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Entregam a vida pelo país

Novo edil da Beira ignora vozes contraditórias

Fome aperta em Tambara
Província de Manica

Nyusi quer 
condecorar 

soldado raso
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Albano Carige desdramatiza rumores 
de alas contra a sua gestão na Beira

mesmo com a alegada existência de alas no movimen-
to democrático de moçambique (mdm), que não sim-
patizam com a indicação do actual edil da Beira, albano 
Carige, este entende tratar-se duma tentativa de desestabi-
lização, argumentando que mesmo tratando-se duma subs-
tituição por força da lei a sua indicação foi consensu-
al, o que abre espaço para uma boa governação da urbe. 

Albano Cari-
ge é descri-
to como um 
homem de 
pouca aber-

tura nos tempos em que desem-
penhava as funções de verea-
dor para a Área de Construção 
e Urbanização na autarquia da 
Beira, sobretudo em dossiers 
envolvendo conflitos de terra, 
uma personalidade que se teme 
que venha manchar em grande 
medida a actual gestão da urbe. 

Entretanto, Albano Carige, 
em entrevista ao Zambeze, afir-
ma estar ciente de que a sua as-
censão à actual direcção muni-
cipal não foi por eleição mas por 
força da lei, contudo, diz haver 
harmonia na decisão do par-
tido que o indicou como novo 
edil do Município da Beira.

Carige anota que mes-
mo no processo de tomada de 
posse, as Forças de Defesa e 
Segurança foram por si dis-
pensadas, pois havia a cer-
teza de que se tratava de um 
acontecimento apoiado por 

todos e, por via disso, decor-
resse na maior tranquilidade.

Os munícipes poderão ter 
a oportunidade de conhecer 
o modelo de gestão do actual 
presidente no que se refere à 
resolução dos problemas que 
apoquentam os munícipes, 
que outrora alegavam faltar 
abertura no tratamento de as-
suntos ligados à vereação de 
Construção e Urbanização. 

Aliás, o presidente do Mu-

nicípio da Beira diz que a ex-
periência transmitida pelo 
então presidente Simango de-
verá ser capitalizada e segui-
da pelos seus sucessores, que 
tinham-no como professor. 

“Cada munícipe tem a li-
berdade de pensar o que qui-
ser, mas tenho a certeza de 
que nesta gestão as pessoas 
terão a realidade de quem é o 
actual presidente. Aliás, quero 
ainda acrescentar que o pre-
sidente Daviz Simango tinha 
as qualidades que todos sabe-
mos, e ele serviu de professor 
para nós”, defendeu Carige.

Gerir uma urbe cada vez 
vulnerável às mudanças 

climáticas 

A cidade da Beira caracte-

riza-se por alto nível freático, 
com uma particularidade pró-
pria no sistema de saneamento 
à moda de bombagem, o que 
permite que as águas residu-
ais desaguam na Munhava, 
onde se encontra a Estação de 
Tratamento de Águas (ETA) 
residuais. E porque a cida-
de é acentuadamente plana, 
dificilmente pode funcionar 
sem sistemas de drenagem 
sustentáveis, sendo estes que 
garantem o escoamento das 
águas pluviais, evitando que 
mesmo com chuvas torrenciais 
haja o risco de inundações.

As valas de drenagem são 
projectadas para ter conexão 
directa com o oceano, atra-
vés dos desaguadores, sendo 
por isso possível a partir de 
comportas “controlar-se” os 
momentos críticos das chuvas 
torrenciais que, praticamen-
te, coincidem com a maré-
-alta. Associado ao baixo nível 
das águas do mar, o recurso 
às comportas evita a inva-
são do continente pelo mar.

Estas peculiaridades da 
urbe exigem uma gestão com 
conhecimento profundo das 
suas características, no sen-
tido de reduzir os níveis de 
perigosidade, mesmo em ca-
sos de desastres naturais. O 
alto nível freático da urbe 
desafia em grande medida 
acções de manutenção de 
infra-estruturas públicas e 
privadas, com destaque para 
as vias de acesso, pelo grau 
de saturação dos solos pelas 
águas pluviais que caracteriza 
a cidade nos últimos tempos.

Albano Carige explica que 
na altura em que era vereador 
para a Área de Construção e 
Urbanização o seu sonho pas-
sava por transformar a Beira 
numa cidade cada vez mais se-
gura, limpa, atraente e próspe-

ra, acreditando que podia criar 
nas pessoas que visitassem a 
urbe a ambição de nela habitar, 
no entanto, agora que passou a 
gerir o município as responsa-
bilidades cresceram. Além do 
desafio de tornar a Beira se-
gura, Carige tem de albergar 
uma visão macro de resposta, 
incluindo os vários sectores 
sob gestão municipal por lei.

Resiliência é o termo que 
Carige usa para caracterizar a 
forma como os munícipes de-
vem pensar a cidade da Beira, 
e por via disso reinventar-se 
perante as mudanças climáti-
cas, onde de forma recorrente 
as consequências têm abalado 
a urbe, ou seja, se os muníci-
pes forem resilientes poderão 
desenvolver capacidades de 
resistir às mudanças climáticas 
que trazem embates à cidade. 

“Também quero dizer que 
já existem cerca de 120 mi-
lhões de dólares, dos quais 60 
milhões é uma contribuição 
em 50 porcento pelo Governo 
holandês, no caso USD 30 mi-
lhões, e outros 30 milhões de 
dólares do Banco Mundial”, 
revelou Carige, esclarecendo 
que este valor destina-se ao 
projecto de grande engenha-
ria de protecção costeira a 
iniciar ainda no ano em curso.

Aliás, ainda em 2021 po-
derão arrancar as obras de 
reabilitação da Estação de 
Tratamento de Águas (ETA) 
residuais da Munhava, que há 
10 anos foi construída sem 
conhecer obras de manuten-
ção, apresentando por isso 
assentamentos diferenciais, 
num empreendimento que, 
de acordo com Carige, pode-
rá custar pelo menos USD 20 
milhões, já disponibilizados 
pelos parceiros de cooperação.

Mesmo com algumas in-
tervenções de mitigação de 

LuÍs CuMBe
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Nyusi propõe insígnias para heróis 
no Teatro Operacional Norte

efeitos das águas pluviais 
feitas na gestão de Simango, 
com a construção em curso 
da segunda bacia de reten-
ção das águas, a segurança da 
urbe está longe do desejável.

Albano Carige diz que 
a urbe necessita de pelo 
menos oito unidades para 

se livrar das inundações.
“Há muito que fazer, mas 

também é preciso perceber que 
o normal funcionamento dos go-
vernos municipais era de criar 
condições de infra-estruturas 
para depois o munícipe encon-
trar uma parcela estruturada, o 
que significa uma parcela ater-

rada, com rede de água, esgotos, 
energia e com rede de estradas, 
mas porque as nossas condições 
não vão até lá, para evitar que 
cada munícipe possa aterrar de 
acordo com a sua possibilidade 
económica, criando desequilí-
brios, então avançamos com o 
projecto das 25 mil casas”, indi-

cou o edil da Beira, reconhecen-
do haver cada vez mais consci-
ência do impacto dos fenómenos 
naturais, o que eleva a capaci-
dade de intervenção municipal. 

Outrossim, aponta ainda que 
depois do embate do ciclone Idai 
houve um preparo sobre como 
reduzir os impactos dos ciclones 

que se seguiram. “Já sabíamos 
como devemos trabalhar para ter-
mos zonas seguras para evacuar 
a população, para termos zonas 
e meios seguros para proteger-
mos a população, através da 
criação de comités de risco de 
calamidades com a componen-
te de aviso prévio”, concluiu. 

o presidente da república e Comandante-em-Chefe das 
Forças de defesa e segurança (Fds), Filipe Nyusi, considera 
que o Comando-Geral da polícia da república de moçambique 
(prm) e o ministério do interior devem introduzir o sistema 
de insígnias para reconhecer vários jovens que, com heroici-
dade, lutam pela defesa da pátria, com destaque para o tea-
tro operacional Norte, que trava guerra contra o terrorismo.

Segundo Filipe 
Nyusi, há vá-
rios jovens que 
estão a entregar 
as suas vidas, 

sem descanso, e num clima de 
incerteza, na defesa do país, e, 
por isso, merecem o reconhe-
cimento e respeito de todos.

 “O Comando-Geral, jun-
tamente com o Ministério do 
Interior, tem que começar a 
introduzir o sistema de insíg-
nias para reconhecer aqueles 
que são heróis. Temos muitos 
jovens no Teatro Operacional 
Norte”, começou por expli-
car o Comandante-em-Chefe 
da FDS. “São jovens que não 
ligam se é sábado ou domin-
go, jovens que não se preo-
cupam se está a chover, dia e 
noite estão no terreno, tomba 
o colega, tomam conta da sua 
arma. Estes jovens merecem o 

nosso reconhecimento, a nos-
sa admiração e nosso respei-
to”, acrescentou Filipe Nyusi.

 O Presidente da República 
falava ontem, quarta-feira, na 
XVI Cerimónia de Gradua-
ção de Licenciados e Mestres 
em Ciências Policiais na Aca-
demia de Ciências Policiais 
(ACIPOL). Dirigindo-se aos 
graduados, Nyusi lembrou aos 
graduados que a sua entrada 
no campo prático, integrando o 
Comando-Geral da PRM, não 
deve ser apenas para aumentar 
o número, mas sim para em-
prestar a sua vida e conheci-
mento científico com valores 
humanos e universais, bem 
como iniciativas que visam 
garantir a unidade nacional.

“Vocês são melhor ilus-
trados do trabalho que se faz 
na ACIPOL. Fiquei satisfei-
to porque boa parte não são 

graduados da 12ª classe, mas 
vêm dos meus guardas, sar-
gentos, pessoas que já estão no 
terreno a combater o crime, e 
esta oportunidade que nos foi 
dada é fundamental, porque 
significa um reconhecimento 
profundo de que para se che-
gar em cima tem que se pas-
sar de postos práticos, e essa 
vai ser a vossa maior expe-
riência”, disse Filipe Nyusi.

No entanto, Nyusi cha-
mou atenção, sobretudo aos 
mais jovens, sobre a respon-

sabilidade que doravante, 
com a sua graduação, deve-
rão carregar, sobretudo evi-
tarem “guerra de gerações”.

“Vocês estão preparados 
para comandar efectivos com 
disciplina. Se forem indisci-
plinados, o comandante, que 
são vocês formados aqui nes-
ta Academia, são os culpados. 
Não são autorizados a promo-
ver a indisciplina nas unidades 
e nem na comunidade”, disse.

Num outro desenvolvi-
mento, o Comandante-em-

-Chefe das FDS falou da 
guerra terrorista em Cabo Del-
gado e do conflito armado no 
Centro do país, tendo afirma-
do que em ambas as frentes o 
inimigo está a ser fragilizado.

 “Tenham em mente que 
no Teatro Operacional Centro 
e Norte do nosso país assis-
timos melhorias, constantes 
deserções das posições ini-
migas assináveis, que não 
são casuais, são resultado de 
fogo intensivo das Forças de 
Defesa e Segurança”, referiu.
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Guerra em Cabo Delgado não se 
limita aos recursos naturais

Segundo Liazzat Bonate da University The West Indies

a causa da violência armada em Cabo delgado 
não se limita apenasaos recursos em si, mas 
a maneira como o Governo moçambicano 
e as corporações internacionais de explora-
ção dos recursos agiramno assentamento e 

expropriação da terra. este facto alia-se às compensações 
e ao alto nível de desemprego que acomete muitos jovens 
naquela província, afirma LiazzatBonate, professora e 
investigadora da Universitythe West indies. a especialista 
faz uma análisedo conflito em Cabo Delgado partindo do 
seguinte pressuposto:“se você expropria a terra e dá uma 
compensação ilusória, parcae/ou insignificante aos indivíduos 
afectados, não oferecendo uma actividade económica rentável 
que possa garantir que as pessoas encontrem um esteio, este 
cenário propiciará a emergência da violência, seja ela arma-
da, política, religiosa ou étnica, o que não lhe permitirá evitar 
que se caianum ambiente de contínua instabilidade”.

Liazzat Bonate,especialista 
em estudos de movimentos ra-
dicais do Islão Político,diz que 
quando uma pessoa tem terra, 
ela pode ser pobre mas ela sabe 
que pelo menos aquilo está ali, 
mas agora se o Governo e as 
corporações internacionais ar-
rancam este único recurso que 
eles têm, a questão a ser feita 
é o que as pessoas vão fazer?

Segundo a 
investigadora,mesmo se o Go-
verno dar alguma compensa-
ção pequenina, ela nunca vai 
substituir ou igualar àquela 
consciência de que aquelas 
pessoas têm recurso, porque 
em momentos de dificuldades 
estas não têm um lugar para 
estar com as suas famílias.

“As pessoas tentaram re-
solver os seus problemas por 
vias legais, com muito respeito 
ao Governo, aos órgãos legais, 
mesmo as empresas interna-
cionais. Depois, as autorida-
des competentes lançaram por 
cima deles a violência policial 
e de segurança, daí que por 
essa altura parece quequem 
estava à frente eram os mais 
velhos. Então, os jovens, para 
além de tudo, eles também 
tiveram alguma expectativa 
ou esperança para o futuro”, 
afirma a nossa entrevistada.

De acordo com a nossa 
fonte, houve estudos que dis-
seram que as pessoas esta-
vam envolvidas em comércio 
ilegal,exemplo disso é a caça 
furtiva, a mineração artesa-
nal e o comércio de pequena 
escala que levavam paraTân-
zaniae depois traziam coisas 

daTânzania para Moçambi-
que, sublinhando que o Go-
verno fechou estas oportu-
nidades para a população.

Para Bonate, mesmo que 
estas actividades sejam ilegais 
dinamizam a economia desta 
população, até são actividades 
ilegais de pequena escala e que 
não se pode comparar com asac-
tividades ilegais que são prati-
cadas por traficantes de drogas, 
dos chineses e de abate de ani-
mais selvagens e caça furtiva, 
levando para o mercado inter-
nacional, como por exemplo 
China, Hong Kong ouTaiwan.

“O Governo não pode com-
parar essa gente com pessoas 
de grandes redes de tráfico. Es-
tes camponeses vivem de negó-
cio de pequena escala, mesmo 
neste negócio muitas vezes são 
contratados. E esses campone-
ses não têm acesso a informa-
ção de redes internacionais e 
nem têm dinheiro, mas essa é 
uma maneira de consubstan-
ciar com a pesca, a machamba, 
que é o habitual deles”, afirma.

Ainda na mesma lógica, 
a professora e investigadora 
disse que as autoridadesproí-
bem isso afirmando que essas 
são actividades ilegais, ques-
tionando depois o que o Go-
verno ofereceu como alterna-
tiva? Como você espera que 
essa gente possa sobreviver?

Indústria defrauda expectativas 
da população em Cabo Delgado

Segundo a nossa 
entrevistada,com a chegada 
das grandes empresas do ramo 

extractivo emerge a esperança 
de que esses jovens possam 
ser treinados e talvez empre-
gados por essas empresas. 

“O que eles vêem são pes-
soas de fora, pessoas de Ma-
puto, porque eles têm melhor 
preparação, formação, educa-
ção, etc. Sim, do ponto de vis-
ta económico isso se justifica, 
mas do ponto de vista social 
não, porque você deixa uma 
parte da população jovem ao 
relento. Tem que encontrar 
maneira de formá-los e meter 
nessas empresas, mesmo que 
inicie como faxineiro, jardinei-
ro. Alguns deles vão crescendo. 
É preciso oferecer pequenos 
cursos de formação, oportu-
nidades para eles terminarem 
a escola, porque muita gente 
não termina a escola”,afirmou 
L i a z z a t B o n a t e .          

A pesquisadora disse ain-
da que aqueles que têm mais 
capacidades podem serin-
centivados a continuara es-

tudar com a perspectiva de 
ingressar naUniversidade e se 
formarem nas áreas que são 
requeridas nessas empresas.

Explicou que o Governo 
e estas empresas podem fazer 
uma gama de actividades para 
que esses jovensnão fiquem 
alienados completamente ao 
emprego informal, porque em 
termos percentuais a maior 
parte da população são jovens 
que muitas das vezes são re-
crutados pelos insurgentes 
para militarem por causas 
desconhecidas, sendo neste 
âmbito que as autoridadesgo-
vernamentais devemenvidar 
esforços para mostrar a es-
tes jovens que terão algumas 
oportunidades nessas empre-
sas, mesmo que perdendo os 
seus campos de pesca e suas 
machambas que são rentáveis 
para dinamizar as suas vidas, 
apesar do Estado conside-
rar que essas actividadessão 
praticadas de forma ilegal.

Assim, o Governo estaria 
a oferecer alternativas para 
eles, sendo por isso que há 
necessidade de se pensar de 
maneira mais macro ou glo-
bal nos problemas daquela 
província, o que o Governo 
e as empresas que exploram 
os recursos não estão a fazer.

Avançou que as empresas 
vão sair em sua defesa dizen-
do que constroem escolas, 
centros de saúde, oferecem 
coisas nos centros de reedu-
cação e alguns centros de for-
mação, apesar de se verificar 
a população a enfrentar ainda 
sérias dificuldades,contra-
-atacando ainda, sublinhando 
que os jovens continuam a 
praticar velhos hábitos co-
moroubo, envolvendo-se na 
mineração de forma ilegalna 
busca da sua sobrevivência.

Ademais, a professora e in-
vestigadora diz que há neces-
sidade do Governo e estas em-
presas saberem lidar com estes 
problemas quando eles surgem.

“O que se verifica no terre-
no é que o Governo e as res-
pectivasempresas já há qua-
se 4 anos que assistema esta 
violência armada. Mas não 
traçam políticas que abran-
gemos problemas reais desta 
província. Se o Governo e es-
tas organizações traçarem po-
líticas mais abrangentes com 
a perspectiva de incluir estas 
populações estou certo de 
queas pessoas podem voltar a 
ter confiança no Governo e o 
problema pode ser resolvido. 
Indagou dizendo:onde todos 
esses mwani vão? Vão para 
Maputo, para Nampula, para 
mendigar e depois tentar arran-
jar maneira de ser guarda nas 
empresas e nos prédios.É só 
isso? É muita gente. Um e ou-
tro ou dezenas e centenas,mas 
tens mais que isso. Deve-se ter 

dioniLdo taMeLe
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Crianças de 11 anos brutalmente assassinadas
Em Cabo Delgado 

uma política holística, pensa-
do nesses todos pormenores”.

