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Esta não valeu para o susto

Economistas Moisés Siúta e Inocência Mapisse não têm dúvidas

Conflito em Cabo 
Delgado assemelha-se 

a I Guerra Mundial 

“Imagem da 
Frelimo” safa edil 

do Dondo

Política do 
BM cria 

exército de 
desempregados



| destaques |

Políticas do Banco Central deixam o Executivo 
relaxado e sector privado em contramão

as medidas do Banco de moçambique (Bm), em cur-
so no contexto da crise agravada pela pandemia da Co-
vid-19, recebem vozes críticas da opinião pública. os eco-
nomistas e pesquisadores moisés siúta e inocência mapisse 
reconhecem as acções como visando estabilizar algumas va-
riáveis da economia, a exemplo da inflação. No entanto, su-
blinham que penalizam o sector produtivo, empurrando 
os cidadãos cada vez mais ao desemprego, para além de re-
duzir a capacidade de provisão de bens e serviços na econo-
mia, perante a falta de incentivos à produção pelo executivo.

Ao contrário 
do Execu-
tivo criar 
incen t ivos 
para uma 

maior produção penaliza-se o 
sector produtivo, em conse-
quência das medidas do Banco 
Central. Ou seja, o Governo 
pouco acarinha o sector privado 
neste contexto da crise, agindo 
como concorrente deste sector.

O último Comité de Política 
Monetária (CPMO) do Banco 
de Moçambique decidiu man-
ter a taxa de juros de política 
monetária (taxa MIMO) em 
13,25%, e, segundo o Banco, 
esta medida é justificada pela 
prevalência de elevados riscos 
e incertezas, apesar da revi-
são em baixa, no caso em um 
dígito, das perspectivas da in-
flação no curto e médio prazo.

Outrossim, o CPMO man-
teve as taxas de juros da Facili-
dade Permanente de Depósitos 
(FPD) em 10,25% e da Faci-
lidade Permanente de Cedên-
cia (FPC) em 16,25%, além 
dos Coeficientes de Reservas 
Obrigatórias (RO) aos passi-
vos em moeda nacional e em 

moeda estrangeira em 11,50% 
e 34,50%, respectivamente.

Apesar da economista e 
pesquisadora na área de In-
dústria Extractiva no Centro 
de Integridade Pública (CIP), 
Inocência Mapisse, secunda-
da pelo também economista 
e investigador do Instituto de 
Estudos Sociais e Económicos 
(IESE), Moisés Siúta, reconhe-
cer as medidas como válidas, 
até certo ponto, na lógica usada 
pelo Banco Central para man-
ter as taxas de juro, no entanto, 
apontam que o BM reconhece 
existirem elevados riscos do 
próprio Banco, na qualidade 
de regulador, não conseguir 
influenciar a taxa de inflação, 
porque primeiro a dinâmica 
da inflação em Moçambique 
é até dependente da acção do 
BM, mas também é fortemen-
te dependente de cenários que 
acontecem fora do país, uma 
vez que Moçambique é um país 
importador de praticamente 
tudo, o que leva a que qualquer 
choque que ocorre em países 
nos quais Moçambique reali-
za a sua demanda de importa-
ção se reflicta no nosso país. 

“Estou a falar de países 
como África do Sul. Qualquer 
choque ou aumento que surgir 
vai se reflectir no aumento dos 
preços no nosso país, o que 
deve ser reconhecido pelo BM 
que existem riscos extrema-
mente elevados. Esta decisão 
está em linha com o que está 
a acontecer, mas a expectati-
va dos moçambicanos é que 
o Banco devia reduzir a taxa, 
principalmente para beneficiar 
o sector privado  (por causa 
do aumento da taxa MIMO)”, 
aflorou a investigadora.

Mapisse indica que a últi-
ma política monetária trouxe 
aumento da massa monetá-
ria para a economia, mas não 
é resultante da dinâmica do 
sector privado mas sim resul-
tante, sobretudo, da dinâmica 
do sector público, da deman-
da do crédito que o Gover-
no tem a nível da economia, 
o que urge rever este quadro 

e potenciar o sector privado. 
As críticas da opinião pú-

blica centram no facto de que 
existem questões estruturais 
impossíveis de se resolver 
apenas com política monetá-
ria, ou seja, as medidas não 
devem apenas visar melhorar 
os indicadores macro-econó-
micos sem se reflectir na me-
lhoria de vida da população.

