que cres-
ci no coração dos livrosque o meu 
pai tinha na estante, e foi ele que me 
inculcou este espírito de leitura e 
gostar da fragrância dos livros.Acre-
dito que tenha sido isso que me im-
pulsionou a entrar neste sofrimento 

do escopro da palavra”, afirma.
O poeta já participou de vários 

concursos, tanto a nível nacional 
como internacional, tendo-se desta-
cado em segundo lugar no Prémio 
Literatura e Fechadura 2020, no 
Brasil. Destacou-se num universo 
de 192 trabalhos literários sub-
metidos ao concurso, assinados 
por autores do Brasil, Moçambi-
que, Portugal, Argentina, Itália e 
Japão. Com efeito, a obra distin-
guida de Alerto Bia é O desassos-
sego por dentro, um conjunto de 
49 poemas inéditos. Em 2019 
foi distinguido em quarto lu-
gar do Prémio Cecília Meireles.

Jáhá bastante tempo no mun-
do da literatura, Alerto Bia soma 
três títulos publicados, “Sonhar é 
Ressuscitar” (2016, Livres Edi-
tores, Maputo); “Sombras cáli-

das” (Editora do Carmo, 2018, 
Brasil); “Fachos Ardentes” (Edi-
toras Paulinas, 2019, Portugal). 

“A canoa dos sonhos” 
(no prelo) e “O desassosse-
go por dentro” (vencedor do 
prémio internacional Lite-
ratura e Fechadura, 2020). 

O poeta deixa um conselho a 
todos os fazedores de arte e poe-
tas em particularꓽ“se quiser ser 
um bom poeta ou escritor é preci-
so ser apaixonado pela leitura, só 
assim se podecolher bons frutos.
Um bom artista é aquele que tem 
como base a leitura.Qualquer 
tipo de arte tem a sua leitura, poe-
sia e escritaꓽ tem essa exigência, 
a leitura tem a capacidade de abrir 
a nossa mente, a base de tudo… 
leitura, leitura e mais leitura”. 

silViNo miraNda

Uma linha de cooperação bilateral no âmbito cultural está a 
ganhar corpo sob iniciativa da associação Cultural moNo, em 
Maputo, desenvolvendo actividades artístico-culturais nas áre-
as da dança, música e artes visuais, em parceria com a Noruega. 

De acordo com o 
director da agre-
miação, o acadé-
mico Victor Sala, 
a MoNo, imbuída 

no desejo de oferecer uma varieda-
de de disciplinas em artes visuais e 
performativas (Ballet, Contempo-
rânea, Jazz e Dança Tradicional, 
instrumentos tradicionais moçam-
bicanos, tais como a Timbila, Mbi-
ra e Percussão), através do Curso de 
Preparação em Dança e actividades 
extracurriculares, materializa este 
intercâmbio através da participa-
ção de Moçambique no programa 
internacional denominado “Tuko-
Pamoja”, expressão que na língua 
Swahíli significa “estamos juntos”.

“A produção artística em 
Moçambique,de uma forma 
geral,temsido desafiante, sendo 
notável pela imensa qualidade de 
obras e um rico mosaico cultural 
que engloba várias disciplinas, que 
suscitam dos cultores uma vasta 
necessidade de fomentar a troca de 
experiências com países de referên-
cia, como é o caso da Noruega. É 
inegável que esta qualidade espevi-
ta a arte no seu todo”, explica Sala. 

Para o director da Associação 
Cultural MoNo, Moçambique e 
Noruega abraçam este tipo de ge-
melagens artísticas valorizando a 
essência das suas obras artísticas 
e, ao mesmo tempo, procuram 
“exportar“ asimagens dos dois 
países, com ganhos suplemen-
tares para a cooperação mútua. 

Apesar de reconhecer um 
sem fim de limitações para tornar 

exequíveis os projectos do sec-
tor cultural, dadas as dificulda-
des de ordem financeira do país, 
o académico diz que os artistas 
moçambicanos e noruegueses 
aderem às iniciativas e trazem re-
sultados tangíveis, como são os 
casos de coreografias em conjunto. 

Em paralelo, tal como afian-
ça Sala, este tipo de intercâmbios 
resultam, por um lado, no fomen-
to de pesquisas sobre o mosaico 
cultural de Moçambique e No-
ruega, possibilitando a elaboração 
de estudos e/ou investigações, e 
por outro, na universalidade das 
culturas dos países envolvidos.

Segundo Victor Sala, oTuko 
Pamoja, por exemplo, sendo um 
programa de intercâmbio cul-
tural que oferece aos jovens a 
possibilidade de desenvolverem 
habilidades nas áreas da dança, 
música, acrobacia, design e ar-

tes visuais, tem vindo a oferecer, 
igualmente, aos mesmos jovens 
habilidades na liderança juvenil. 