Em relação aos insurgentes

Por um lado,os insurgentes 
aproveitam-se daquelas crian-
ças que são tidas como as me-
nos escolarizadas ou ignoran-
tes.Dado esse facto são tidas 
como alvo fácil, por isso são 

mais propensas ao sequestro e 
são consequentemente usadas 
como soldados dessas forças 
terroristas por causa da sua inge-
nuidade de querer fazer aventu-
ra e meter-se em muitas coisas.

“Mesmo quando elas que-
rem voltar, o Governo deve 
abrir espaço. Eu disse em 2018 
que o Governo deve ter um pro-
grama de amnistia. Em queesse 

programa possa criar centros 
para o acolhimento dessas pes-
soas, ou criar-se internatos para 
viverem e alimentá-las. Dando 
apoio psicológico, dialogan-
do com as famílias de forma a 
tranquilizá-las. Estas autorida-
des devem proporcionar edu-
cação a essas pessoas. Estaé 
a única maneira para que elas 
possam continuar a viver nessa 
província e algum dia ganhar 
o seu pão. Porque hoje esta é 
uma província de indústria-
extractiva”, afirma a especia-
lista em estudos de movimen-
tos radicais do Islão Político.

A especialista disse que 
o Governo moçambicano é 
muito hostil para com os in-
surgentes, na medida em que 
desenvolve mais actividades 
militares naquela província, 
sendo que agindo nestes mol-
des haveria menos probabilida-
des para acabar com o conflito.

Disse ainda que para acabar 
com o conflito, as pessoas devem 

ter visibilidade, ser promovidas, e 
o Governo deve mostrar às pesso-
as que está a trabalhar na perspec-
tiva de resolver as suas preocupa-
ções, começando por pequenas 
acções, mas que são visíveis e 
que abrangem um grupo signifi-
cativo, mas sobretudo os jovens, 
sublinhando que “esses são a 
principal razãoda insurgência”.

Mais adiante, a fonte disse 
que a maioria das pessoas que 
são violentas, aquelas que com-
partilham a ideologia jihadista 
bastante radical, encontram-se 
associadas a ela por várias ra-
zões, por isso o Governo e estas 
ONG’s devem mostrar que con-
seguem entender a complexida-
de da situação desse movimento, 
conseguem discernirvários cená-
rios e que conseguem ter alguma 
solução ou pelo menos hipóte-
se para esses vários cenários.

Muita gente fora de 
Moçambique nem sabe que no 

país tem muçulmanos

A especialista refuta a ideia 
segundo a qual este confli-
to está sobalçada do Estado 
Islâmico,porque os membros 
do Estado Islâmico têm muito 
conhecimento de Moçambique 
no geral, pior dos muçulmanos 
em Moçambique, poishá pouca 
gente que sabe que em Moçam-
bique existem muçulmanos.

“O que sabemos também é 
que houve pessoas que foram 
para a Síria lutar nas fileiras 
do ISIS em tempos, quando 
muitos desses radicais foram 
a vários países do Mundo, mas 
existemestatísticas mais claras 
em muitas partes do mundo, 
só que aqui não temos”, disse.

Acrescentou que o Es-
tado Islâmico,por si só, tem 
pouco conhecimento de Mo-
çambique, mesmo os acadé-
micos não consideram que 
este país tenha uma popula-
ção maioritariamente islâmica 
ou com alguma ligação com 
outras sociedades islâmicas.

Crianças de apenas 11 anos 
estão a ser decapitadas na pro-
víncia de Cabo Delgado, disse 
a Save the Children, à medida 
que o conflito continua a deslo-
car milhares. A agência conver-
sou recentemente com famílias 
deslocadas que relataram cenas 
horríveis de assassinato e luto 
e a perda de entes queridos.

Uma mãe, Elsa, de 28 
anos de idade, falou do seu fi-
lho mais velho, Filipe, de 12 
anos de idade, sendo decapita-
do perto de onde se escondia 
com os outros três filhos. Elsa 
disse: “Naquela noite, a nossa 
localidade foi atacada e as ca-
sas foram queimadas. Quando 
tudo começou eu estava em 
casa com os meus quatro filhos. 
Tentamos escapar para o mato, 
mas eles pegaram o meu filho 
mais velho e o decapitaram. 
Não podíamos fazer nada por-
que também seríamos mortos”.

Quase 670 mil pessoas es-
tão agora deslocadas dentro de 
Moçambique devido ao confli-
to em Cabo Delgado - quase 
sete vezes o número relatado 
há um ano. Pelo menos 2.614 
pessoas morreram no conflito, 
incluindo 1.312 civis. A situa-
ção piorou seriamente nos últi-
mos 12 meses, com a escalada 
de ataques a vilas e localidades.

Cabo Delgado também 
está a tentar se recuperar de 
choques climáticos consecuti-
vos, incluindo o ciclone Ken-
neth de 2019, o ciclone mais 

forte a atingir a parte Norte 
de Moçambique, e enormes 
inundações no início de 2020.

A Save the Children está 
indignada e profundamente 
entristecida por relatos de que 
crianças estão a ser alvos deste 
conflito. Todas as crianças têm 
direito à vida e à segurança, e 
as crianças devem ser protegi-
das em todas as circunstâncias, 
incluindo em guerras e confli-
tos armados. Para as crianças 
que podem ter testemunhado 
o assassinato de seus irmãos, 
o seu sofrimento pode durar 
anos. Muitos podem sentir an-
siedade e depressão ou até mes-
mo sinais de Transtorno de Es-
tresse Pós-traumático (TEPT).

Amélia, 29 anos de idade, 
está actualmente abrigada na 
casa do seu irmão com seus três 
filhos. O seu quarto filho tinha 
11 anos quando foi assassinado 
por homens armados, e ela diz 
que está com o coração partido 
porque não teve a oportuni-
dade de se despedir ou de dar 
ao filho um enterro adequado. 

Amélia disse:“Depois que o 
meu filho de 11 anos foi morto, 
entendemos que não era mais 
seguro ficar na minha vila. Fu-
gimos para a casa do meu pai 
que fica numa outra vila, mas 
alguns dias depois os ataques 
começaram ali também. Eu, o 
meu pai e os meus filhos pas-
samos cinco dias a comer ba-
nanas verdes e a beber água de 
bananeira até conseguirmos o 

transporte que nos trouxe aqui”.
Por sua vez, o director-geral 

da Save the Children em Mo-
çambique, disse que“relatos de 
ataques a crianças nos incomo-
dam profundamente. A nossa 
equipacaiu em lágrimas ao ouvir 
as histórias de sofrimento conta-
das por mães em campos de des-
locados e em famílias acolhedo-
ras. Essa violência precisa parar e 
as famílias deslocadas precisam 
ser apoiadas enquanto se orien-
tam e se recuperam do trauma”.

“Uma grande preocupação 
para nós é que as necessida-
des das crianças deslocadas e 
suas famílias em Cabo Delga-
do superam em muito os recur-

sos disponíveis para apoiá-las. 
Quase um milhão de pessoas 
enfrentam fome severa como 
resultado directo deste confli-
to, incluindo pessoas desloca-
das e comunidades anfitriãs.”

“Enquanto o mundo estava 
focado na Covid-19, a crise em 
Cabo Delgado inchou, mas foi 
totalmente esquecida. A ajuda 
humanitária é desesperadamen-
te necessária, mas poucos doa-
dores priorizaram a assistência 
para aqueles que perderam 
tudo, até mesmo seus filhos”.

“Criticamente, todas as par-
tes neste conflito devem garan-
tir que as crianças nunca sejam 
alvos. Eles devem respeitar as 

leis humanitárias internacio-
nais e de direitos humanos e to-
mar todas as acções necessárias 
para minimizar os danos civis 
incidentais, incluindo o fim de 
ataques indiscriminados e des-
proporcionais contra crianças”.

A Save the Children está 
respondendo às necessidades 
urgentes das crianças desloca-
das por conflitos e ciclones e 
suas famílias em Cabo Delga-
do. A resposta da organização 
atingiu mais de 70 mil pessoas, 
incluindo mais de 50 mil crian-
ças, com programas de educa-
ção, protecção da criança, saú-
de (incluindo medidas contra a 
Covid-19) e água e saneamento.
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N
os dias que 
correm nota-
se nas nossas 
urbes, e não só, 
o uso abusivo 

e indiscriminado do termo 
“Halaal” (lícito) em quiosques, 
bares, restaurantes, etc.

 É questionável se os 
que escrevem essa palavra 
sabem ou não o seu real 
significado, o seu alcance, bem 
como as suas implicações. 

 O seu uso (por vezes 
indevido, saliente-se) é frequente 
em locais incompatíveis com o 
significado da própria palavra, 
como por exemplo em locais 
onde se servem bebidas 
alcoólicas, se consomem carnes 
impróprias para o consumo de 
crentes muçulmanos e onde 
se praticam actos devassos. 

 Estou a lembrar-me 
que há alguns 20 anos, se a 
memória não me atraiçoa, foi 
inserido num dos jornais de 
grande tiragem da praça um 
anúncio relativo à vinda de 
um músico oriundo de um 
país asiático e sobre o concerto 
que iria ter lugar num país 
vizinho. No mesmo anúncio, 
para além dos preços para o 
referido concerto, constava: 
“Jantar Halaal”. Mas será que 
o Halaal está confinado apenas 
à refeição? Será que o concerto 
em si era Halaal? Isto é como 
procurar uma refeição Halaal 
que entretanto é regada com 
cerveja ou vinho. Aí já não 
se quer saber se o que vem 
a seguir também é Halaal.

 Quer parecer que 
muitos dos que fazem uso deste 
termo devem pensar que se trata 
de um rótulo ou marca comercial.

 Mas af inal  qual 
é o significado de Halaal?

 H a l a a l  é  u m 
termo puramente isslâmico 
e tem a ver apenas com os 
muçulmanos. Na terminologia 
isslâmica, significa “lícito e 
religiosamente permitido”, e 
tal conceito não se restringe 
apenas à comida e à bebida, 
mas também ao vestuário, 
ao negócio, à adoração, às 
relações sexuais, enfim, a toda 
a nossa actividade quotidiana.

 H a r a a m  é  o 
antónimo de Halaal, isto 
é, ilícito e não permitido.

 O Isslam atribui 
uma grande importância ao 
Halaal, pois a aceitação por 
Deus, das nossas preces e 
actos de adoração, depende 
em grande medida do uso e 
consumo de Halaal. O uso de 
Haraam só levará a pessoa 
à ruína e à desgraça, tanto 
neste como no Outro Mundo.

 Este é o conceito 
geral do Halaal, porém no 
nosso caso específico este 
termo é utilizado mais para 
classificar os alimentos.

 N o  c o n c e i t o 
isslâmico, Halaal é todo o 
alimento adquirido, preparado 
e consumido de forma lícita. 
Quando o termo é aplicado aos 
animais de consumo significa 
que o animal é degolado segundo 
os ritos isslâmicos que são: o 

abate do animal empunhando 
uma faca convenientemente 
afiada, evocando o nome de 
Deus ao mesmo tempo que 
se corta a garganta do animal 
fazendo escorrer o seu sangue.

 Portanto, se o animal 
for abatido sem se mencionar 
o nome de Deus, ou através 
de uma pancada, choque 
eléctrico ou uma máquina, esse 
animal deixa de ser Halaal e o 
muçulmano não pode consumir 
dessa carne por ser Haraam.

 Cada muçulmano, 
quando adquire comida ou 
carne, deve investigar a sua 
proveniência, bem como a sua 
composição, para aferir se o que 
está comprando é Halaal ou não.

 Se um muçulmano 
informar acerca da carne 
dizendo que é Halaal porque 
degolada por um muçulmano, 
estritamente de acordo com as 
regras isslâmicas, não existindo 
razões aparentes para se duvidar 
da sua informação, esta deve-se 
aceitar como verdadeira, pois 
não se deve sujeitar essa pessoa, 
nem nenhuma outra que seja 
muçulmana a qualquer forma de 
suspeição infundada. Deve-se 
sempre aceitar a palavra de um 
muçulmano como verdadeira, 
até que se prove o contrário.

 Todavia, se alguém 
suspeitar da palavra de um 
muçulmano, com base em 
factos razoáveis devidamente 
fundamentados, como por 
exemplo, tê-lo alguma vez 
visto a adquirir carne num 
vendedor não muçulmano que 

normalmente manuseia carne 
Haraam (porco ou carne não 
degolada de acordo com os 
preceitos isslâmicos), ou que 
de uma ou de outra forma é 
desleixado nesta matéria, então 
neste caso não se deve dar crédito 
à sua palavra, excepto após 
uma investigação minuciosa. 
E não se deve adquirir carne 
do seu estabelecimento, nem 
consumi-la, até que se confirme 
inequivocamente que é Halaal.

 Um mu¬çulmano deve 
ser muito cuidadoso na aquisição 
de produtos alimentares em 
estabelecimentos, devendo 
antes ler os rótulos para saber 
quais os ingredientes usados no 
seu fabrico, pois por vezes um 
único ingrediente não Halaal 
torna todo o produto Haraam. 
Por exemplo, as bolachas, os 
bolos, as sopas, os sorvetes, 
os doces, os chocolates, as 
gelatinas, os enchidos enlatados, 
etc., não se devem comprar, 
nem se devem comercializar 
sem antes se determinar os 
seus ingredientes. Infelizmente 
de entre nós há alguns 
muçulmanos desleixados, 
atraídos pelo aparente brilho 
social dos outros, a ponto de 
os transformarem em seus 
ídolos, assimilando os seus 
hábitos e costumes, muitas 
vezes bizarros, tudo fazendo 
para não os contrariar. E se 
alguma prática isslâmica faz 
parte dos hábitos desses ídolos 
ficam animados e satisfeitos, 
mas se tal prática contraria os 
ensinamentos isslâmicos tentam 

sempre encontrar alguma 
forma de interpretação ou 
harmonização com o único fito 
de agradar a esses seus patrões.

 Para esses, o Halaal 
é o que foi decretado Halaal 
pelos outros e o Haraam é 
o que foi decretado Haraam 
pelos outros. Esqueceram-
se que o Isslam é a palavra 
de Deus, sendo uma palavra 
completa para ser seguida.

 O Profeta Muhammad 
(S.A.W.) diz: “O Halaal está 
claro. O Haraam está claro, e 
entre esses dois há algumas 
coisas duvidosas, e quem se 
abstiver de coisas duvidosas 
seguramente estará longe 
do Haraam, protegendo 
assim a sua religiosidade”.

 P o r t a n t o ,  o 
muçu lmano  não  só  se 
deve abster do Haraam, 
mas também das coisas 
d u v i d o s a s ,  e  c a d a 
muçulmano deve conhecer 
as  coisas  Haraam para 
que assim se possa abster.

 As coisas decretadas 
Halaal  pelo Isslam são 
su f i c i en tes  pa ra  v ive r 
folgadamente. As coisas 
decretadas Haraam são 
muito poucas e por isso não 
se deve recorrer ao Haraam 
em detrimento do Halaal.

 S ó  e m  c a s o  d e 
e x t r e m a  n e c e s s i d a d e , 
quando a vida do crente 
est iver  em perigo,  não 
encontrando nada que seja 
Halaal, é que se pode recorrer 
ao Haraam para salvar a vida.  

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 Halaal ou Haraam? 
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Há dias faleceu 
McCain, senador 
norte-americano! 
Curioso foi o 
seu desejo pós-

morte: a dispensa nas exéquias 
da presença do Presidente Trump, 
individualidade com quem teve 
muitas divergências! Este desejo 
para nós não era expectável num 
país tido como o exemplo de 
democracia no mundo, por isso 
julgávamos que a divergência de 
posições não podia concorrer nem 
para McCain mandar “minhar” 
Trump nas exéquias, nem Trump 
negar que se outorgue o título de 
herói a McCain, que, afinal, ao 
serviço da América, até chegou a ser 

prisioneiro de guerra no Vietname! É 
motivo para deduzirmos que afinal, 
em termos de valores humanos, 
estamos muitos furos acima, apesar 
da nossa democracia incipiente, 
onde alguns políticos, recorrendo 
a artimanhas de baixo nível, tentam 
excluir da corrida eleitoral todos os 
adversários que lhes pareçam que 
lhes podem tirar o tapete, que o 
digam Samito, Venâncio e Araújo! 
Em termos de valores humanos 
estamos muitos furos acima, pois 
não temos memória de algum 
político ter manifestado desejo de 
exclusão de algum adversário nas 
suas exéquias, claro, exceptuando 
o caso que se deu pouco depois 
das eleições de 1994 em que um 

membro sénior de certo partido, 
irado, pôs termo à vida com um 
tiro na cabeça, esse sim, deixou 
uma carta pedindo a exclusão dos 
seus correligionários, pois estes é 
que causaram a sua indignação, ao 
lhe acusarem injustamente de ter 
gamado taco da campanha eleitoral, 
quando na verdade o tinha aplicado 
no aliciamento de votantes, e por 
conseguinte, não pôde apresentar 
justificativos, uma vez que naquele 
tipo de trapaças não se passam 
recibos! Ficamos a saber que 
afinal as ditas vitórias retumbantes 
daquele partido se devem à “compra 
de consciências”, com o taco do 
povo! O impensável aconteceu: 
as exéquias deste compatriota 

acabaram sendo dirigidas por 
um membro do principal partido 
adversário! Para impedir que os 
seus correligionários, à socapa 
fossem à sua campa homenageá-lo, 
o que não fizeram em vida, pediu 
cremação e que as cinzas fossem 
lançadas ao rio... Mas tirando isso, 
na circunstância da morte temos 
esquecido todas as rivalidades! 

Vejamos como exemplo o que 
aconteceu aquando da morte de 
Dhlakama! O seu funeral foi 
co-organizado pelo Governo, 
pois nem este se distanciou 
num momento daqueles e nem 
Dhlakama manifestara que nas 
suas exéquias dispensava a 
presença dos que durante 40 

anos não concordaram consigo 
e que tentaram lhe capturar ou 
“aniquilar”! Pouco depois dos 
acordos de Roma, durante uma 
cerimónia, certa senhora, esposa 
de um alto dignitário, recusou-
se a apertar a mão ao General 
Dhlakama! A imprensa pró-
governamental divulgou muito 
esse incidente, julgando que estava 
a “surar” aquele , como sempre 
fez, mas o resultado foi o inverso, 
o povo  não só criticou a senhora, 
como também manifestou repulsa, 
dado não compreender como é que 
tal dignitário se dizia “empenhado 
na paz e reconciliação”, quando 
o seu próprio cônjuge não queria 
saber nada da reconciliação! 