Moisés Siúta aponta, por 
outro lado, que as medidas do 
regulador em curso podem até 
trazer resultados no curto pra-
zo, mas não a longo prazo, pois 
é preciso que haja outras variá-
veis que permitam que a econo-
mia funcione de forma susten-
tável, alcançando os objectivos 
do Banco Central e da econo-
mia real, o sector produtivo. 

Siúta é da opinião de que 
a atitude de estabilizar a mes-
ma taxa de juro é o mínimo 
que o Banco Central podia 
fazer para contribuir para a 
retoma da economia, olhando 
para o lado do sector privado.

Governo encontra cobertura nas 
medidas do regulador

Segundo os economistas, o 
Governo é sobremaneira “pro-
tegido” perante as medidas do 
Banco Central, acrescentan-
do que o aumento na taxa de 
juro de referência aumentava 
ainda mais os riscos de incer-
teza, principalmente do lado do 
sector privado, um sector que 
actualmente está a sofrer “con-
corrência” com o Governo que 
recorre sistematicamente ao 
crédito interno para financiar 
a sua tesouraria, e isso faz com 
que haja menos chances para o 
sector privado obter recursos.

Este facto concorreu para 
o enfraquecimento do sector 
privado e acúmulo da dívida 
interna pelo Governo, o que de 

acordo com o Relatório Orça-
mental de Execução e Relató-
rio reporte à Execução do Or-
çamento do Estado no período 
de Janeiro a Dezembro de 2020 
apontar para um Stock da Dí-
vida Interna no montante de 
196.653,5 milhões de meticais.

De acordo com Mapisse, a 
concessão do empréstimo ao 
sector privado reduziu signi-
ficativamente em Dezembro 
de 2020 a Janeiro de 2021, e 
em termos de moeda externa 
a redução foi de 16% de con-
cessão de crédito para cerca 
de 7% em Janeiro de 2021, 
e se olharmos para a moe-
da interna houve uma redu-
ção, embora seja mais baixa. 

“Se recorrermos a um es-
tudo feito recentemente pelo 
Banco Mundial, uma das reco-
mendações que eles trazem é 
que é preciso potenciar o sector 
privado para garantir uma re-
toma sustentável da economia, 
e se olharmos para a atitude 
do Banco Central que teve do 
Comité da Política Monetária 
em Janeiro não convergia com 
aquilo que o Banco Mundial 
recomendava, que é o acari-
nhar o sector privado”, exem-
plificou Mapisse, para depois 
acrescentar que “quanto maior 
são as taxas de juro menor é 
a possibilidade que o sector 
privado tem para se financiar, 
e isso conjugado com o facto 
de o Governo estar a recorrer 
sistematicamente ao crédito 
interno, significa que o sector 
privado estava cada vez mais 
fragilizado por esta via, um 
sector privado que não é tão 
competitivo como se quer”.

Aliás, com vista a respon-
der aos potenciais impactos da 
pandemia da Covid-19, o Go-
verno elaborou um plano de ne-
cessidades orçado em USD 700 
milhões, dos quais USD 100 

Luís Cumbe
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Denuncia Inspector do Trabalho na cidade de Maputo 

Há trabalhadores com teste de Covid-19 positivo 
mas que são mantidos nos locais de trabalho

o inspector do trabalho na cidade de mapu-
to diz que tem recebido denúncias de alegados traba-
lhadores que são mantidos nos seus postos de traba-
lho, mesmo com quadro serológico positivo à Covid-19.

Sem avançar nú-
meros e nomes 
das empresas 
p r e v a r i c a d o -
ras, Zacarias 

Macuácua explicou à nossa 
reportagem que tem havido 
inúmeras denúncias dos traba-
lhadores que reclamam sobre 
alguns casos de seus colegas 
que são mantidos dentro do 
trabalho, mesmo sabendo-se 
que testou positivo à Covid-19.

 Quando é assim, de acordo 
com a fonte, a delegação da Ins-
pecção-Geral na cidade de Ma-
puto toma medidas encerrando 
a actividade, que  só é retomada 
quando a empresa demonstrar 
com A+B que as condições de 
trabalho estão criadas, proces-
so que deve ser antecedido pela 
desinfecção das instalações.