“Este programa é financiado 

pelo Governo norueguês, atra-
vés do projecto FK-Norway, 
com a mobilidade de estudan-
tes, professores e especialistas 
nas áreas das artes e cultura des-
ses mesmos países”, diz Sala.

Porque a MoNo aposta nas 
artes visuais e performativas na 
disponibilização de jovens ar-
tistas e estudantes com melhor 
preparação em várias técnicas no 
mercado, Victor Sala aponta que 
entre 2019/20 um total de 4 jovens 
moçambicanos foram formados na 
Noruega e já estiveram em Mapu-
to 4 jovens bailarinas norueguesas, 
também numa formação e troca 
de experiências na AC MoNo.

Mais adiante, Victor Sala expli-
cou que a Kulturskoleni Fredriks-
tad da Noruega (KiF) vêm de igual 
modo estabelecendo cooperação 
técnica com a Escola Nacional de 

Dança (END),o Teatro Avenida, 
Instituto de Formação de Professo-
res da Matola-IFP-Matola, Escola 
Primária Completa Dom Bosco de 

Infulene, nas áreas de dança, teatro 
e música com os alunos da escola, 
desenvolvendo talento e compe-
tências nas áreas acima referidas. 

“A participação e colaboração 
da Kulturskolen i Fredrikstad – 
KiF da Noruega tem sido funda-
mental não só pelo envio de jovens 
estudantes mas fundamentalmente 
na organização dos workshops 
de dança que são orientados por 
professores especializados e ex-
perientes da Noruega. Estas ca-
pacitações não só beneficiam 
os jovens bailarinos da MoNo, 
como também de outras institui-
ções que são convidadas a fazer 
parte e tirar partido da presença 
de professores altamente qualifi-
cados para o enriquecimento da 
qualidade de ensino e performan-
ces dos artistas”, acrescenta Sala.

De referir que este intercâmbio 

abriu portas a vários bailarinos, 
coreógrafos, músicos e artistas 
plásticos e designers moçambi-
canos provenientes da CNCD-
-Companhia Nacional de Canto 
e Dança, do ISArC-Instituto Su-
perior de Artes e Cultura, Escola 
Nacional de Artes Visuais, Esco-
la Nacional de Dança, Xindiro, 
Hodi, entre outras instituições 
que estiveram em participações 
em países como Noruega, Zim-
babwe, Quénia e África do Sul.

Para além da preservação 
e valorização do nosso mosai-
co cultural, um dos grandes 
objectivos é promover parce-
rias com instituições locais e 
estrangeiras para uma melhor 
visibilidade, exposição e troca 
de experiências em áreas afins.  

Na sua programação, a MoNo 
actua em cursos de prepara-
ção em dança, oferecendo aos 
seus estudantes Dança Clássica/
Ballet, Dança Tradicional Mo-
çambicana, Dança Contempo-
rânea e Jazz, assim como Hip-
-Pop e Dança Moderna para 
actividades extracurriculares.  

Outrossim, a música tradicio-
nal moçambicana é uma das atrac-
ções nas actividades desenvol-
vidas pela MoNo, com destaque 
para a Timbila, Mbira e Percussão, 
sendo exemplo disso os concertos 
e palestras com DilonDjindji, a 
própria companhia cultural MoNo, 
Marlene, Stewart, entre outros.

Entretanto, e na senda de acti-
vidades no estrangeiro, Victor Sala 
anunciou que em Outubro a asso-
ciação que dirige vai participar de 
uma conferência presencial em 
Cabo Verde, em debates sobre o 
estágio das artes e cultura na CPLP.

zambeze  | 23Quinta-feira, 04 de Março de 2021



Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2021 EzambEz

O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nc O n t r a
Av. Emília Daússe nº1100 zzCell: 82 30 73 450 z zambeze.comercial@gmail.com z maputo

Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2021

Mais de quatro mil profissionais de saúde 
beneficiarão da vacina VeroCell 

Com a chegada, esta semana, de 8.430 doses da vacina Ve-
roCell (SarsCoV-2 Vaccine), a província central de Manica 
prevê, a partir da próxima semana, vacinar contra o novo co-
ronavírus um total de 4.092 profissionais de saúde nesta par-
cela do país, os quais encontram-se na linha da frente no com-
bate e prevenção da pandemia da Covid-19 em moçambique.

Trata-se de uma 
vacina prove-
niente da Re-
pública Popular 
da China, país 

onde foram detectados, em 
2019, os primeiros casos des-
te surto viral na cidade de 
Wuhan, província de Hubei.  