TINFANELO TAVUMHUNU (Direitos Humanos)

Quero ser enterrado e chorado por mulheres
a obra mais bela de Deus!

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.
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A importância das avaliações em 
acções de formação

Em qualquer formação 
a  a v a l i a ç ã o  é 
i m p r e s c i n d í v e l 
para determinar 
em que medida os 

objectivos pedagógicos foram 
atingidos pelos formandos.

Poucos são os centros de 
formação e escolas de condução 
que possuem um sistema ou 
plano de avaliações com regras 
de implementação estabelecidas 
a serem usadas no decorrer 
das formações. A maioria das 
instituições de ensino apenas usa 
como instrumento de avaliação 
os testes temáticos escritos ou 
apenas um teste geral final para 
aquilatar o nível de aprendizagem 
atingido pelos alunos nos módulos 
todos que foram leccionados.

Quando os instruendos iniciam 
a formação prática de condução 
a situação é ainda mais grave, 
uma vez que é o instrutor que 
ministra as aulas de condução 

que, unilateralmente, com a sua 
avaliação, dá a indicação de 
que o aluno está apto e pode ser 
submetido a exame. Não existe 
nenhuma outra avaliação que 
tenha sido feita para confirmar ou 
consubstanciar a que foi dada pelo 
instrutor do aluno. O que também 
não é feito é pedir a opinião do 
formando para se saber como ele 
está encarando o ensino que lhe é 
ministrado, quais as dificuldades 
que ele mais está experimentando, 
e qual é a sua avaliação do 
instrutor. Este tipo de avaliação 
(do aluno em relação ao professor) 
não é feita porque se parte do 
princípio errado de que a opinião 
do instruendo não tem utilidade 
ou importância. No entanto, o 
instruendo pode estar a fazer a sua 
própria avaliação dos obstáculos 
que está a enfrentar no processo de 
aprendizagem, podendo informar o 
seu instrutor sobre os aspectos em 
que está a ter mais dificuldades, 

dificuldades estas que podem ter 
escapado ao formador, até porque 
as avaliações entre ambos são 
feitas em perspectivas diferentes.  

Este tipo de falhas no que a 
avaliação diz respeito deve-se, em 
parte, pelo facto de o INATTER 
(que tem a incumbência de ministrar 
cursos de formação de instrutores 
de  condução  au tomóve l ) , 
bem como as instituições a 
quem delega estas funções de 
formação, não apresentarem 
linhas de orientação e exigências 
estabelecidas neste âmbito.

É principalmente na disciplina 
de pedagogia que o tema das 
avaliações devia ser abordado 
com profundidade. Existe uma 
orientação dada pelo INATTER 
para que na disciplina de pedagogia 
seja escolhido um professor com 
formação superior para ministrar 
as aulas. Porém, não se encontram 
no nosso mercado pedagogos 
especializados ou com experiência 

e conhecimentos dos problemas 
do ambiente rodoviário ligados 
ao ensino de condução. Como 
normalmente convida-se um 
professor universitário, este 
apresenta um manual de formação 
generalista, isto é, não adaptado à 
tarefa específica para um instrutor 
de condução automóvel. Por 
outro lado, como este professor 
não está familiarizado com os 
problemas e assuntos do ensino 
de condução, no decorrer das aulas 
não sabe dar exemplos concretos 
de situações que os futuros 
instrutores vão enfrentar nas suas 
actividades formativas. Por estas 
razões, quando perguntamos a um 
instrutor recém-formado como vai 
aplicar nas aulas que vai ministrar 
o que aprendeu na disciplina 
de pedagogia, este revela um 
desconhecimento confrangedor. 
Por exemplo, não sabe quais são os 
métodos pedagógicos que devem 
ser usados em cada tipo de formação 

e em cada grupo alvo. Em que 
situações deve fazer a combinação 
de dois métodos pedagógicos para 
conseguir melhores resultados 
numa formação. Não sabe o que são 
técnicas pedagógicas e como devem 
ser usadas para complementar 
os métodos aplicados. Não 
conhece as leis ou os princípios da 
aprendizagem. Não sabe planificar 
uma acção de formação obedecendo 
as regras básicas. Na prática, o 
que se verifica é que este tipo de 
instrutores mal formados aplica 
o mesmo sistema para todos os 
tipos de formação ou de alunos.

É desta forma que as novas 
“fornadas” de instrutores de 
condução automóvel são colocadas 
no mercado de trabalho sem a 
preparação ou as qualificações 
mínimas que deveriam ter sido 
acauteladas. E assim se vai andando 
no nosso ambiente rodoviário.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

CAssAMO  LALá* sObrE O AMbIENTE rOdOVIárIO

Sobre o ambiente rodoviário
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Relatório de versão de interesse e realidade duvidosa!

Co m o  é  d o 
conhecimento dos 
leitores, há três 
semanas veio à 
luz um relatório 

da Amnistia Internacional sobre 
os graves confrontos armados no 
Norte do país. Na semana seguinte, 
nós expressamos através de um 
artigo as discrepâncias e dúvidas 
sobre a informação e o propósito 
do relatório. E hoje, através deste 
artigo, queremos fornecer novas 
informações de interesse, que 
sem dúvidas podem ser úteis 
para analisar e avaliar a realidade.

O relatório da Amnistia 
Internacional num dos seus 
comentários diz que “Al-Shabaab 
é essencialmente um grupo 
armado de extracção local que 
se bate por problemas locais, 
uma insurgência que despoletou 
devido ao sub-investimento 
c rónico  na  provínc ia . . . ”

Essa informação ou opinião 
expressa no relatório é alheia à 
realidade e confunde a sociedade, 
tentando transmitir uma versão 
de interesse e realidade duvidosa. 
Uma vez publicada a declaração 
do Departamento do Estado dos 
Estados Unidos sobre o terrorismo 
na província de Cabo Delgado, na 
semana passada, fica claro o erro 
ou o interesse de interpretação, 
involuntária ou voluntária, da 
ONG. Esta declaração oficial 
dos Estados Unidos mostra que 
parte importante do relatório ou 
documento publicado pela ONG 

baseia-se em premissas que não 
correspondem à realidade, de 
modo que as suas afirmações 
e veracidade como documento 
deixam dúvidas muito relevantes.

Dec la rou  que  os  ma l -
denominados “grupos armados” 
pela ONG são um grupo terrorista 
(ISIS-Moçambique), e o referido 
grupo será  incluído na lista de 
grupos, empresas e indivíduos  que 
praticam o terrorismo no mundo. 

De acordo com informações 
oficiais, vários membros do grupo 
já foram identificados, assim como  
o líder dos terroristas que operam 
em Moçambique, cujo nome é 
Abu Yanira Hassan, o que mostra 
que não é um grupo local que luta 
pelos problemas locais, como 
indica a ONG, sendo um grupo 
que vem de fora de Moçambique 
e constituído por estrangeiros. Mas 
isso não significa que os jovens da 
região colaborem ou ingressem 
voluntariamente ou à força para 
se manterem vivos e evitarem 
serem torturados ou mortos.

É difícil compreender o interesse 
de definir, como já dissemos, 
os terroristas islâmicos como 
“grupos armados”, talvez 
dando-lhes a opção da dúvida, 
possivelmente a informação que 
possuíam não foi suficientemente 
verificada ou pelo contrário 
houve algum outro interesse 
oculto para proceder dessa forma. 

O comunicado do Departamento 
de Estado dos Estados Unidos 
declara sem dúvidas que são 

terroristas, o que deixa, a este 
respeito, sem  valor a informação 
do referido documento emitido 
pela ONG multinacional.

Outro ponto que pode despertar 
alguma curiosidade ou dúvida é 
como foram obtidas as entrevistas 
com os 79 refugiados de 15 
localidades diferentes, todos 
do Norte do país, segundo o 
documento. É relatado que todos 
os entrevistados foram contactados 
remotamente por telefone ou 
vídeo, mas não indica de donde, 
se foi de Moçambique, e desde 
onde, ou de Londres. Por outro 
lado, seria interessante saber 
como conseguiram os números 
de telefone para poder falar com 
aquelas pessoas e se sabiam 
exactamente onde estavam e de 
onde vieram. Eles fazem um 
comentário no mínimo curioso, que 
diz: “Foram tomadas as precauções 
apropriadas de distanciamento 
social e outras, tendo em conta 
a situação da pandemia”. 

Sem dúvida, este comentário 
é no mínimo curioso, porque 
falando ao telefone a uma distância 
enorme e talvez com uma máscara 
protectora, supomos que deve ser 
muito difícil ficar contagiado pela 
Covid-19, mas achamos que é 
bom que tomem as precauções.

Comentam também que 
os membros da Amnistia 
Internacional, devido a restrições 
de circulação, não se deslocaram 
à província de Cabo Delgado. 
Há alguns meses, um jornalista 

nosso com o intuito de conhecer 
em primeira mão a situação dos 
refugiados e obter informação 
sobre a situação que se estava 
a viver na área, viajou a Cabo 
Delgado e visitou também várias 
zonas afectadas e campos de 
refugiados, falou pessoalmente 
com grande número de pessoas e 
famílias que tiveram que fugir de 
suas aldeias e vilas  para salvar as 
suas vidas e as de suas famílias, e 
tiveram a oportunidade de tornar 
conhecida a sua situação injusta 
e comprometida situação pessoal.

Nem sequer se opuseram a 
fornecer os seus nomes para 
os poderem publicar e assim 
identificar as pessoas de forma 
transparente e poder dar real 
visibilidade e credibilidade às 
pessoas que sofrem esta tragédia. 

N e n h u m a  d a s  p e s s o a s 
entrevistadas pelo nosso jornalista 
tinha qualquer preocupação ou 
medo de possíveis represálias 
p o r  p a r t e  d o  G o v e r n o .

Quanto à informação sobre a 
empresa de segurança privada 
DAG, que está a operar em 
colaboração com as Forças 
de Segurança e Defesa de 
Moçambique, o seu pessoal 
é extremamente limitado, 
principalmente são pilotos de 
helicóptero, uma pequena equipa 
de manutenção e algum pessoal 
que acompanha as operações 
realizadas pelos helicópteros. 
A escassez de recursos da 
Força Aérea moçambicana, 

como helicópteros, bem como 
recursos humanos, pilotos e 
outras tripulações, necessários 
neste tipo de guerra, obrigou, sem 
dúvida, a opção pela contratação 
desta alternativa, para dar apoio 
às forças terrestres nos seus 
confrontos com os terroristas.

I n f o r m a ç õ e s  c i r c u l a m 
continuamente, mensagens e às 
vezes vídeos sobre acções e actos 
desproporcionais e excessivos 
que são atribuídos à Polícia e 
aos militares que não se sabe 
realmente se são reais, inventados 
ou manipulados, nem quem, 
com certeza, são os seus autores. 
Numa situação tão violenta como 
a que está a acontecer na zona 
de guerra contra o terrorismo 
islâmico podem ocorrer acções 
específicas descontroladas, mas 
as excepções não podem ser 
tratadas como uma acção geral de 
todos os seus membros, pois seria 
injusto para a grande maioria 
daqueles jovens militares que 
arriscam a vida para nos defender, 
por vezes em situações extremas.

O documento  da  ONG 
contém passagens que bem 
poderíamos ler num romance 
de intriga e acção, em que o 
autor está dirigindo capítulo por 
capítulo a trama e o desfecho 
do romance, na direcção que o 
autor quer levar ao leitor, sem 
perceber o jogo de poder, neste 
caso apresentar uma situação e 
imagem que indubitavelmente 
favorece os seus interesses.

FAbIãO CArrApAU
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Editorial
Baforada de ar fresco 

na busca da paz

dOUgLAs MAdjILA

Há sinais de liberdade nas zonas ocultas. Dos 
mutiladores económicos que desfalcaram o 
país no calote das dívidas criminosas manti-
veram-se nos calabouços, após uma decisão 
do Tribunal Supremo, os criminosos mais 

ferozes. Na verdade, o jogo das dívidas ocultas está mais 
para um baralho, está desde as prisões, sendo complicado 
perceber a sua razão, se tivermos em conta o país da can-
donga a que Moçambique foi transformado, e por sinal por 
esses mesmos criminosos das dívidas e não só, se tivermos 
também em conta o também envolvimento do Presidente, 
que ainda que tenha sido por ordem sua esse jogo prisional 
todo, que na verdade sempre se confundiu com um teatro 
eleitoral ou não, nunca esteve clara a veracidade dessas 
prisões, e agora isso, envolvido o Tribunal Supremo para 
libertá-los também de um jeito tão verídico quanto teatral. 

Esse pacote das dívidas é característico de um meticulo-
so mistério, desde os primeiros acordes da sua orquestra, 
lembrando que só saiu às bancas três anos depois da sua 
efectivação. E diga-se, esse teatro de soltura está na verda-
de muito parecido com a verdade, confunde-se até com um 
Estado efectivo relativamente à separação de poderes, tudo 
tão verosímil que parece nem ter dedo da presidência no Tri-
bunal Supremo, mas só por ser de facto o país dos reclusos 
das dívidas ocultas, é de se afirmar categoricamente que é 
impossível que tais dedos não estejam a movimentar dados. 

Há sim um plano, não sabemos ainda qual mas deve existir, 
e essa é a estação que procuramos para a informação certa, a 
informação designada de poder. Pois é, tudo isso parece mesmo 
jogo de poder, existe sim muita narração jurídica ou judicial 
para explicar essas solturas todas e que deve ser até convin-
cente mas nesses processos de carácter nacional é deveras 
importante que os cidadãos juridicamente analfabetos, os ci-
dadãos pacatos, percebam perfeitamente o que está a decorrer.

Houve, e agora há, uso dos quadros internos para arreca-
dar o eleitorado, atrair o apoio externo e transparecer uma 
falsa transparência, e agora, piedade dos quadros reclusos 
e já está se dando um jeito para tirá-los da sarjeta sem des-
pertar as atenções do povo, respectivamente, e para isso, 
como sempre, a manipulação, pois quando não as mani-
pulam criam as suas, é a chave para o sucesso, visto que 
esses dirigentes sabem muito bem que o autoritarismo só 
pode ser efectivo levando a lei ao extremo, e em qualquer 
canto do mundo, infelizmente a lei defende os poderosos.

Algo muito intrigante nesta barafunda é o critério usado para 
a selecção de tubarões a abandonarem as grades, parece ter 
havido uma selecção só de cachorros no interior deste canil, 
mantendo-se ainda presos os cães mais ferozes, se bem que 
há um enorme pastor que pulou cá para fora, mas deve ter 
sido pela idade mesmo, a idade tem muita interferência no 
raciocínio dos cães. Esquisito mesmo é que essa caução ou 
essa lei no seu todo tenha sido tão assertiva nesse sentido, 
ou seja, aos que ficaram e mesmo aos que foram libertados 
houve acréscimo de crimes, mas uns voam e outros prevale-
cem, perplexo! Pedimos a formação jurídica no ensino básico, 
pois estão nos atabalhoando as mentes junto com a Nação.  

Dívidas ocultas: 
liberdades confusas!

Oremos. Ossufo Momade escalou semana finda a cidade 
de Tete, com o objectivo de manter encontros com os ex-
-guerrilheiros do seu partido abrangidos pelo processo de 
DDR, de modo a verificar o nível de implementação do 
processo junto dos desmobilizados. O líder da Renamo dis-

se estar de braços abertos para receber os membros da Junta Militar, com 
destaque para Mariano Nhongo, por este pertencer à Renamo. “Todos os 
membros da Junta Militar são membros da Renamo e não podemos criar 
problemas onde não há necessidade. O próprio Nhongo é da Renamo, ele 
esteve comigo nas matas da serra de Gorongosa, na base da Renamo em 
Santungira. Ele abandonou a base quando eu ainda estava na serra”, assumiu.

Sobre André Matsangaissa Jr., que decidiu abandonar as matas da 
serra de Gorongosa e juntar-se ao processo de DDR, o líder da Renamo 
classificou a atitude do sobrinho do fundador da Renamo como sendo 
encorajadora, e apelou aos demais membros da Junta Militar a juntarem-
-se ao processo. “Quando ele chegou pediu um encontro comigo e disse 
estar disponível para regressar a casa. Por isso estamos satisfeitos com o 
regresso de Matsangaissa”, reagiu, destacando que mais uma lista com 
300 homens foi entregue ao Governo, recentemente, aguardando-se a 
respectiva reintegração. Mas também foi entregue uma lista com 35 
homens que farão parte da força de protecção de altas individualidades.

Aqui neste trecho inicial há muita fruta capaz de dar vitamina ao processo 
de paz, que dura e perdura já lá vão meses, na perspectiva global. Ou seja, 
depois que vários acordos foram assinados, o entrave nos últimos dias tem o 
nome da Junta Militar na zona Centro, e na região Norte do país o terrorismo. 
Mas é sobre o fenómeno Junta Militar que nos debruçamos neste editorial, 
cantando hossanas para que de facto este pronunciamento de Ossufo Momade 
tenha o condão de criar as bases necessárias para o assunto paz ficar defini-
tivamente esclarecido, para que as populações possam circular livremente 
e toda a dinâmica social e económica flua sem barreiras de ordem alguma.

O discurso de Ossufo Momade surge num contexto em que a Renamo 
procura um enquadramento político robusto, uma vez nas suas hostes 
algumas vozes assumirem distanciamento em relação à liderança parti-
dária. Este facto tem feito com que muita gente da Perdiz tome atitudes 
de desobediência em todos os cantos por onde se ouve o seu canto. Por 
seu lado, a Junta Militar, que nada mais é do que um braço da Renamo 
(entenda-se o seu surgimento), tem-se mostrado num estado de gra-
ça capaz de assustar o próprio diabo, com insinuações de bradar aos 
céus, apesar de se considerar que parte das suas reivindicações tenham 
um “poucochinho” de energia no meio de tantas outras banalidades. 

Num quadro em que a Renamo e Junta Militar procuram cada um 
escolher as melhores sardinhas para a sua brasa, o pronunciamento 
acima descrito mostra uma Perdiz que, dominadora do seu voo, quer 
contribuir na procura de melhores soluções para acomodar os seus in-
teresses, que mais não são do que de segundo maior partido do país. 