Macuácua aconselha que as 
empresas cumpram escrupulo-
samente com as medidas de pre-
venção da Covid-19 adoptando 
o regime de teletrabalho, desin-

fecção das instalações, regime 
de rotatividade, tudo com vista 
à eliminação do surto mortal.

“Paremos com a percepção 
de que a Covid-19 é um pro-
blema alheio”, disse a fonte.

Em relação à situação das 
empresas na cidade de Maputo, 
o inspector descreve um quadro 
negro das empresas de diferen-
tes sectores, derivado da pan-
demia da Covid-19, muitas das 
quais chegam a encerrar em de-
finitivo e outras suspendendo as 
actividades, nos termos do nú-
mero 3 do artigo 123 da Lei nú-
mero 23/2007, de 1 de Agosto.

“A situação é tão alarman-
te que um total de 45 empre-
sas baseadas na capital do 
país encerrou as suas portas, 
alegando motivos estruturais 
e económicos por causa do 
impacto da pandemia. Des-
te número, cerca de 793 tra-
balhadores foram afectados 
por esta situação”, explicou.

Neste contexto, a delega-

ção da Inspecção- Geral do 
Trabalho (IGT), na cidade 
de Maputo, alude que foram 
registadas um total de 746 
empresas que reúnem 1.651 

trabalhadores que deixaram 
de trabalhar. Deste universo 
juntam-se outras 519 empresas.

“Podemos dizer que des-
te número juntam-se 14.542 

trabalhadores cujas activi-
dades foram suspensas, no 
âmbito do primeiro estado 
de emergência decretado no 
país”, explicou Macuácua.

Porque a Covid-19 é uma 
pandemia que preocupa o 
Mundo e Moçambique, em 
particular, a delegação da 
Inspecção-Geral do Trabalho 
conseguiu fiscalizar um total 
de 108 empresas, das quais 
131 foi no âmbito do contro-
lo das medidas de prevenção 
à propagação da Covid- 19. 

Deste número, segundo Ma-
cuácua, foram levantados 16 
autos de notícia, facto que sim-
boliza que por ora a prioridade 
da IGT é a educação pedagógica 
das empresas por forma a ade-
rirem ao cumprimento integral 
da legislação laboral vigente.

Zacarias Macuácua disse, 
por outro lado, que as princi-
pais contravenções constatadas 
pela delegação da Inspecção do 
Trabalho têm a ver com a fal-
ta de pagamento de salários, 
salários abaixo do mínimo, 
falta de canalização das con-
tribuições à Segurança Social, 
descontos indevidos, exces-
so de carga horária e falta de 
equipamento de protecção.

eLton da Graça 

milhões para a prevenção e tra-
tamento; USD 200 milhões para 
apoio ao Orçamento do Estado;  
USD 240 milhões para transfe-
rência às famílias, que também 
a sua execução deixa muito a 
desejar no terreno, entretan-
to, para o sector privado ape-

nas foram alocados USD 160 
milhões para micro-negócio.

Este valor é considerado 
pelos nossos entrevistados de 
ínfimo para um sector que se 
espera seja actuante. É que se 
o país começa a produzir num 
nível que permite responder 

à demanda, isso significa que 
a inflação pode ser alcançada 
por outras vias e não tanto pela 
intervenção do BM ,  aspectos 
que devem ser vistos, tal como 
ilustra a tabela abaixo do Ponto 
de Situação dos Compromissos 
com os parceiros no  âmbito da 

Covid-19: Posição de Outubro

Um sector que só desempregou 
a classe trabalhadora 

Perante um conjunto de 
acções que penalizam a eco-
nomia real em detrimento da 

economia nominal, os pre-
juízos somam-se ainda mais 
no sector privado, reduzindo 
a capacidade de provisão de 
bens e serviços na economia. 

De acordo com os re-
sultados do Inquérito sobre 
Impacto da Covid-19 nas 
empresas, do Instituto Na-
cional de Estatística (INE), 
pelo menos 2.316 empresas 
encerraram as suas activida-
des, criando desemprego para 
mais de 43.578 trabalhadores.