Em Moçambique, numa 
primeira fase, a vacina será 
aplicada aos profissionais de 
saúde, por pelo menos duas 
doses separadas em 21 dias, 
para imunizar esta classe 
social que lida diariamen-
te com pacientes com a pan-
demia do novo coronavírus. 

O director dos Serviços 
Provinciais de Saúde em Mani-
ca, Xavier Izidoro, disse após a 
recepção da vacina que esta é 
eficaz para a prevenção da Co-
vid-19 em 80%, evitando assim 
o desenvolvimento de uma do-
ença grave ou que requer hos-
pitalização em quase 100%. 

“Esta vacina é de fácil 
conservação, ela é conservada 
a temperatura de dois a oito 

graus, e nós como sector esta-
mos preparados para conservar 
esta vacina e já chega em kits 
que contêm acumuladores que 
matêm esta temperatura. Nós 
vamos manter nos nossos de-
pósitos e fazer chegar aos dis-
tritos para fazer a sua adminis-
tração”, disse Xavier Izidoro. 

Izidoro afirmou igualmen-
te que esta vacina já foi usada 
em vários países e surtiu efei-
tos positivos, por isso o sector 
da saúde em Manica mostra-
-se satisfeito com a chegada 
da vacina, pois poderá conti-
nuar a dar assistência a pacien-
tes com esta pandemia viral. 

“A chegada desta vacina 
para o sector da saúde repre-
senta esperança, nós como 
sector da saúde e como pes-
soal que está na linha da fren-
te no combate à Covid-19 
sentimos que com a chegada 
desta vacina estaremos pro-
tegidos para continuarmos a 
dar aquele apoio e atender os 
nossos doentes”, acrescentou. 

Em Manica, a recepção 

da vacina VeroCell, de prove-
niência chinesa, contou com 
a presença do Secretário de 
Estado, Edson Macuácua, e 
da governadora provincial, 
Francisca Domingos Tomás. 

O Secretário de Estado da 
província de Manica, Edson 
Macuácua, disse que neste mo-
mento o sector da saúde está 
preparado para todo o proces-
so, com o início da formação 
dos profissionais de saúde que 
irão administrar esta vacina 
ao nível desta parcela do país. 

Macuácua realçou que a 
primeira fase da formação dos 
profissionais de saúde iniciou 
no dia 1 de Março, devendo a 
segunda iniciar a 3 de Março, e 
no dia 8 do mesmo mês será o 
início da administração da va-
cina contra o novo coronavírus.

“Esta vacina vai abranger 
4.092 profissionais da saúde, 
significa que não é uma vacina 
para a população, para todos 
nós população a vacina con-
tinua ser a prevenção. Temos 
que continuar a observar todas 
as medidas já decretadas e o 

distanciamento físico, a higie-
ne individual e colectiva, o uso 
da máscara, e só devemos sair 
de casa em caso de extrema ne-
cessidade”, frisou Macuácua. 

Por seu turno, a chefe do 
Conselho Executivo Provin-
cial de Manica, Francisca 
Tomás, afirmou que o sector 
da saúde possui já um plano 
de distribuição desta vacina 
ao nível das sedes distritais. 

Francisca Tomás lançou 
na ocasião um apelo aos pro-
fissionais da saúde da provín-
cia de Manica para aderirem 
ao processo de vacinação, 
por ser a primeira fase que se 
tem para a prevenção da Co-
vid-19, mas sem se esquecer 
do uso da máscara e da la-
vagem constante das mãos. 

A dirigente recordou que 
todas as vacinas serão ad-
ministradas a nível das 12 
sedes distritais que Manica 
possui, visando permitir me-
lhor conservação da mesma. 

“Gostaríamos de ape-
lar toda a população para 
ter calma porque desta vez 

estamos a dar prioridade 
aos nossos profissionais da 
saúde, que são o grupo de 
maior risco, e mais tarde 
poderemos paulatinamente 
vacinar a nossa população”, 
apelou Francisca Tomás. 

O vírus SarsCov-2 come-
çou a circular no fim de De-
zembro de 2019 em Wuhan, 
cidade que tinha na altura 11 
milhões de habitantes, locali-
zada na província de Hubei, na 
República Popular da China. 

Entretanto, Moçambi-
que e o mundo completam 
este mês um ano desde que 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) declarou a 
Covid-19 como pandemia, a 
11 de Março de 2020, devi-
do a sua rápida propagação.

Recorde-se que o primei-
ro caso do novo coronavírus 
em Moçambique foi anun-
ciado pelo ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, a 22 de 
Março de 2020, de um cida-
dão nacional de 74 anos de 
idade, o qual teria regressado 
do Reino Unido, na Europa. 

Em Manica 

KeLLy MweNda