Está de parabéns Ossufo Momade. Estão de parabéns os homens da 
Renamo, os seus conselheiros, e vai ficar bem de certeza, todo um 
povo, quando afinal caírem por terra todos os preconceitos da mata!
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Assembleia da República pressiona Vale a 
cumprir com o plano de reassentamento

Redução da poluição mineira

| naCionaL |

Comercial

Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, sita na Sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua n. 5049, 
telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

Matrículas para 2021
A escola Comunitária luís Cabral – eClC, Deseja aos seus alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, um próspero o novo ano lectivo 
2021. Aproveita este meio para informar que ainda renova-se matrícula e que ainda há

vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classes por um valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do bairro luís 
Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague ou contactar através dos telemóveis:
847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

o vice-presidente da Comissão da agricultura, economia 
e ambiente na assembleia da república, manuel ramissane, 
reconhece a prevalência de conflitos entre a população e a 
mineradora Vale, na província de tete, em virtude da falta 
de cumprimento de promessas atinentes à poluição do meio 
ambiente, valores para a reabilitação das residências nas zo-
nas de reassentamento. Contudo, ramissane acrescenta que 
tudo vem sendo feito no sentido de a mineradora brasileira 
cumprir com as promessas feitas à população nativa.

Durante as ac-
tividades de 
fiscalização, 
segundo o 
m a n d a t á -

rio, constatou-se a prevalência 
de conflitos com os reassen-
tados, na zona tampão, que 
reclamam a poluição do meio 
ambiente, o que de algum 
modo concorre para a debili-
dade da saúde da população. 

“Porque não podemos co-
adunar com tais práticas, re-
comendamos ao Governo pro-
vincial com vista a pressionar 
a mineradora para pôr termo 
a essas situações”, afirma.

 Manuel Ramissane ex-
plicou ainda que um outro 
conflito prende-se com o 
facto de a população reas-
sentada exigir valores justos 
para a reabilitação das suas 
residências que, segundo os 
mesmos, não obedeceram o 
padrão para a sua construção.

“Como representantes do 
povo, temos estado a fiscalizar 
as acções e recomendações que 
temos deixados aos governos 
provinciais sempre que nos fi-
zemos presentes e relativamen-
te aos casos acima supracitados 
tenho a dizer que, pese embora 
prevaleçam, tem havido um 
entendimento entre as partes 
e esperamos que o Governo e 
a empresa Vale encontrem de 
uma vez por todas a solução 
para o bem do povo”, exigiu 
o vice-presidente da Comis-
são da Agricultura, Ambiente e 
Economia, acrescentando que 
mesmo com dificuldades rela-
tivas à poluição ambiental, a 
população desdobra-se na agri-
cultura e outras actividades de 
rendimento, mercê da sensibi-
lização que a V Comissão dei-
xa sempre que se faz presente.

Manuel Ramissane diz-se 
preocupado com os níveis de 
destruição do meio ambiente, 
tendo dado como exemplo o 
abate indiscriminado da flores-

ta, a devastação dos mangais e 
a pressão sobre os recursos do 
subsolo, acções que, de algum 
modo, acabam concorrendo 
para a ocorrência de mudan-
ças climáticas e, nos últimos 
tempos, conforme explicou 
o membro da V Comissão, 
o país tem sido severamente 
sacudido por ciclones e seca 
prolongada em alguns meses, 
o que urge mudanças de com-
portamento do nosso lado. 

“O homem cava a sua pró-
pria sepultura. Toda a acção 
que se comete na terra as suas 
consequências se fazem sentir 
na terra. É o caso das mudanças 
climáticas”, rematou a fonte, 
acrescentando que os países não 
desenvolvidos devem despertar 
e parar de ser aldrabados por 
algumas potências económi-
cas mundialmente conhecidas.

“Essas cotas ambientais aos 
países não desenvolvidos são o 
reflexo das acções maléficas que 
as potências ricas cometem aos 
países pobres. Ainda bem que 
o nosso estadista sempre fala 
da necessidade do respeito ao 
meio ambiente”, disse a fonte. 

Por outro lado, Ramissa-
ne fala da necessidade de se 
transferir as famílias que se 
encontram nas zonas baixas 
para lugares seguros de manei-
ra a evitar situações de perdas 
humanas. “Na época chuvosa 
temos assistido situações de 
perdas de culturas alimentares. 
Precisamos de mudar de abor-
dagem, criando zonas altas para 
o desenvolvimento da agricul-
tura, porque nos períodos de 
seca não há produção e quando 
a chuva cai temos tido perdas.

Precisamos que os servi-
ços meteorológicos forneçam 
de forma atempada as infor-
mações, de modo a evitar os 
impactos negativos das mu-
danças climáticas”, afirma.

“Os efeitos do ciclone Eloi-
se foram reduzidos, se compa-
rado com as do Idai, onde houve 

perda de tudo”, advertiu a fonte. 

Covid-19 reduziu despesismo 
exacerbado

Num outro desenvolvi-
mento, Manuel Ramissane 
fez a análise do impacto da 
Covid-19 na economia, ten-
do referido que a Covid- 19 
arrasou toda a estrutura eco-
nómica, quer no sector públi-

co como nos privados, onde 
muitos deles viram as suas 
empresas encerrar  as portas. 

No sector público, Manuel 
Ramissane diz sem pestanejar 
que a Covid- 19 ensinou-nos 
a reduzir as despesas supér-
fluas, uma das quais as ajudas 
de custos aos funcionários, os 
concursos públicos sobrefac-
turados e fraca fiscalização. 
E porque o Governo sempre 

se preocupou com o sector 
privado houve necessidade 
de se isentar alguns impostos 
e reduzir o Imposto do Valor 
Acrescentado (IVA) a produ-
tos como óleo, sabão e  açú-
car, tudo isso na perspectiva 
de aliviar os agentes econó-
micos dos efeitos nefastos 
da pandemia da Covid-19.

O membro da V Comissão 
considera ainda que o Estado 
poderia ter encontrado outras 
formas de salvar os agentes 
económicos. Mas tudo passa 
pela consolidação do controlo 
fiscal, onde todas as operações 
referentes aos ganhos e perdas 
sejam do conhecimento do 
Estado. “Se o Estado tivesse 
informações detalhadas sobre 
os ganhos dos agentes econó-
micos em períodos normais, 
naturalmente que durante a 
vigência da pandemia encon-
traria outras formas de salvar 
essa classe”, sublinhou, para 
quem a linha de crédito imple-
mentada pelo Banco Nacional 
de Investimento foi uma das 
formas encontradas para reti-
rar do sufoco que os agentes 
económicos estavam sujeitos.

eLton da Graça
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Criminalidade tende a baixar
No bairro Trevo, Município da Matola
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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

os moradores do bairro trevo, no município da 
Matola,afirmam queos índices de criminalidade naquele 
ponto tendem a baixar, não obstante o crónico dilema de 
saneamento do meio tenha conhecido algum agravamento na 
última queda das chuvas.

 

Em tempos, 
circular pelo 
bairro Trevo 
era um de-
safio, sendo 

que mesmo à luz do dia eram 
frequentes roubos tanto na via 
pública assim como em resi-
dências, cenário que criava al-
gum desconforto aos residentes 
daquele bairro pertencente ao 
Posto Administrativo da Ma-
chava, no Município da Matola. 

Aliás, o bairro Trevo é 
atravessado pela linha férrea 
que em tempos foi ponto de 
roubo de diversas mercado-
rias que tinham como des-
tino a estação ferroviária da 
Baixa da cidade de Maputo.

Entretanto, os tempos mu-
daram. A nossa reportagem 
conversou com alguns mo-
radores daquele bairro que 
revelaram que, pese embo-
ra existam alguns focos iso-
lados de criminalidade, no 
geral o bairro está calmo.

“O bairro regista uma me-
lhoria no que diz respeito ao 
desenvolvimento, o que leva à 
redução da criminalidade”, en-
tende Filipe Mangue, residente 
há mais de 22 anos no Trevo. 

Diz ainda que a existên-
cia de um posto policial no 
bairro é benéfica porque mi-
nimiza a criminalidade, pois 

indivíduos de má-fé que an-
tes praticavam crimesagora 
não oscometem com a mesma 
intensidade. “Os criminosos 
ficam com receio de praticar 
crimes”,acrescentou Mangue. 

Entretanto, o nosso en-
trevistado não dá nota com-
pletamente positiva às auto-
ridades, apontando a recolha 
de resíduos sólidos e a pouca 
colaboração da população de 
modo a manter as vias públi-
cas limpas como obstáculos. 

“Antigamente as ruas 
eram limpas, a população co-
laborava para o saneamento 
do meio, mas agora a situa-
ção é outra,agora nem o lixo 
é recolhido pelo Conselho 
Municipal, o que é um aten-
tado à saúde pública”, afirma.

Justino Tivane, residen-
te há30 anos no bairro,afirma 
que há uma grande evolução 
no que concerneao índice de 
criminalidade. “O índice de 
criminalidade tende a melho-
rar, apesar de este não ter um 
impacto notório”,disse Tivane.

Os moradores do bairro 
são obrigados a não circular 
em altas horas da noite devi-
do aos malfeitores. “Em zonas 
específicas como na paragem 
da Casa Branca e na rotunda 
as pessoas já não podem cir-
cular, muito menos atraves-

sara ponte no período das 22 
horasatéao amanhecer, por-
que os criminosos cercam 
esses lugares”, acrescentou.

 Relativamente à questão do 
saneamento do meio, o nosso 
entrevistado alega que as con-
dições não são favoráveis.“O 
saneamento do bairro não está 

bem, outrora os profissionais 
do Conselho Municipal faziam 
trabalhos de recolha de resíduos 
sólidos mas hoje em dia já não 
o fazem”, afirma o morador.

Há crimes ligeiros no bairro

O secretário do bair-
ro Trevo, Agostinho Mi-
tilane, considera que a 
criminalidade reduziu substan-
cialmente, visto que apenas cri-
mes ligeirosse registamno local.

“Há registo de alguns cri-
mes mas não de forma as-
sustadora, sendo crimes de 
furto de bens materiaisem 
casas e nas lojas”, reitera.

Segundo ele, a redução da 
criminalidade deveu-se, em 
parte, àretirada da empresa que 
parqueava camiões de cargas 
internacionais do bairro, mas 
tambémaponta a cooperação 
entre a Polícia e comunida-
de que tem surtido efeito para 
anular a acção dos criminosos.

“Antes havia uma empresa 
que era uma terminal de cami-
ões de cargas de países estran-
geiros, o que possibilitava a 
entrada dos criminosos para se 
apoderaremdos bens transporta-

dos”, disse a fonte, acrescentan-
do que “desdeo ano passado que 
fomos assolados pela pandemia 
da Covid-19 a vida melhorou no 
aspectocriminal, na medida em 
que já não há fluxo nas barracas 
e as pessoas tendem a ficar nas 
suas casas por muito tempo, uma 
vez que o crime actua onde en-
contra lugar propício para tal”. 

Patrulha 24 horas por dia

Entretanto, a porta-voz da 
Polícia da República de Moçam-
bique (PRM), a nível da província 
de Maputo, Carmina Leite,diz que 
o bairro Trevo não regista índices 
elevados da criminalidade graças 
ao trabalho de patrulhamento 
permanente que é feito no bairro.

“Os residentes não recor-
rem às autoridades locais de 
modo a solicitar que os agentes 
da Polícia trabalhem no senti-
do de averiguar os problemas 
que lhes afligem”,começou por 
explicar a porta-voz da corpo-
ração na província de Maputo.

 “APolícia tem feito patrulhas 
no bairro de dia e de noite, ou 
seja, 24horas por dia, e tem redo-
brado esforçosna segurança dos 
residentes”, acrescentou Leite.

sónia Maxie
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Sintomática visita do “camarada” Secretário-geral da 
Perdiz à sede do partido do “batuque e maçaroca”

É mais um acontecimento que se inscreve em “Uma data na 
História”, desde o desaparecimento do líder da renamo, afon-
so dhlakama. trata-se da visita do secretário-geral do partido 
renamo, andré magibire, à sede do partido Frelimo, no último 
dia 11 de março corrente, que no contexto moçambicano este 
gesto pode ser, em hipótese, um sintoma de um estado grave, 
quando noutros contextos devia ser normal, salutar e saudado 
como expressão da civilidade.

 

Esta visita pare-
ce ser o selo de 
um progressivo 
namoro e com-
padrio, desde a 

morte do líder histórico, entre 
os dois antigos eternos belige-
rantes, cujo ódio nunca se fez 
escondido, mesmo depois do 
AGP, quando à força da vio-
lência o partido governamental 
aceitou dialogar para a imposi-
ção das eleições multipartidá-
rias, em 1992. E mesmo com a 
instauração do multipartidaris-
mo, os debates e decisões par-
lamentares, em muita matéria 
fundamental, resultaram depois 
de insultos rancorosos e de re-
correntes actos de violência 
armada. O projecto de reconci-
liação (social, económica, etc.) 

de 1992 nunca passou de letra 
morta, pois a continuação do 
combate deu-se sob outros ní-
veis obscuros e legalistas, com 
a vantagem do partido gover-
namental que monopoliza os 
poderosos recursos do Estado, 
ante um partido que foi perden-
do a sua força de persuasão, des-
mobilizada no quadro do AGP. 

Longe de se imitar a rica 
experiência do Governo recon-
ciliador do grande Mandela, as-
sistimos a golpes dados por bai-
xo para incapacitar, ridicularizar 
e reduzir o outro, a oposição, a 
nada, com a alegação duma inca-
pacidade de fazer política civil. 

Assim sendo, o desconforto 
foi se adensando e resultou, na-
turalmente, num ambiente para 
recurso a guerras intermitentes 

que foram resultando na toma-
da e implementação de medidas 
de mais democratização, justiça, 
legalidade e de inclusão (políti-
ca, económica, financeira, entre 
outras). E desde essa altura, o 
país nunca voltou a experimen-
tar alguma paz duradoira e o 
nosso país ganhou, por isso, o 
indigno estatuto de ser o “úni-
co país da África Austral que 
sempre vive em conflitos ar-
mados”, o que o coloca na lista 
dos mais violentos do mundo. 

Mas, se os acordos assinados 
têm o mérito de terminar os con-
flitos e devolver a paz para as 
populações, estes são também 
meios de obtenção de vantagens 
e também de desvantagens para o 
partido opositor: ganha na mesa 
das conversações as exigências 
reclamadas, mas perde-as no 
processo de implementação das 
mesmas, assim como reduz a 
sua capacidade de pressão pela 
via do único recurso que lhe tem 
possibilitado essas vantagensꓽ 
as armas. Os últimos acordos de 
descentralização, que surgiram 
exactamente para uma inclusão 
efectiva da oposição, resulta-
ram em efeitos até perversos a 

quem por eles se bateu, ao não 
ter conseguido eleger nenhum 
governador seu, mesmo em cír-
culos cuja perda das eleições 
constituiu surpresa e desconfor-
to junto de muitos membros do 
partido vencedor (a Frelimo). 

As reclamações de fraude 
não resultaram, como sempre, 
em alguma alteração dos seus 
resultados. Em nome da paz, 
a nova liderança da Renamo 
preferiu “engolir os sapos” e, 
pelos vistos, por esta capacida-
de de manter a paz, à custa de 
sapos engolidos, nas próximas 
eleições os administradores, 
governadores, presidentes mu-
nicipais e os assentos parla-
mentares já serão totalmente 
vencidos pelo mesmo e sempre 
vencedor, incluindo a Beira.

A este novo paradigma de 
engolir sapos pela paz, a car-
ta da Junta Militar da Renamo 
(JMR) refere estar a manter o 
espírito da Renamo liderada por 
Dhlakama, e é “em seu nome” 
que prossegue os seus “ideais… 
que indicam o caminho da paz 
efectiva… e sem manipulação”. 

Neste sentido, afirma a 
carta, “os membros da JMR, 

como guerrilheiros, não temem 
a guerra… e se forem forçados 
a entrar na guerra, não terão 
outra escolha”. E esta posição 
diverge fortemente do cami-
nho de “engolir os sapos” para 
uma paz efectiva seguida pela 
nova liderança da Renamo.

O processo de DDR, cujos 
termos se desconhecem publi-
camente e vão sendo apresen-
tados ocasionalmente por uma 
das partes quando assim se in-
teressar, produziram rupturas 
no seio do partido Renamo, 
onde alguns membros o con-
sideram de rendição, uma vez 
que, entre outros aspectos, não 
efectiva a integração dos guer-
rilheiros nos diferentes ramos 
das Forças de Defesa e Segu-
rança, uma exigência de que se 
está habituado desde sempre.

É, pois, este novo paradig-
ma da nova liderança, apostada 
na amizade para com o parti-
do governamental que explica 
a visita “de amizade” entre os 
dois partidos, Frelimo e Rena-
mo, como recurso substituto do 
tradicional que consistia, além 
dos procedimentos legais, de 
denúncia da fraude, em utilizar 

aLBerto Lote tCheCo
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outros recursos de força, como 
os comícios populares e a fuga 
ao mato como reacção contra a 
violência e, consequentemente, 
os ataques defensivos e ofen-
sivos que se intensificavam e 

terminavam em acordos de paz 
pela aceitação, por parte do Go-
verno, das justas exigências.

se de facto as lideran-
ças possuem algum efeito 
na orientação partidária, 
confirma-se esta verdade no 
partido renamo que, desde 
que passou a ser liderado pelo 
General ossufo momade, 
nota-se este novo paradigma 
na sua visão, missão, estra-
tégia e metodologia, o que 
originou rupturas como esta 
da formação da Jmr e mui-
tas outras contrastantes com 
o modelo dhlakamiano. 

Desta visita, nunca se po-
dia imaginar que o Secretário-
-geral podia visitar uma sede 
do partido governamental, ele 
que nem tomava parte nos ór-
gãos a que tinha direito, ainda 
nas condições e relações ob-
jectivas e subjectivas entre as 
duas formações políticas. Um 
encontro em espaço neutro é o 
mínimo que se podia esperar. 

Esta visita pode comportar 
duas hipóteses paradoxais, de 
ser uma surpresa e de não o ser. 
Pode ser de surpresa por alega-

ção de que o partido Frelimo 
mantém as mesmas condições 
e atitudes para com a Renamo. 
Magibire fala de confrontos 
interpartidários como se o seu 
partido e o MDM tivessem, em 
algum momento, dificultado, 
impedido e violentado o partido 
governamental, e não em espíri-
to de amizadeꓽ não ousa chamar 
os partidos Renamo, Frelimo e 
MDM pelos seus nomes, mas 
por letras A, B e C, como se fos-
sem simples conjuntos matemá-
ticos que se intersectam por pos-
suírem algum elemento comum. 

Se as implicações lógicas 
duma sucessão, em concreto, 
podem e devem ser esperadas e 
aceitáveis, o seu valor deve ser 
avaliado em função dos seus 
resultados. Assim pode-se ques-
tionar: Que ganhos têm sido 
obtidos com a adopção deste 
novo modelo de engolir sapos? 
Aproximação, amizade ou de 
legalismo dos novos dirigentes 
da Renamo, liderada por Ossufo 
Momade, que em nome da paz 
diz-se disposto a tudo sacrificar? 

Tendo em conta que o ob-
jectivo de um partido político 
é a conquista do poder pode-se 
constatar que este objectivo, a 
partir dos últimos pleitos eleito-
rais, ficou muito mais longe da 
sua pretensão. A Renamo, pode-
-se afirmar, perdeu tudo, como 
referiu André Matsangaíssa. 

É neste ambiente de bus-
ca de uma nova filosofia de ser 
e estar e fazer política que tal 
acontece, fundamentado no le-
galismo e confiança ao partido 
no poder, na esperança de este 
jogar correctamente e se per-
mitir que os pleitos eleitorais 
sejam justos, livres e transpa-
rentes e os resultados justos. In-
felizmente, contra esta hipótese 
concorrem os resultados dos úl-
timos pleitos, o que abre um ou-
tro conjunto de hipóteses como 
fruto desta estratégia, apoiada 
pelo partido governamental, a 
Frelimo, que não se tem poupa-
do em elogios à nova liderança. 

Estas hipóteses, como resul-

tado desta estratégia de amizade 
e confiança ao partido governa-
mental, apontam para os seguin-
tes resultados: (1) Enfraqueci-
mento do partido opositor cujo 
prenúncio foram os desastrosos 
resultados dos últimos pleitos 
eleitorais e que, nos futuros, os 
desaires podem ser pioresꓽ (2) 
O partido anfitrião e governa-
mental, para manter o domínio 
absoluto sobre o outro, pode 
vir a alimentar este de chucha, 
nomeando alguns quadros deste 
partido já moribundo a alguns 
cargos governamentais e admi-
nistrativos, numa simulação de 
GUN, há muito desejado. Só 
que, neste ambiente, tratar-se-ia 
de o partido opositor ser/estar 
engolido pelo governamental; 
(3) Muitos destes quadros torna-
dos dirigentes, já muito bem ali-
mentados, vão passar a militan-
tes do partido governamental; 
(4) Com este gesto de compa-
drio, o professor Magibire pode 
estar a emitir lições aos jovens 
tempestuosos, como Venân-
cio, e aos críticos inveterados 
e bem-sucedidos politicamente, 
como Muchanga, no Parlamen-
to e fora dele, para moderarem 
as afiadas e agressivas lingua-
gens, em nome da integração 
governativa que se aproxima. 

Provavelmente, os escolhi-
dos, a dedo, para estes postos, 
são esses que fazem tanto baru-
lho no Parlamento. Mas não se 
exclui a possibilidade de serem 
lá mantidos para se dar a im-
pressão duma oposição “efec-
tiva” dentro e fora do país. Um 
simples acto de entretenimento, 
tal como tem acontecido nou-
tras paragens da nossa região 
austral; (5) Internamente, o 
partido nominalmente oposi-
tor ficará cada vez mais enfra-
quecido e dividido em facções 
promovidas e financiadas por 
quem de interesse, no antigo 
slogan de “dividir para reinar”. 

Assim, agora em vista, te-
mos 3 Renamos: de Ossufo, de 
Nhongo e do jovem André Mat-
sangaíssa. Mas outras mais fac-

ções renamistas podem surgir, 
como a armada, uma vez que 
estas três estarão integradas no 
famoso DDR; (6) Finalmente, 
após os próximos escrutínios 
eleitorais (municipais, distritais, 
provinciais e nacionais e presi-
denciais), pode ser que um es-
tado de mal-estar, humilhante e 
vergonhoso se apodere de espí-
ritos ainda não dominados pelo 
consumismo e, expressando a 
vontade de algum sector popu-
lacional, ter de se repensar num 
novo ou outro modelo como 
ressuscitando o dhlakamiano, 
de confrontação, para mais es-
paço democrático e se garan-
tir uma paz mais duradoira. 

São hipóteses futuristas de 
curto prazo que merecem ser 

atendidos por todos os poderes 
intervenientes para que, radi-
calmente, se volte a confrontos 
ainda mais radicais por falta de 
qualquer esperança de qualquer 
mudança pacífica. Por isso não 
se deve cantar e dançar “pelos 
mil anos de governação” por-
que a História se satura e se 
renova, fazendo cambalhotas 
imprevisíveis que deitam abai-
xo as estátuas há muito erigi-
das. A solução passa por uma 
verdadeira justiça eleitoral, 
desde a disposição dos fundos, 
oportunidades de campanha e 
eleições livres, justas e trans-
parentes por todos os órgãos 
eleitorais e de justiça, e pelos 
seus respectivos membros e vi-
gilância da sociedade, em geral.
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É um facto que em todo o país os níveis de aproveitamento 
pedagógico no sistema Nacional de educação, no ano de 2020, 
são para esquecer, sendo que os números estão muito abai-
xo do desejável ou do que se poderia considerar de aceitável. 

No geral, a 
culpa é atri-
buída à pan-
demia da 
C o v i d - 1 9 , 

que obrigou as escolas a in-
terromper as aulas presenciais, 
passando para o ensino virtual 
com recurso às Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC). Porém, o que se diz é 
que ninguém estava prepara-
do para esta “migração” for-
çada, uma realidade que fez 
com que o processo de ensino 
e aprendizagem caminhas-
se em manto de dificuldades. 

Se em geral a culpa é da 
pandemia, de forma específica 
o dedo acusador indica o pro-
fessor como o culpado. Estes 
aceitam mas recordam que não 
se pode esperar bons resulta-
dos enquanto a sociedade, os 
pais e encarregados de educa-
ção não fizerem a sua parte. 

Nestecontexto, os pro-
fessores dizem que os resul-
tados indicam uma chama-
da de atenção tanto para as 
escolas e professores, assim 
como para os alunos, pais e 
encarregados de educação.  

A Escola Secundária da 
Polana, na cidade de Mapu-
to, não fugiu a esta realidade. 
Também teve no ano lectivo 
passado (2020) um aprovei-
tamento abaixo dos 50 por-
cento, o que é mau, segundo 
reconhece a Direcçãodaquele 
estabelecimento de ensino. 

De acordo com o director 
daescola, Filipe Alfiado, tanto 
na 10ª como na 12ª classe o 
aproveitamento pedagógico não 
foi para além dos 50 porcento. 

Entretanto, perante esta re-
alidade, o dirigente recordou 
que o sistema de aulas com 
recurso às novas tecnologias 
exige bastante entrega dos 
alunos, assim como dos pais e 
encarregados de educação, mas 
em algum momento sentiu-se 
a pouca entrega destes, mes-
mo com o incentivo e esforço 
que era feito pelos professores. 

No entanto, não iliba a res-
ponsabilidade do professor e 
doestabelecimento de ensino, 

pois os resultados positivos 
devem ser considerados como 
corolário do esforço e entre-
ga de cada uma das partes.

Em concreto, segundo deu 
a conhecer o director da Esco-
la Secundária da Polana, a 10ª 
classe teve um aproveitamento 
na ordem dos42,5%, num uni-
verso de 592 avaliados, ou seja, 
apenas 252 alunos tiveram re-
sultado positivo, “o que é preo-
cupante”, frisou o dirigente. Já 
a 12ª classe registou um desem-
penho de  47,7%, ou seja, dos 
1.143 avaliados somente 545 
conseguiram concluir o nível. 

Filipe Alfiadoexplicou que 
a suspensão das aulas presen-
ciais exigiu um trabalho árduo 
por parte do professor. Este 
tinha que elaborar trabalhos 
que depois eram entregues 
aos alunos para resolução em 
casa, situação que exigia que 
o aluno se aplicasse bastante 
no processo de aprendizagem. 

Do ponto de vista mais ob-
jectivo, o nosso entrevistado 
não sabe dizer com precisão 
as razões de fundo por detrás 
dos péssimos resultados pe-
dagógicos, mas não descarta 
a hipótese de ser uma reali-
dade directamente associada 
às dificuldades registadas por 
causa do fechamento das aulas 
presenciais, no âmbito da ges-
tão da pandemia da Covid-19. 

Acrescentou que a esco-
la ainda não sentou com to-
dos os professores para fazer 

o diagnóstico das reais causas 
dos maus resultados.”A equipa 
pedagógica precisa de sentar e 
tentar diagnosticar as reais cau-
sas das reprovações”, assegura 
o director da escola, prometen-
do uma avaliação mais porme-
norizada do que se passou ao 
longo do ano lectivotransacto.

O director explicou ain-
da que com a retoma das au-
las presenciais notou-se que a 
presença do aluno na sala de 
aula era fraca. Por outro lado, 
mesmo aqueles que vinham 
havia fraca adesão e dedica-
ção nasactividadeslectivas. 
Esperavam simplesmente que 
o professor resolvesse essas 
actividades, no entanto,uma 
chamada de atenção foi feita na 
altura sobre o risco de aprovei-
tamento negativo nos exames. 

Ainda de acordo com o 

professor, alunos houve que 
mesmo notando que tinham 
dificuldades de aceder às pla-
taformas digitais para buscar 
o material não conseguiam 
deslocar-se à escola para, pelo 
menos, prover de fichas de 
exercícios que eram elaboradas 
e deixadas pelos professores.

Segundo Filipe Alfiado, 
esta é uma atitude que não 
se justifica, tanto que parte 
considerável dos alunos des-
ta instituição de ensino re-
side na periferia da escola.

Quanto às implicações, o 
director foi categórico. “De 
facto há problemas graves para 
a instituição, isto é, quando o 
efectivo aumenta, logicamente 
que a capacidade da escola em 
responder a demanda reduz. As 
turmas devem ser redimensio-
nadas para observar o protoco-
lo sanitário. Mas todo esforço 
está a ser feito para que nenhum 
aluno fique para trás”, garantiu. 

 Na situação actual, na con-
dição de 20 alunos por turma, 
a escola acaba tendo um défice 
de 58 turmas que não conse-
guem completar, pelo menos, a 
segunda aula ao longo da mes-
ma semana, o que vai exigir 
uma ginástica sem precedentes 
aos gestores das escolas, pro-
fessores e aos próprios alunos.

Neste contexto, o nosso 
entrevistado diz que a esco-
la está neste momento a tra-
balharcom dois turnos, mas 
existe a possibilidade de se 
ir ao terceiro turno para po-

der acolher todos os alunos. 
Segundo aquele respon-

sável pedagógico, neste novo 
normal os alunos não podem 
apenas olhar a sala de aula 
como a única fonte para bus-
car o conhecimento. “Esta é a 
filosofia do novo normalꓽ co-
locar o material àdisposiçãodos 
alunos e uma bateria de exercí-
cios. Na sala de aula vai sim-
plesmente fazer as correcções 
ou a indução dos mesmos ao 
conteúdo de modo que o alu-
no desenvolva habilidades em 
casa do que na escola”, frisou. 

Em relação a retirada ao 
aluno da nota de frequência no 
exame, Alfiado disse ser pre-
maturo avançar com esta in-
formação. No entanto, sublinha 
ser importante incentivar o au-
todidactismo ao aluno numa si-
tuação de pandemia como esta.

O medo e preocupação dos pais 
e encarregados de educação

O Zambeze foi à rua colher 
algumas sensibilidades dos pais 
e encarregados de educação em 
relação aos desafios da educa-
ção em tempos de pandemia. 

Henriques Jamusse diz que 
o seu filho passou de classe, 
mas o que originou as reprova-
ções em massa éo facto dos alu-
nos terem tido várias dificulda-
des, tendo em conta que o novo 
sistema de ensino e aprendiza-
gem apresenta,em si, grandes 
dificuldades, referindo-se, no 
caso, às plataformas digitais. 

Direcção aceita as culpas mas arrasta 
também os encarregados de educação

CrizaLda ViLanCuLos

Reprovações em massa na Escola Secundária da Polana
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Jamusse diz que o ano 
2020, sendo o primeiro nes-
ta situação, não foi fácil para 
os alunos, acrescentando que 
alguns alunos não dispunham 
de meios para interagir com 
o professor, concretamente 
meios informáticos e também 
condições financeiras para ad-
quirir telefones ou computa-
dores que pudessem permitir 
essa interacção, juntando-se 
a isso os pacotes de internet. 

Por sua vez, Delmar Or-
lando, aluno que frequentava a 
12ª classe na Escola Secundá-
ria da Polana, afirma que teve 
dificuldades no exame mas 
superou essa situação porque 
estava preparado, acrescen-
tando que os colegas não con-
seguiram ter um desempenho 
positivo provavelmente porque 
não se esforçaram o suficiente.

As políticas direccionadas ao 
ensino falharam  

A nossa reportagem con-
versou com um professor-
que preferiu o anonima-
to, por temer represálias.

Este professor, afectona 
Escola Secundária da Polana, 
para além de culpar a pande-
mia falou também de políticas 
de educação erradas, afirman-
do que “as crianças da 8ª e 9ª 
classes foram obrigadas a ficar 
em casa, o que fez com que 
os alunos da 10ª e 12ª classes 
e outras classes também fi-
cassem em casa a pensar que 
iriam passar naturalmente”. 

Até porque, segundo o 
professor, colegas há que tam-
bém tinham o mesmo pen-
samento, como se se tivesse 
decretado passagens automá-
ticas por causa da pandemia. 

As instituições mandaram 
os alunos das classes termi-
nais para frequentar as aulas 
presenciais e posteriormente 
para o exame. Segundo a nos-
sa fonte, antes dos exames da 

10ª classe foram realizados 
exames da 7ª classe, onde 99% 
dos alunos passaram. Mas a 
fonte volta à questão anterior: 
e o aluno da 10ª e 12ªclasses 
pensou ao ver esses resultados 
positivos de classes anteriores 
que também fosse acontecer o 
mesmo, o que não foi o caso.

O nossoentrevistado diz 
que num ano normal a nota 
mínima que o aluno deve tirar 
no exame é de 8.5 valores. “O 
que aconteceu este ano? Quan-
do digo que as políticas falha-
ram éque retiraram a nota de 
admissão ao exame, e o aluno, 
por sua vez, vai ao exame sem 
nota. Posteriormente, este tinha 
que tirar a nota mínima de 10 
valores no exame para poder 
transitar”, explica o professor, 
insistindo no que considera fa-
lhas das políticas de educação. 

“O aluno ficou relaxado 
a pensar que seria ajudado no 
exame e que iria transitar de 
classe.Este foi o erro do nosso 
aluno”, reforçou o professor, 
para quem “muitos alunos não 
se faziam presentes à escola por 
causa daCovid-19, alegando a 
superlotação dos transportes”.

Segundo a fonte, os alunos 
voltaram em massa para o exa-
me e foram examinados sem 
nenhuma informação sobre o 
destino desse aluno. “Trou-
xeram o exame que o aluno 
não estava preparado, com 
vários conteúdos”,assevera. 

A fonte diz que numaé-
poca normal o aluno depara-
-se com um exame difícil e o 
professor é obrigado a fazer 
arranjos para que este aluno 
consiga ter 8.5 valores, adicio-
nando com a nota de admissão 

que era de 11 valores, o que 
garantia a passagem de classe. 

Segundo o professor, os 
exames não foram fáceis como 
se diz por aí, exceptuandoum 
e outro. Por exemplo, o exa-
me de Física, sim estava fácil, 
porque os alunos tiveram um 
guião do que deveriam estu-
dar. De Química foi razoável.

O professor diz ainda que se 
formos a observar os resultados, 
os alunos reprovaram em mas-
sa nas disciplinas de Química, 
Filosofia, Inglês e Biologia,mas 
passaram na Física e Matemática.

Explica que por causa da 
Covid-19 os alunos não tive-
ram as matérias com perfei-
ção.Antes da pandemia,estes 
frequentavam a escola todo o 
ano e tinham aulas três vezes 
por semana em cada disciplina. 
Como é que agora se queria que 
este aluno passasse de classe?- 
questiona, acrescentando que os 
que mais se aplicaram passaram 
de classe, mas é evidente que o 

sistema falhou nas políticas. 
O Zambeze questionou a 

fonte sobre as fichas que os pro-
fessores mandavam ou deixa-
vam na escola, ao queem jeito de 
resposta questionou “quantos 
alunos resolveram essas fichas, 
sabendo que iriam passar?”

Para ele, 70% das repro-
vações a culpa é dos alunos e 
30% do sistema e das políticas 
do Ministério da Educação. 

Na opinião da fonte, “va-
mos dar um tratamento igual, 
se este aluno da 8ª e 9ª classe 
transita, então deixemos o alu-
no da 10ª classe também tran-
sitar. Agora ele reprovou, onde 
vamos colocar este aluno? Por-
que não há vagas, os alunos 
da 9ª classe transitaram todos, 
automaticamente, as turmas 
da 10ª classe estão lotadas”, 
anotou o professor, avançando 
que “os alunos que reprovaram 
vão ficar porque não há vagas 
ou vão ao ensino à distância,os 
que puderem frequentar.

| naCionaL |
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No leito do grande rio

Retoma da normalidade depende 
do controlo da pandemia 

três das companhias aéreas de bandeira do mercado da 
África lusófona, nomeadamente a lam-linhas aéreas de 
moçambique, taaG-linhas aéreas de angola e stp ai-
rways transportes aéreos de são tomé e príncipe, conside-
ram que a retoma da actividade normal do sector de avia-
ção depende do controlo da pandemia do novo coronavírus.

Para os represen-
tantes daquelas 
companhias na-
cionais, o ritmo 
da retoma estará 

dependente de um vasto con-
junto de variáveis, que incluem 
não só o contexto específico 
de cada companhia, os poten-
ciais apoios do Estado, bem 
como a recuperação da procu-
ra por parte dos passageiros. 

Este posicionamento foi 
manifestado, na sexta-feira, 
12 de Março, no decurso do 
Webinar sobre a “Aviação 
na África Lusófona no Pós-
-Covid-19”, promovido pela 
VdA, Vieira de Almeida So-
ciedade de Advogados, em 
parceria com Rui Castro e Qua-
dros, docente no ISEC Lisboa.

O encontro tinha por objec-
tivo debater sobre o forte impac-
to da pandemia na indústria da 
aviação, reflectindo não só nos 
danos provocados e nas medi-
das implementadas para supe-
rar os desafios, mas também na 
eventual redefinição do merca-
do da aviação na África lusófo-
na e na preparação dos interve-
nientes do sector para a retoma.

Na ocasião, o director-geral 
da LAM, João Pó Jorge, referiu 
que um dos aspectos importan-
tes que as companhias aéreas da 
África lusófona deviam ter em 
conta na retoma é a cooperação 
entre elas, estabelecendo parce-
rias, além de apostar na garan-
tia da sustentabilidade, através 
da eficiência nas operações.

“Em 2020, o tráfico e a re-
ceita da LAM caíram drasti-
camente, mas agora estamos a 
conseguir compensar os custos 
fixos que nos permitem manter 
de pé”, disse o director- geral 
da LAM, ajuntando que um dos 
maiores desafios que a compa-
nhia teve nas questões finan-
ceiras foi utilizar a sua capa-
cidade em termos de recursos 
humanos e fazer ajustes em al-
gumas compensações e cortes.

“Esperamos que, com a va-
cina contra a Covid-19 e com 
a melhoria da situação, come-
cemos a voar normalmente”, 
tendo acrescentado que “em 
Moçambique temos um aspec-
to particular que são os mega-
projectos de petróleo e gás que 
estão a recomeçar as operações 
este mês e que talvez, a partir 

de Outubro, a demanda nos 
ajude a colmatar a deficiên-
cia que existe no número de 
passageiros por voo”, frisou.

No decurso da Webinar, os 
participantes foram unânimes 
em considerar que a forte in-
terdependência da indústria da 
aviação com os outros sectores 
da economia, bem como a mo-

bilidade doméstica e interna-
cional determinou que a avia-
ção fosse uma das indústrias 
mais atingidas por esta crise.

Após a declaração da 
pandemia pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
desencadeada pelo surto do 
vírus, a maioria dos países 
impôs restrições à entrada e 

saída de passageiros ou mes-
mo encerrou as fronteiras. 

De acordo com dados 
da Organização Internacio-
nal da Aviação Civil (ICAO), 
do fim do ano passado, estas 
medidas contribuíram para 
uma diminuição em 79 por-
cento no número de lugares 
oferecidos a nível global.

No âmbito da celebração do 
Mês da Mulher, o Moza Banco 
juntou-se ao projecto Frees-
tyle Talkz numa programação 
especial dedicada à mulher. 

Esta iniciativa tem como 
objectivo ligar pessoas, par-
tilhar histórias e experiências 
de Mulheres Empreendedoras 
através de transmissões em di-
recto nas redes sociais, de 08 de 
Março a 07 de Abril próximo.

Os temas são variados, 
sempre no feminino e com 
oradoras convidadas dos qua-
tro cantos do mundo. Os lives 
serão nos dias 8, 12, 19, 26 

de Março, e 2 e 7 de Abril, 
sempre a partir das 19 horas, 
e contam com a participação 
de ilustres convidadas, como 
Mody Maleiane, Nagáina 
Sara, Ancha Salvador, Karina 
Jamal, Nereyda  Ah – Hoy, An-
dra Massamba, entre outras. 

Para assistir e participar 
basta aceder às redes sociais 
do Moza Banco e lá encontrará 
toda a informação necessária. 

Este projecto enquadra-se 
no âmbito do comprometi-
mento do Moza na promoção 
da equidade de género e va-
lorização da mulher. Importa 

referir que o Banco decidiu em 
2020, mais uma vez, juntar-
-se à plataforma MUVA para 
fazer uma campanha contra a 
violência baseada no género 
em tempo de confinamento re-
sultante do novo coronavírus. 

Denominada “Género 
em Tempos da Covid-19”, 
a campanha tinha como 
objectivo apelar às famí-
lias que ficar em casa deve 
se traduzir na sua união e 
não em violência domésti-
ca, seja ela verbal ou física. 

Moza, o Banco que dá às 
mulheres todo o seu valor!

Moza Banco junta-se à Freestyle 
Talkz para celebrar o Mês da Mulher

Sector de aviação na lusofonia 
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No leito do grande rio

BCI inaugura Centro 
Exclusivo de Vilankulo

Foi inaugurado, há dias, o Centro BCi exclusivo de Vi-
lankulo, na província de inhambane, elevando para dois 
o número de unidades de negócio no distrito e para 14 na 
província, dando mais um passo firme na concretização da 
estratégia de crescimento da rede comercial do Banco, que 
hoje conta com 213 unidades de negócio, em todo o país.

A c e r i m ó n i a 
foi orientada 
pelo admi-
nistrador de 
Vi l a n k u l o , 

Edmundo Galiza Matos Jú-
nior, tendo estado presente o 
presidente do Conselho Muni-
cipal de Vilankulo, membros 
do governo distrital, convida-
dos e quadros do Banco, en-
cabeçados pelo respectivo di-
rector regional, Faizal Faquirá.

Para o Banco, este Espa-
ço BCI Exclusivo significa, 
igualmente, o reforço de um 
compromisso de excelência 
de serviço para com empresas 
e instituições, e uma demons-
tração inequívoca de confian-
ça do BCI no empresariado e 
nas instituições deste distrito, 
com o qual o BCI tem vindo 
a construir uma franca par-
ceria, acompanhando o seu 
crescimento e estimulando o 
seu desenvolvimento. “Com 

este novo espaço estamos a 
oferecer ainda maior proxi-
midade, segurança e confian-
ça às empresas e instituições, 
dando-lhes todo o apoio de 
que necessitam para investir 
mais na economia e no país, 
em prol do seu desenvolvi-
mento socioeconómico”, refe-
re o representante do Banco.

Refira-se que o Espaço 
BCI Exclusivo permite ofere-
cer às empresas e instituições 
e aos clientes particulares com 
maior envolvimento comercial 
(Affluent) condições de aten-
dimento especializado, num 
ambiente de maior conforto e 
comodidade, com gestores co-
merciais próprios, num concei-
to inovador em Moçambique.

O plano de expansão da 
rede comercial do BCI tem 
vindo a contribuir decisiva-
mente para a mudança do 
mapa bancário nacional e para 
a bancarização da população e 

O Fundo de Investimento e 
Património de Abastecimento de 
Água (FIPAG – Região Metro-
politana de Maputo) está, desde 
a última terça-feira, 16 de Março, 
a proceder à lavagem dos órgãos 
hidráulicos da Estação de Tra-
tamento de Água de Umbeluzi 
(ETA de Umbeluzi) e dos centros 
de distribuição, inserida no âmbi-
to da implementação do Plano de 
Manutenção de Infra-estruturas.

Este processo, que termi-
na no próximo dia 2 de Abril, 
poderá afectar o normal servi-

ço de distribuição de água às 
cidades de Maputo e Matola, 
bem como à Vila Autárquica 
de Boane, razão pela qual o FI-
PAG – Região Metropolitana de 
Maputo apela aos seus clientes 
a assegurarem a reserva e o uso 
racional do precioso líquido.

O FIPAG – Região Me-
tropolitana de Maputo reco-
menda ainda aos seus clientes 
a efectuarem a limpeza dos 
seus reservatórios de modo 
a garantir a manutenção dos 
níveis de qualidade da água.

FIPAG procede à lavagem 
da ETA de Umbeluzi

da economia, com a preocupa-
ção de incluir, de uma forma 
equilibrada, a cobertura das 
zonas suburbanas ou predomi-
nantemente rurais, onde a pres-
tação de serviços bancários era 
inexistente ou manifestamente 
insuficiente, o que tem vindo 

a concretizar-se também na 
província de Inhambane, de 
uma forma muito evidente, 
para além de Vilankulo, nos 
casos de Massinga, Inhassoro, 
Quissico, Inharrime, Cumba-
na, Maxixe, Mabote, Mor-
rumbene, Tofo e Funhalouro.

Os clientes da DStv e da GOtv 
passarão a desfrutar de mais 1 ca-
nal nacional com a inclusão da 
MEGA TV nas plataformas a par-
tir do dia 17 de Março de 2021.

A DStv e a GOtv, primeiras 
plataformas de televisão digital 
em Moçambique, reforçam a sua 
oferta de conteúdos nacionais de 
qualidade para benefício de mi-
lhares de famílias moçambicanas.

Atendendo ao pedido do 
público e apoiando a indús-
tria e os talentos locais, a DStv 
e GOtv acrescentam a MEGA 
TV às suas grelhas, trazendo 
ainda mais conteúdo nacional.

Agnelo Laice, director-geral 
da MultiChoice Moçambique, 
afirma que a MultiChoice se es-
força para encontrar a combinação 
certa de conteúdos de qualidade 
que satisfaçam os seus telespecta-
dores. “Estou entusiasmado com 
esta parceria que torna o conteúdo 
da MEGA TV disponível nas nos-
sas plataformas, ao mesmo tempo 
que orgulhamo-nos em apoiar o 
desenvolvimento das indústrias 
locais de produção cinematográ-
fica e televisiva”, acrescentou.

A MEGA TV (MEGA – Rá-
dio & Televisão, SA) é um canal 
televisivo generalista e inovador 
com uma vasta grelha de pro-
gramas e conteúdos produzidos 
localmente, criteriosamente se-
leccionados e alinhados para to-

dos os públicos, desde Reality 
Shows, Seriados, Música, Filmes, 
Animação Infantil e Debates. 

Com uma emissão diária de 
24 horas, 14 horas são de trans-
missões ao vivo (LIVE). A MEGA 
TV integra um universo rico e di-
versificado de soluções de comu-
nicação que englobam a televisão, 
rádio online e website, sendo já 
uma referência em Moçambique.

A DStv e a GOtv recebem 
a MEGA TV num momento 
em que os esforços para fazer 
crescer a indústria criativa apre-
sentam uma intensidade signi-
ficativa. A adição deste canal à 
grelha fala directamente do com-
promisso da MultiChoice para 
com o público moçambicano.

“A MEGA TV agradece a 
MultiChoice pela oportunidade de 
inserção nas plataformas da DStv e 

GOtv, consideradas com maior au-
diência na região e no país em par-
ticular, esperando não defraudar 
as expectativas que a MultiChoice 
teve para inserção da MEGA TV 
nas suas plataformas. Acreditamos 
que o maior desafio será nosso, 
que passa por melhorar a cada dia 
os nossos conteúdos e programas, 
pois pretendemos abrilhantar o pú-
blico, mas acima de tudo dizer que 
é uma honra para nós fazer parte 
da família DStv e GOtv, tendo por 
objectivo principal formar uma 
equipa forte, juntos, para o alcance 
dos objectivos pressupostos com a 
assinatura do memorando”, afirma 
Kelver Inácio, CEO da MEGA TV.

A MEGA TV estará disponível 
na plataforma DStv, no canal 708, 
e na plataforma GOtv, no canal 93, 
em todos os pacotes, a partir desta 
quarta-feira, dia 17 de Março de 202.

DStv e GOtv recebem MEGA TV
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Estamos pendurados!

a baixa de ricatla, no distrito de marracuene, província 
de maputo, continua alagada, com algumas residências inun-
dadas em virtude das chuvas que caíram no mês de Fevereiro 
último, que para além de desalojar algumas famílias deixa-
ram marcas indeléveis em muitas residentes.

É manhã de 
quinta-feira, 
o barulho 
dos sapos 
d e n u n c i a 

que em algum lugar há 
uma zona alagada e pro-
pensa a inundações sempre 
que há queda de chuvas. 

A baixa de Ricatla, no 
bairro de Magawanine, no 
distrito de Marracuene, é o 
local escalado. As águas das 
chuvas continuam concen-
tradas e mesmo com o calor 
que se faz sentir nos últi-
mos dias estas não vazam.

 

As águas bloquearam as ruas e 
estamos pendurados! 

Naftal Mabjaia, residente 
no bairro de Magawinene, 
explica que o problema das 
águas ao longo da baixa de 
Ricatla prende-se com o fac-
to de não se ter criado valas 
de drenagem para o escoa-
mento das águas pluviais. 

Sabe-se que a baixa de 
Ricatla é um corredor de 
passagem e permanência 
de água sempre que chove, 

mas mesmo assim não há ne-
nhum plano para a instalação 
de valas de drenagem para 
permitir o seu escoamento.

Retirar as pessoas não é a 
solução. Naftal Mabjaia ano-
tou que um estudo feito em 
2018 concluiu que ao longo 
da baixa de Ricatla residia 
um universo de 800 famílias. 
“Este número é demasiado se 
optarmos pela via dos reas-
sentamentos. Se formos a ver, 
reassentar estas pessoas acar-
reta demasiados custos. Pre-
cisamos de criar soluções e 
não repetir os mesmos erros. 
Por exemplo, estas águas que 
queremos desperdiçar podía-
mos aproveitar em períodos 
de seca prolongada”, afirma.

Mabjaia disse ainda que 
os residentes desenvolveram 
uma iniciativa denominada 
Projecto Mteto, a qual esta-
belecia a criação de uma ci-
dadela em Marracuene onde, 
para além de residências, in-
clui a protecção das águas. 
Contudo, o projecto conti-
nua a vegetar no gabinete 
do administrador do distrito. 
“Não sei se existe um lugar 

para reassentar as pessoas 
aqui em Marracuene. Temos 
que criar condições para a re-
tenção das águas”, assegura.

Tal como Naftal, a dona 
Diana entende que as águas 
das chuvas prejudicaram 
sobremaneira os residentes 
daquele bairro. Antes das 
chuvas fazia-se machambas, 
onde se cultivava várias cul-
turas de sequeiro. “Quando 
há seca usamos a rua para 
aceder até à zona da FACIM. 
Mas hoje temos que dar volta 
porque a rua está bloqueada”, 
lamentou Diana, acrescentan-
do que enquanto as águas das 
chuvas não vazam vão crian-
do doenças como a malária.

 “Há muitos mosquitos, 
quer de dia como de noite. 
Precisamos de redes mosqui-
teiras para nos prevenirmos 
da malária”, disse a residente. 

A água das chuvas na bai-
xa de Ricatla cria, nos dias 
que correm, um local pro-
pício para o mergulho das 
crianças, que sem nada a fa-
zer deslocam-se àquele sítio 
para as suas brincadeiras, 
embora há poucos dias tenha 
se registado a morte de um 
menor que afogou nas águas.

“Temos estado a chamar 
atenção para que as crianças 
não mergulhem no local”, 

conta Diana, para quem outra 
actividade que chama a aten-
ção dos moradores da zona é 
a pesca do Bagre, um tipo de 
peixe que vive em águas pou-

co profundas e negras. “Esta 
água é turva, temos visto al-
gumas pessoas a aproximar-
-se dos charcos para a pesca 
do peixe preto”, assegura.
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Indicador de Clima Económico 
do país começa ano em queda 

Segundo o INE

Moçambique com previsão de 
crescimento baixo e preços altos

Moza Banco emite 7.500.000 USD em obrigações 
para apoiar novos negócios em Moçambique

o moza Banco procedeu no último dia 01 de março à emis-
são de um empréstimo obrigacionista por subscrição particu-
lar no montante de Usd 7.500.000 (sete milhões e quinhentos 
mil dólares norte-americanos), com cupão variável indexado à 
liBor Usd a 6 meses adicionada de um spread de 5,5%, com 
vencimento em 2025 e integralmente subscrita pela arise BV.

Para o PCA do Moza 
Banco, João Figuei-
redo, esta operação 
representa um mar-
co importante para 

o Banco. “Com esta emissão, o 
Moza Banco torna-se o primei-
ro Banco no mercado financeiro 
nacional a emitir obrigações em 
moeda estrangeira, sob o con-
texto regulamentar que orien-
ta a emissão de títulos no país”.

Para o PCA da ARISE, Dee-
pak Malik, este investimento so-
lidifica ainda mais o seu compro-

misso e apoio contínuo ao Moza 
Banco no seu processo de cres-
cimento sustentável e de rentabi-
lidade. “As obrigações emitidas 
pelo Banco contribuirão para o 
aumento da capacidade no apoio 
à actividade das empresas mo-
çambicanas, o que está directa-
mente alinhado com o objectivo 
da ARISE de estabelecer parcerias 
com fornecedores locais de ser-
viços financeiros para promover 
a inclusão financeira em África”.

O Moza Banco continua a 
impulsionar o seu negócio com 

Comercial

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

base na promoção e for-
necimento de uma oferta 
de valor integrada e seg-
mentada de produtos e 
serviços financeiros, com 
o objectivo principal de 

promover relações estrei-
tas ajustadas às necessi-
dades dos seus clientes.

Esta emissão, organiza-
da e montada pela Direcção 
de Banca de Investimento 

do Moza Banco, assenta no 
plano estratégico do Banco, 
e na reestruturação e estabi-
lização do balanço, dotan-
do-o de robustez de passi-
vos de médio e longo prazo.

O Indicador de Clima Econó-
mico (ICE) de Moçambique, que 
mede a confiança dos empresários, 
iniciou o ano de 2021 em queda, 
anunciou o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) em boletim consultado.

No saldo mensal, o ICE desceu de 
um valor de 90,5 pontos em Dezembro 
de 2020 para 89,4 em Janeiro, abaixo 
de 98,6, saldo médio do indicador 
registado mensalmente desde 2004.

“Em termos sectoriais, a avaliação 
desfavorável do clima económico em 
Janeiro deveu-se ao mau andamento nas 
actividades económicas de produção 
industrial, transportes, alojamento, res-
tauração e similares”, explicou o INE.

A avaliação desfavorável “su-
plantou as avaliações positivas re-
gistadas nas áreas de outros servi-
ços não financeiros e de construção, 
num ambiente em que houve ma-
nutenção no sector de comércio”.

Desagregando o ICE pelos seus 

componentes, a perspectiva da pro-
cura “registou uma queda ligeira 
no mês de Janeiro, facto que cons-
tituiu uma interrupção duma ten-
dência ascendente de seis meses”. 

A perspectiva de emprego “voltou a 
diminuir de forma ligeira pelo segundo 
mês consecutivo” e a avaliação sobre 
preços futuros “diminuiu de forma li-
geira, após um longo perfil ascendente”.

O ICE faz parte do boletim de indi-
cadores de Confiança e de Clima Eco-
nómico, uma publicação mensal sobre 
a conjuntura de Moçambique, compi-
lada com base num inquérito realiza-
do também todos os meses pelo INE 
às empresas do sector não financeiro.

“O estudo expressa a opinião de 
agentes económicos acerca da evolu-
ção e perspectiva da sua actividade, 
particularmente sobre emprego, procu-
ra, encomendas, preços, produção, ven-
das e limitações de actividade”, explica 
a autoridade estatística moçambicana.

Estudos do Standard Bank 
em Moçambique apontam que 
o país pode enfrentar um perí-
odo de crescimento económico 
baixo e inflação alta, o que di-
ficulta as opções do Governo 
sobre a política económica.

“O aumento da inflação, 
quando o emprego está cicli-
camente baixo devido à eco-
nomia fraca, coloca um desafio 
para os decisores políticos por-
que as políticas para combater 
a inflação podem abrandar o 
crescimento económico, mas 
aumentar o desemprego”, lê-se 
numa análise sobre a economia 
moçambicana enviada à Lusa.

No relatório, o Gabinete de 

Estudos Económicos do Stan-
dard Bank salienta que “deve-
rá haver uma recuperação no 
segundo semestre, mas é bem 
possível que Moçambique en-
frente o espectro de uma ‘es-
tagflação’”, que se caracteriza 
por um crescimento económico 
baixo ou até nulo, acompanhado 
de uma forte subida dos preços.

A inflação em Maputo, Bei-
ra e Nampula acelerou, em ter-
mos homólogos, para 5,1% em 
Fevereiro, o que compara com 
os 4,1% registados em Janeiro, 
“ultrapassando a previsão de 
4,5% e colocando o espectro da 
estagflação”, lê-se no texto, que 
aponta que a subida dos preços 

foi motivada principalmente 
pelo aumento dos preços dos 
bens alimentares, que subiram 
11,5%, e pelos custos da ener-
gia, que aumentaram 11,7%.

Para o total do país, o cres-
cimento foi de 1,34% em Feve-
reiro, o que representa uma li-
geira aceleração face à subida de 
1,18% registada no mês anterior.

É preciso recuar até De-
zembro de 2017 para encontrar 
um valor superior de inflação 
homóloga (variação dos pre-
ços ao consumidor em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
anterior), que na altura foi de 
5,65%, segundo quadros do 
INE consultados pela Lusa.
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Tambara poderá enfrentar fome nos 
próximos quatro meses

PRM em Manica desmantela suposta quadrilha 
de assaltantes e recupera uma AK-47

| naCionaL |

mais de seis mil famílias poderão enfrentar crise ali-
mentar nos próximos quatro meses, no distrito de tam-
bara, a norte da província de manica, devido ao insuces-
so da primeira época agrícola da campanha 2020/2021, 
que se caracterizou por estiagem nas zonas altas e inun-
dações nas zonas baixas daquele ponto da província.  

A crise alimen-
tar poderá 
se fazer sen-
tir a partir 
do corrente 

mês, pois dos 525 hectares 
semeados nas zonas baixas 
na primeira época da presente 
campanha agrícola a popula-
ção de Tambara nada colheu 
porque todas as machambas 
ficaram inundadas e as cul-
turas arrastadas pelas chu-
vas intensas que fustigaram a 
província, no seu todo, desde 
Setembro do ano transacto.

A população tem confiado 
nas margens dos rios Zam-
beze, Pombwe e Muira para 
lavrar a terra, devido a humi-
dade que caracteriza aquelas 
áreas ribeirinhas, porém, to-
das as culturas ficaram sub-
mersas em consequência do 

aumento dos caudais dos rios. 
Para além das inundações, 

a estiagem afectou grande par-
te das culturas de rendimento 
e de subsistência semeadas 
nesta safra, naquele distrito 
nortenho da província de Ma-
nica, facto que deixa a popu-
lação desesperada e à procura 
de formas de sobrevivência.  

Esta informação foi fa-
cultada ao semanário Zambe-
ze pelo director distrital das 
Actividades Económicas de 
Tambara, Fernando Kingston, 
através de uma entrevista te-
lefónica, afirmando que o dis-
trito semeou 37 mil hectares, 
mas ainda se faz a monitoria 
para se aferir o nível de estra-
gos causados pela estiagem.

“A chuva irregular afec-
tou severamente as culturas 
de milho e feijão-nhemba, 

pois a cultura de milho nesta 
altura estava na fase de for-
mação, o que afecta sobretu-
do as gramíneas na fase de 
floração. A população quase 
não aproveitou nada e vai ter 
problemas de quatro meses de 
escassez de alimentos, pois até 
lá a cultura do gergelim estará 
colhida e vendida para fazer 
face a essa situação”, disse. 

Fernando Kingston acres-
centou que o ponto forte da 
população de Tambara é a pro-
dução de culturas de milho, 
feijões, gergelim e hortícolas, 
no entanto, o SDAE, em par-
ceria com o Programa das Na-

ções Unidas para Alimentação 
(FAO), vai distribuir cerca de 
40 toneladas de insumos agrí-
colas diversos para suprir o 
problema na segunda época da 
presente campanha agrícola. 

Kingston explica que os 
próximos quatro meses serão 
difíceis para a população de 
Tambara, em termos de sub-
sistência, porque a popula-
ção espera actualmente pelos 
resultados da segunda época 
agrícola, enquanto isso, a fome 
espreita naquelas populações.

A fonte acrescentou que 
actualmente a população so-
brevive do consumo e venda 

de carne de gado caprino e 
bovino, como alternativa, pois 
nota-se um pouco por todo 
lado daquele distrito a criação 
de bois e cabritos, devido às 
condições climáticas locais. 

Entretanto, o Governo 
do distrito de Tambara afir-
ma estar a sensibilizar a po-
pulação de modo a aumen-
tar as áreas de cultivo para 
evitar situações do género 
na segunda época agrícola.

“Estamos a sensibilizar a 
população a intensificar a irri-
gação através de motobomba, 
abertura de poços nas zonas 
possíveis de fazer poços, e es-
tamos a trabalhar em parceria 
com a FAO para a aquisição 
de cerca de 40 toneladas de 
sementes diversas, sobretudo 
milho e feijão vulgar”, su-
blinhou Fernando Kingston.

Na campanha agríco-
la 2020/2021, o distrito de 
Tambara, a norte da provín-
cia de Manica, planificou 
uma produção de 80.160 to-
neladas de culturas diversas, 
numa área de 50.800 hecta-
res de terras aráveis existen-
tes naquele ponto do país.

KeLLy Mwenda

A PRM em Manica desman-
telou uma suposta quadrilha 
composta por dois elementos que 
se dedicava a assaltos em resi-
dências e estabelecimentos co-
merciais, com recurso a catanas 
e uma arma de fogo do tipo AK-
47, nos distritos de Mossurize e 
Machaze, em Manica, e Inhas-
soro, na província de Inham-
bane, a Sul de Moçambique. 

A arma de fogo foi recupera-
da pela Polícia contendo 13 mu-
nições, presumindo-se que outras 
munições tenham sido usadas 
em assaltos para se apoderar de 
dinheiro e material electrónico 
para vender em países vizinhos 
como Zimbabwe e África do Sul.  

O porta-voz do Comando 
Provincial da PRM em Manica, 
Mateus Mindú, afirma que os su-
postos assaltantes foram flagra-
dos no maior mercado comercial 
da Vila de Espungabera, distrito 
de Mossurize, a tentar praticar 
mais uma incursão criminal. 

Mindú recorda que em Mo-
çambique não é permitida a pos-
se de armas de fogo por cidadãos 

civis sem porte de arma, daí que 
investigações correm com vista a 
apurar-se a real proveniência do 
instrumento bélico encontrado na 
posse destes supostos meliantes. 

Aliás, a fonte acrescenta que 
trata-se de um grupo maior que 
tem semeado insegurança nos 
distritos de Mossurize, Machaze 
e Inhassoro, por isso trabalhos 
correm no terreno de modo a 
identificar mais integrantes des-
ta quadrilha para que sejam res-
ponsabilizados criminalmente. 

“Eles foram detidos em fla-
grante no distrito de Mossurize 
num dos mercados, na iminên-
cia de praticar mais uma acção 
criminal, munidos de uma arma 
de fogo do tipo AKM. Neste mo-
mento trabalhamos com vista a 
identificar os integrantes deste 
grupo, e não só, como também 
aferir a real proveniência da 
arma para que seja estancado 
este tipo de práticas naquele can-
to, como também em toda a pro-
víncia”, assegura Mateus Mindú. 

Entretanto, os supostos as-
saltantes negam o envolvimento 

no crime, afirmando que apenas 
pretendiam vender o instrumento 
bélico a um cidadão sul-africano 
num valor monetário de 40 mil 
meticais, no distrito de Mossuri-
ze, a sul da província de Manica.

Hélio João Fernando Ban-
ze, de 28 anos de idade, natural 
de Maputo, mas nos últimos 
tempos residia no distrito de 
Inhassoro, em Inhambane, é 
um dos supostos membros da 
quadrilha. O mesmo afirma que 
nunca assaltou na sua vida, mui-
to menos pegar em arma, mas 
motivado pela pobreza que tem 
enfrentado conseguiu um clien-
te para vender a arma e dividir 
o dinheiro com os seus amigos. 

“Eu saí de casa em Inhamba-
ne, Inhassoro. Vinha levar esse 
amigo mais aquele que fugiu 
para irmos para Gaza ao encon-
tro de um patrão que queria a 
arma para comprar, mas antes de 
sairmos logo vi que estávamos 
a ser cercados pela população e 
depois fomos pegados e come-
çaram a bater-nos e foram nos 
deixar na Polícia, então leva-

ram-nos para a cadeia de Mos-
surize. Eu somente vinha para 
irmos fazer negócio”, afirma. 

O suposto criminoso afirma 
que tem enfrentado dificuldades 
para sobreviver, por isso qual-
quer negócio que encontra pela 
frente é válido. “Eu falava com 
um amigo meu que estava lá na 
Massinga, ele é que falava com 
o patrão, este é um sul-africano. 
Íamos vender em meticais. Esta 
é a primeira vez, mas eu nunca 
fiz esse negócio”, acrescentou.

Outro comparsa de nome Sai-
mon Johane Chaúque, de 26 anos 
de idade, diz sentir-se traído pelo 
seu amigo, uma vez que este nun-
ca chegou a revelar a natureza do 
negócio, o que culminou, segun-
do ele, com uma detenção injusta. 

“Ele não me dizia a verdade 
que era arma, só dizia que esta-
va a ir acertar uma bolada, e eu 
pensava que eram pedras precio-
sas, mas quando eles chegaram 
levaram-me para um sítio e dis-
seram que a bolada era aquela 
(vender arma), só que o dono 
quando viu a Polícia levou a 

arma e atirou para frente e fugiu, 
e quando queríamos fazer o mes-
mo a população pegou-nos”, afir-
ma um dos envolvidos no caso. 

Entretanto, a PRM em Mani-
ca, através do seu porta-voz, Ma-
teus Mindú, apela todos os cida-
dãos a distanciarem-se de actos 
criminais como forma de sobre-
vivência. “A Polícia declara uma 
ofensiva contra todos esses que 
tendem a perturbar a ordem, se-
gurança e tranquilidade públicas 
para garantir o sossego do povo 
moçambicano”, assegura Mindú. 

Ainda neste ponto do país, a 
PRM deteve um cidadão de 26 
anos de idade, no distrito de Mos-
surize, indiciado de prática de 
roubo de motorizada com recur-
so a instrumentos contundentes, 
com mais enfoque para catanas. 

Outro caso criminal em Ma-
nica registou-se no distrito de 
Báruè, em que dois cidadãos de 
idades compreendidas entre 29 e 
30 anos são suspeitos de roubo de 
gado bovino na calada da noite, 
na Vila Municipal de Catandica.

Kelly mwenda 
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Mais “estrangeiros” 
indisponíveis nos Mambas

Miquissone marca em mais um 
triunfo do Simba na Champions

O futebolista moçambi-
cano Luís Miquissone esteve 
em grande, esta terça feira, ao 
apontar o primeiro golo na vi-
tória do Simba SC da Tanzânia 
sobre o Al-Merreikh do Su-
dão, por 3-0, na quarta jornada 
do Grupo A da Liga dos Cam-
peões Africanos de futebol.

O golo do internacional 
moçambicano foi apontado 
aos 18 minutos, tendo sido 
o segundo tento do extre-
mo esquerdo moçambicano 

na Champions, depois de o 
ter feito diante do Al-Ahly 
do Egipto, actual campeão 
africano, na segunda jor-
nada, no triunfo por 1-0.

Ainda em relação ao 
jogo, o campeão da Tanzâ-
nia chegou aos 2-0, ainda 
antes do intervalo, com Mo-
hamed Husseini a marcar.

No início do segundo 
tempo, Crhis Mugalu aumen-
tou a vantagem para os Le-
ões para 3-0, resultado com 

o qual terminou a partida.
 Com este triunfo, o Simba 

chegou aos 10 pontos, lideran-
do isolado o grupo, contra 7 
do Al Ahly, que noutra partida 
da tarde foi à casa da AS Vita 
Club da República Democrá-
tica do Congo vencer por 3-0.

 Com duas jornadas 
por disputar, o Simba pre-
cisa apenas de um ponto 
para assegurar o apuramen-
to para os quartos-de-final 
da competição.  in a Bola

Cresce o número de jogadores indisponíveis para re-
presentar a selecção nacional de futebol, mambas, nos 
próximos compromissos diante do ruanda (24 de mar-
ço) e Cabo Verde (no dia 30). depois de mexer (Bordéus 
da França) e Zainadine Júnior (marítimo de portugal), 
tudo leva a crer que Clésio Bauque (Zira FC do azerbai-
jão) também está indisponível para jogar pelos mambas.

Segundo apurou 
o LanceMZ 
junto de uma 
fonte ligada à 
Federação Mo-

çambicana de Futebol (FMF), 
terá recebido uma resposta ne-
gativa por parte da formação 
do Azerbaijão que se socorre 
do facto da FIFA não obrigar 
os clubes a cederem jogadores 
para os combinados nacionais, 
isto devido à pandemia da Co-
vid-19, visto que alguns países 
obrigam ao confinamento de 
10 dias no regresso dos atle-

tas aos pontos onde trabalham.
Dúvidas persistem em re-

lação à disponibilidade de 
Reinildo Mandava (do Lil-
le da França), Geny Catamo 
(Sporting de Portugal), Re-
ginaldo Faith (C Shkupi da 
Macedónia), (Witi (Nacio-
nal da Madeira), sendo que 
este último saiu lesionado do 
jogo que realizou no último 
sábado diante do Marítimo.

Em sentido contrário está 
Abel “Maestro” Joshua (do 
Vitória de Guimarães de Por-
tugal), que será o primeiro 

jogador a militar no estrangei-
ro a se juntar aos treinos dos 
Mambas, sendo que chegou 
a Maputo na noite desta terça-
-feira, juntando-se ao grupo de 
trabalho na manhã de quarta-
-feira, 17 de Março, dia que a 
selecção deveria cumprir duas 
sessões de treinos, sendo a mati-
nal no ginásio e a vespertina no 
relvado sintético da Académica.

Gonçalves socorre-se no 
Moçambola para “recrutar” 

mais jogadores

Entretanto, com a indispo-
nibilidade de alguns jogado-
res que militam no estrangeiro 
em juntar-se aos Mambas, o 
seleccionador nacional, Luís 
Gonçalves, teve que chamar 
de emergência quatro jogado-

res que actuam no Moçambola.
Trata-se do defesa Chico 

Mioche e do médio Nelson, do 
Costa do Sol, bem como de Fi-
del (defesa) e Melque (avança-
do), ambos da Associação Black 
Bulls, que foram convocados para 
os Mambas, segundo dão a co-
nhecer os respectivos clubes nas 
suas contas oficiais do Facebook.

Entretanto, não se sabe se 
a chamada destes jogadores 
também está relacionada com 
a existência ou não de casos 
positivos no seio dos Mambas, 

que na segunda-feira foram 
submetidos a testes de despiste 
da Covid-19 e cujos resultados 
deverão ter saído nesta tarde. 

Sabe-se nos bastidores que 
três jogadores que militam no 
Moçambola testaram positivo.

Refira-se que a selecção 
nacional de futebol está a re-
alizar os seus treinos à por-
ta fechada, incluindo para a 
imprensa, o que dificulta o 
acompanhamento dos tra-
balhos por parte da comuni-
cação social. (laNCemZ)
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Morgado Mbalate carrega bandeira de Moçambique

mbalate tem trabalhado com várias editoras e instituições 
a nível internacional, concretamente no Brasil e portugal.Foi 
em portugal onde publicou as suas duas primeiras obras li-
terárias e publicou um trabalho discográfico com um grupo 
de académicos brasileiros, portanto, esse intercâmbio com ou-
tros países de língua portuguesa tem divulgado o seu nome 
e marca, onde tem muita visibilidade para o seu trabalho.

“Os meus 
textos 
são ca-
racteri-
z a d o s 

por falar sobre a importância, 
preservação e conservação da 
natureza.A questão do meio 
ambiente é muito patente nos 
meus textos e tenho sido cre-
ditado como um poeta am-
bientalista, um poeta que 
promove a harmonia entre o 
homem e a natureza”, refere. 

Pelo facto dos seus poe-
mas falarem da natureza, de 
África e todos os astros, rece-
beu um convite de um amigo 
(conhecido) brasileiro que tem 
acompanhado o seu trabalho 
através das redes sociais, que 
o convidoupara fazer parte 
deste festival que tem muito 
a ver com a preservação do 
meio ambiente,tendo como 
ideia unir várias artes e artis-
tas que se preocupamcom o 
meio ambiente, desde poetas, 
declamadores, músicos, di-
rectores de teatro e actores.

O artista participará no fes-
tival com a poetisa JamiraIn-
guane, que irá declamar os seus 
poemas nas Lives do festival.

No festival, vai declamar 
os seguintes poemasꓽ”O So-
nho Africano”, “Africanizan-
do”, “Incomparável” e “Não 
Sou de Cor, Sou Negra”.

Acrescentou que este 
festival está também preo-
cupado com a questão do 
racismo, por isso fará parte 
do seu leque o poema “Não 
Sou de Cor, Sou Negra”.

Mbalate será o único 
participante moçambica-
no a participar do festival e 
confessaꓽestou muito feliz 
de fazer parte deste festival 
e representar não só a nossa 
bandeira, como também a ban-
deira de África e da literatura. 

A organização deste fes-
tivalestá a cargo da “Sa-
meBoatTheaterCollective” 
(Colectivo de Teatro Mesmo 
Barco), sob o lema “Estamos 
no mesmo barco, barco que é 
o Planeta Terra”, e tem como 
objectivo primordial a pre-
servação do meio ambiente. 

O festival tem como pre-
missa perceber qual é a opi-
nião de cada país participante 
no festival em relação ao meio 
ambiente, como cada um de-
les está a lidar com o meio 
ambiente e ao mesmo tempo 
uma forma de consciencializar 
o público no geral sobre a im-
portância e respeito pelo meio 
ambiente e sua conservação. 

Segundo o artista, o convi-
te foi feito por Rafael Duarte, 
cineasta, actor e escritor brasi-
leiro, que irá ajudar na tradução 
para outras pessoas que não 
entendem a língua portuguesa. 

Sendo uma organização 
dos EUA, em tempos melho-
res este festival tem acontecido 
de forma presencial, onde os 
artistas apresentam os seus tra-
balhos, mas por causa da pan-
demia da Covid-19 o evento 
será online e será transmitido 
pelas páginas e redes sociais 
desta organização, como o 
Instagram, Facebook, Youtu
be(SameBoatTheaterCollecti
ve).Será uma transmissão em 
directo, mas os artistas podem 
também gravar e mandar, estes 
irão passar nos dias da Live. 

O festival terá duas sessões, 
sendo que a primeira iniciano 
dia 26 de Março e a segunda 
no dia 11 de Abril.O escritor 
participará na abertura do fes-
tival e no dia 11 de Abril. En-
tretanto, existe uma agenda já 
estabelecida para os artistas 
de modo a que cada um te-
nha uma data específica para 
apresentar os seus trabalhos. 

Sendo um festival de nível 
internacional e que contará com 
a participação de vários artis-
tas e várias línguas, no evento 
haverá também tradutores e 
intérpretes, e cada artista terá 
alguém como se fosse um tutor.  

Biografia do artista

Morgado Henrique Mba-
late nasceu em Maputo, a 06 
de Setembro de 1993. Foi dis-
tinguido com a menção hon-
rosa pela obra Ode ao Ninho, 
no Prémio Mundial de Poesia 
Nosside, edição 2014. Distin-
guido com a menção honrosa 

pela obra Moçambicanizando, 
no Prémio Fernanda de Cas-
tro, na categoria de Poesia no 
IV Concurso Internacional de 
Poesia & Prosa, edição 2017. 

Foi distinguido com um 
certificado de mérito pela 
marca e empresa criativa 
Morgado Mbalate no pro-
grama de empreendedoris-
mo StartingYour Creative 
Enterprise(Começando o Seu 
Negócio Criativo), edição 2020. 
Com um certificado de mérito 
pela obra Morada no SOLAR 
DE POETA,S edição 2014. 

É escritor, empreendedor, 
académico, palestrante e poeta 
moçambicano. Licenciado em 
Filosofia pela Universidade 
São Tomás de Moçambique 
(USTM, 2018), especialista em 
Recursos Humanos e Ética. Es-
tudou Electrónica e Telecomu-
nicações na Escola Nacional de 
Aeronáutica (ENA, 2012). Pela 
Editora Edições Esgotadas, pu-
blicou: Odisseia da Alma (Po-
esia, 2016). Pela Comunidade 
do Tambor publicou em co-au-
toria: O que nos a Bala (CD de 
Literatura Negra, 2018). Pelo 

siLVino Miranda

mÉdiCo tradiCioNal 
de tete

Ajuda a resolver vários tipos de 
problemas 

Mas doenças só se pagam depois de 
tratamento

Cell: 84-318 5646, 84-130 5250
enderenço: Bagamoyo rua do Hospital
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Portal Karingana – Portal Aca-
démico de Moçambique publi-
cou: Covid-19ꓽ Palavras para 
Aliviar o Isolamento Social 
(Crónica, 2020). Pela Chia-
do Books publicou: A Arte 
Suave da Palavra (Poesia, 
2020). Participa de antolo-
gias diversas. É embaixador 
da Campanha ESCOLA SEM 
COVID na KUFUNDZA. 

Membro da Academia Inter-
nacional da União Cultural. 
Foi membro da Comissão 
Julgadora do Primeiro Con-
curso de Crónicas (2021), 
da Academia Internacional 
da União Cultural. É funda-
dor da marca Morgado Mba-
late (Vestuário & Agência de 
Publicidade).Colaborador do 
Portal Por dentro da África.
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Gwaza Muthini usa ilustração e pintura digital

Gwaza Muthini é pseu-
dónimo de Marco 
Eusébio de Amaral 
Nhantumbo. Nasceu 
na cidade de Mapu-

to e tem 26 anos de idade, mas actu-
almentereside em Wuhan, na China, 
cursando o 3° Ano de Economia e Ne-
góciosEstrangeiros. Trabalha como de-
signer gráfico, ilustrador e pintor digital.

Apesar de ter nascido em Maputo, 
cresceu na cidade de Chimoio, vin-
do de umafamília mista. O pai é do 
Sul do país e a mãe do Centro (Ma-
puto e Zambézia, respectivamente).

Aos5 anos de idade a família mudou-
-se para Chimoio, vinda de Tete,tendo 
ficado por lá até então, mas em al-
guns momentos saía para estudar fora.

De 2007 a 2008 estudou em Mapu-
to, na WillowInternationalSchool,mas 
depois regressou.Em 2014 vai para 
o vizinho Zimbabwe, onde por ra-
zões de força maior não pôde conti-
nuar os seus estudos.Em 2016 anula 
a matrícula, tanto que por sorte em 
2018 apareceu-lhe a oportunidade de 
ir continuar a sua formação na China.

Para ele, a ilustração é uma forma 
super importante de comunicar, “per-
mitealcançar muito mais pessoas do 
que a escrita, sendo que para as crian-
ças, adultos e idosos, gente que pode e 
não pode ler, as imagens são a isca da 
mensagem que queremos transmitir”. 

No contexto da contemporaneidade, 
o artista afirma que“as ilustrações são 
importantes porque com a vida corrida 
que temos, pouco prestamos atenção 
nas coisas à nossa volta.Exemplo dis-
so é que muitas vezes deixamos de ler 
cartazes informativos porque nos falta 
tempo, e o texto não nos chama mui-
ta atenção, mas a ilustração certa pode 
servir de isca para atrair as pessoas a 
procurar saber mais sobre o conteúdo 
da imagem. As pessoas precisam de 
estímulos para desempenhar uma acti-
vidade ou prestar atenção em algo, sen-
doesta uma das formas mais eficazes.

Quanto a pinturas digitais, na ver-
dade eu faço porque cresci sempre 
admirando os desenhos e gostei da 
pintura acrílica, mas notava muitas 
vezes que quando se tratava de retra-
tos raramente via pessoas da minha 
raça sendo representadas”, ressalta. 

Os quadros africanos com os quais 
o artista se deparava geralmente mos-
travam figuras ou ícones e quase nun-
ca retratos.Começa então na pintura 
digital porque na acrílica não pôde 
ter um tutor, alguém que o guiasse no 
processo, querotula de árduo e frus-
trante, mas com a expansão da internet 
começou a ter acesso a aulas de pintu-
ra digital, que também era mais fácil, 
porque na altura era difícil encontrar 
material para pintura acrílica na sua 
cidade(Chimoio). “Eu acho importan-
te pela mesma razão que são todas as 
outras artesꓽ a expressão”, afirma.

Desde tenra idade já gostava de 
desenhar, como toda a criança gosta.
Alguns chegam uma fase que param, 
por achar que já estão mais cresci-
dos, mas ele não parou de desenharaté 
aos 12 anos.Na adolescência deu uma 
pausa no desenho e aos 19 anos, de-
pois de uma adolescência frustrada, 
voltou a desenhar e assume que foi a 
única coisa que fez sentido e quelhe 
davasentimento de satisfação, mesmo 
quando não alcançava o seu objectivo, 

pois alguma coisa aprendia sempre.  
Entre 2018 e 2019 teve a oportuni-

dade de trabalhar em alguns projectos 
grandes, como o “Festival Sabor do 
Verão”, onde fez os desenhos deco-
rativos do palco em colaboração com 
um agente nacional, mas recentemen-
te trabalhou na produção de cartazes 
informativos da PLAN International, 
numa campanha de consciencializa-
ção e prevenção de desastres causados 
pelos ciclones na zona Centro do país, 
mas nunca participou numconcurso. 

Questionado sobre as dificulda-
des enfrentadas ao longo deste gran-
de percurso, o artista afirma como 
sendo um dos principais entraves a 
aceitação, principalmente na pintura 
digital. Grande parte das pessoas ain-
da não entende a diferença da acrílica 
e da digital. “A pintura digital é feita 
para que a pessoa tenha consigo a ca-
pacidade ou habilidade de reprodu-
zir quando e como quiser, enquanto 
na ilustração o maior problema está 
na comunicação entre mim e o clien-
te, porque muita gente não consegue 

de primeira explicar o que realmente 
quer e o processo de produção torna-se 
mais longo do que devia ser”, assegura. 

Enfatiza ainda que podem tam-
bémexistir factoressociais, como a 
forma que as pessoas vêem a arte em 
si.“Alguns até me diziam que eu não 
podia viver de bonecos. Algumas pes-
soas não gostam da incerteza que é vi-
ver na arte e acabam transmitindo isso. 
No princípio era difícil porque pou-
ca gente acreditava ou apoiava-me”.

GwazaMuthini conta ao Zambe-
ze que o mundo nunca mais precisou 
de artistas, seja no canto, na dança, 
na pintura ou qualquer outra forma 
de arte, passamos cada vez mais e 
mais tempo nos nossos ecrãs, viaja-
mos menos e com isso perdemos a 
oportunidade de interagir de forma 
mais íntima com culturas diferentes. 

“A arte é uma forma de expres-
são que não pode ser politizada em 
grande escala, o artista muitas vezes 
expressa o sentimento de um grupo 
de pessoas e enquanto tivermos ar-
tistas podemos saber o que acontece 
noutros cantos do mundo”, afirma.

Estando no epicentro e onde a 
pandemia da Covid-19 teve início, o 
pintor tem notado uma grande mu-
dança na forma como as pessoas in-
teragem e se adaptamem relação à 
pintura digital, em particular.Não 
tem notado muita diferença dentre os 
tempos antes e pós-Covid-19, mas há 
uma subida na busca por ilustradores.

GwazaMuthini deixa um conselho a 
todos os jovens artistas, ilustradores e 
fazedores da arte no geral. “Primeiro é 
preciso ser forte e persistente.Esta área 
é difícil e por isso especial.Observar 
sempre, olhar para tudo e prestar aten-
ção em tudo que nos rodeiaꓽ as revis-
tas, as faixas de publicidade, os spots-
publicitários, os valores e costumes 
das comunidades, entre outros.Neste 
trabalho,o contexto é muito importan-
te, saber usar as ferramentas ou sof-
twares é apenas meio caminho andado. 
Nunca se deixar desanimar pelo traba-
lho maravilhoso dos outros, é sempre 
possível chegar àquele nível e ainda 
passar. Mas requer dedicação e persis-
tência. Comunicar-se com outros artis-
tas da mesma área e também de outras”.

siLVino Miranda
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Petróleo – novo ciclo ascendente?

A indústria do pe-
tróleo foi das 
mais atingidas 
pela pandemia 
da Covid-19: a 

paralisação da economia, com, 
por exemplo, a redução radi-
cal dos voos comerciais e de 
turismo, atingiu drasticamente 
os preços do crude e levou a 
OPEC e os outros produto-
res fora da OPEC a reduzir a 
produção, no conjunto, em 7 
milhões de barris/dia. Mesmo 
assim, o preço médio do bar-
ril em 2020 foi de 42 USD.

A retracção do ShaleOil

Os Estados Unidos, que em 
Dezembro de 2019 produziam 
12,8 milhões de barris/dia, pro-
duziram, um ano depois, em 
Dezembro de 2020, uma média 
de 11,063 barris/dia. E para a 
EIA – Agência de Informação 
de Energia, no mês de Feverei-
ro deste ano a produção ficou 
em menos de 10 milhões de 
barris/dia. O ShaleOil america-
no, que fora a grande novidade 
e condicionante do aumento 
da produção norte-americana 
nos últimos anos, e que é um 
sector fragmentado de peque-
nas e médias empresas, muito 
condicionadas no curto prazo 
pelo preço, demorará a re-
cuperar, mesmo que, como é 
expectativa, o regresso a me-
lhores dias seja mais rápido.
Há a consciência no mercado 
de que estes produtores inde-
pendentes do ShaleOil podem, 
a qualquer momento, aumen-
tando a oferta, pôr em questão 
a política restritiva que a OPEC 
conseguiu com a regulação da 
produção dos seus membros e 
seus aliados e que parece ter 
confirmado nesta cimeira virtu-
al, presidida pelo ministro an-
golano dos Recursos Minerais, 
Petróleo e Gás, Diamantino de 
Azevedo. Mas é duvidoso que 
uma maioria significativa des-
tes operadores quebre a disci-
plina do mercado. Além disso, é 

um mercado muito volátil e não 
se espera que vá tomar grandes 
riscos, investindo em força.
Na quinta-feira, 4 de Março, 
o Brent ultrapassou os 67 US 
dólares/barril, enquanto o WTI 
acompanhava a subida chegan-
do aos 64. Eram subidas de 5%, 
ao mesmo tempo que se dava 
a reunião da OPECPlus, por 
vídeo-conferência. Os sauditas 
são os líderes reais da OPEC e 
os russos os grandes produtores 
e exportadores depois do Rei-
no. O que está em jogo, depois 
do sucesso das restrições da 
produção ter permitido e ani-
mado a subida dos preços, é 
precisamente a conjugação de 
uma política que consiga com-
binar o melhor de dois mundos 
– subir a produção no Grupo 
OPECPlus, melhorando as 
quotas de países para os quais 
o crude é vital como receita, e 
fazê-lo de modo cautelosamen-
te regulado, para não precipitar 
uma nova queda dos preços. 
Num artigo do Wall Street Jour-
nal de 4 de Março de 2021, de 
Benoit Faucon e Sammuel Said, 
os autores revelam conversa-
ções, iniciadas previamente 
à conferência de quinta-feira, 
entre os sauditas e os russos 
representando o “Plus”, tendo 
em vista um aumento conjun-

to de produção de um milhão 
de barris/dia. Destes, 500.000 
seriam da Arábia Saudita e os 
outros dos membros da OPEC-
Plus, sendo 125.000 da Rússia. 
Recorde-se que os saudi-
tas, por decisão unilate-
ral, cortaram recentemente 
um milhão de barris da sua 
produção para exportação.

Rússia-Arábia Saudita

As indicações da imprensa da 
especialidade vão no sentido 
de os sauditas, representados 
na Conferência pelo ministro 
da Energia, Príncipe Abdulaziz 
bin Salman, serem muito cau-
telosos quanto aos riscos de um 
aumento de produção ocasio-
nar outra queda dos preços; já o 
ministro da Energia da Rússia, 
Alexander Novak, é defensor 
de um aumento da exportação. 
Tudo indica, quando escre-
vemos, que a posição restri-
tiva dos sauditas triunfou.
Isto não é estranho. A Rússia 
foi muito seriamente atingi-
da, em 2020, pela queda dos 
preços do petróleo, tendo ex-
portado um valor de 73,4 bi-
liões de dólares americanos, 
contra 121,4 biliões no ano de 
2019. E muito longe dos anos 
de oiro de 2012 em que o va-

lor ultrapassou os 180 biliões.
Quer Moscovo quer Riad têm 
presente o caos desencadeado 
pela guerra entre os dois gran-
des produtores-exportadores 
em Março do ano passado, 
nos princípios da Covid-19, 
quando os russos recusaram 
a proposta da OPEC de re-
duzir em 1.500.000 de barris 
a produção diária. Em repre-
sália, os sauditas puseram no 
mercado crude a preços de 
desconto e atiraram o preço 
do barril para a baixa. Desde 
2016 havia um bom entendi-
mento entre os sauditas e os 
russos, que combinaram uma 
política a longo prazo para, 
como maiores exportadores 
mundiais, conciliarem políti-
cas quanto a mercados e pre-
ços. E além disso, houve algu-
ma troca de favores políticos, 
com Moscovo a olhar para o 
lado quanto ao assassinato do 
jornalista Jamal Khashoggi. 
Apesar da ligação de Mosco-
vo ao inimigo número 1 do 
Reino, o Irão, a relação Mos-
covo-Riad manteve-se firme 
até ao conflito que surgiu faz 
agora um ano, nos primei-
ros dias de Março de 2020.
Nessa altura, o presidente da 
petrolífera Rosnef, Igor Se-
chin, elaborou uma estraté-

gia económica e geopolítica, 
para atingir o ShaleOil ame-
ricano: assumindo que, com 
preços abaixo de 40 dólares/
barril, os produtores do Sha-
leOil perdiam dinheiro, logo 
seriam forçados a abandonar 
a competição. Sechin mano-
brou e conseguiu convencer 
o Presidente Putin para que 
a Rússia não aceitasse o cor-
te de 1.500.000 de barris na 
produção da OPECPlus desti-
nada a manter os preços altos.
Deste desentendimento, os 
sauditas replicaram com des-
contos de 6 a 8 dólares por 
barril, atirando os preços 
para o fundo. Desta conju-
gação, logo seguida da pan-
demia, resultou a grande 
queda dos preços a partir de 
meados de Março de 2020.

Optimisno cauteloso

No dia 5 de Março, coincidin-
do com o desfecho da confe-
rência da OPECPlus, o Brent 
estava a subir em flecha, ul-
trapassando os 69 dólares. E 
havia, segundo o Finantial Ti-
mes, analistas especialistas da 
JPMorgan Chasee da Morgan 
Sachs, que previam maiores 
subidas à medida que a pan-
demia vai aliviando. Falam 
mesmo num regresso a valo-
res da ordem dos 80 dólares 
ou mesmo dos 100 dólares/
barril, para o que contribui-
riam, para além de um espera-
do e progressivo regresso da 
economia mundial à norma-
lidade, com uma diminuição 
dos riscos pandémicos por 
aumento da vacinação, o de-
clínio dos contágios e a reani-
mação da actividade na Ásia, 
nas Américas e na Europa. 
A retoma asiática, com com-
pras fortes por parte da Chi-
na, tem sido essencial na re-
cuperação do preço, havendo 
lugar, na expressão do mi-
nistro angolano que presidiu 
à Conferência da OPEP, para 
um optimismo cauteloso.

jAIME NOgUEIrA pINTO 