Para lidar com o estado de 
emergência, motivado pela 
pandemia da Covid-19, os re-
sultados do inquérito ressaltam 
que mais de metade (56%) das 
empresas afectadas adoptou 
o regime de rotatividade, se-
guido de redução de horas de 
trabalho com 20.7% e teletra-
balho com 14.3% do total das 
empresas (Q2.1). Essas três 
modalidades acabaram sen-
do as que apresentaram maior 
número de trabalhadores afec-
tados em magnitude de 38.5% 
para rotatividade, 12.1% para 
redução de horas de traba-
lho e 6.4% para teletrabalho.

zambeze  | 3Quinta-feira, 25 de Março de 2021
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Segundo o director do Departamento de História da University of The Westerncap

Conflito em Cabo Delgado pode se 
equiparar a Primeira Guerra Mundial 

o director do departamento de História da Univer-
sity of the Westerncap da África do sul, paolo israel, 
diz que a violência armada na província de Cabo del-
gado não deve ser explicadaunicamente pela perspecti-
va religiosa, muito menos reduzir-se a análisea uma hi-
pótese voltada aos recursos naturais. entretanto, as duas 
perspectivas conjugadas podem de certa forma constituiruma 
variável que explique a incidênciadeste conflito que se equi-
paraàprimeira Guerra mundial na lógica da periodização.

O nosso inter-
locutor, que 
é também 
antropólogo 
e historiador, 

aferrou que juntando estas duas 
perspectivas, a religiosa e a dos 
recursos naturais, ambas podem 
constituir o elemento que pre-
cipitou esta violência armada, 
sublinhando que é errado afir-
mar como tem sido vinculativo 
de uma única teoria passívelde 
explicar esta guerra. Então, há 
uma necessidade premente de 
se construir mais narrativas 
que possam dar conta das reais 
causas de toda esta situação.

Para provar a sua tese, o 
académico buscou um exemplo 
no saber dos químicos, que a 
despeito de uma reacção com 
proporções engenhosas sabem 
muito bem que é necessário 
mais queuma única substância 
para desatinar um perigoso, 
onde é necessário para que a ex-
plosão ocorra uma série de con-
jugações, pois em químicaestas 
só acontecem quando há junção 
de vários elementos diferentes, 
e foi isso que de facto sucedeu 
em Cabo Delgado, à luz da te-
oria religiosa do islamismo ra-
dical e dos recursos naturais. 

Para Paolo Israel, estes dois 
elementos criaram um círcu-
lo vicioso ao longo de quase 
quatro anos, havendo neces-
sidade de o Governo intervir 
não contra a religiãoislâmica, 
mas sim contra o fenómeno. 

“Tanto a perspectiva eco-
nómica, assim como a compo-
nente religiosa fazem a econo-
mia deste conflito, pelo facto 
do suposto grupo religioso ter 
encontrado um terreno perme-
ável para tal feito, dado que 
os recursos naturais oferecem 
a esse grupo oportunidade de 
pilhagem, desencadeando desta 
forma uma certa tensão inter-
nacional”, referiu o director da-
quela instituição de ensino su-
perior sediada na África do Sul.

Ainda no mesmo diapasão, 
o historiador disse que há perda 
de confiançapor parte das comu-
nidades, com maior evidência 
para a camada juvenil no Estado.

Acrescentou que, apesar 
desta violência que se verifi-
ca não ser um fenómeno novo 
em Moçambique, nos últimos 
anos foi se juntando a estas 
duas perspectivas, aliado ao 
desempoderamento da cama-
da juvenil e a emergência do 
capitalismo selvagem e a per-
cepção que as comunidades 
têm do Estado como sendo 
violento e o desenvolvimento 
de um radicalismo islâmico. 

Por outro lado, o nosso 
interlocutor disse que o de-
safio maior para o Gover-
no moçambicano é de criar 
mecanismos para se cortar a 
base maior que os insurgen-
tes têm tido e persuadir os jo-
vens e idosos moçambicanos 
que estão associados a eles.

Ademais, disse que a maio-
ria das pessoas que estão com 
os insurgentes não acreditam 
na causa extremista, mas alia-
ram-seaos insurgentes porcau-
sa dos abusos perpetrados pelas 
Forças de Defesa e Segurança e 
pelos raptos de que são objecto.

“Isso deve ser feito atra-
vés de um programa dede-

senvolvimento económico 
para a província de Cabo 
Delgado, mas que seja um 
programa para beneficiar as 
comunidades”, afirma Israel. 

Falou ainda da questão da 
segurança costeira como sendo 
um elemento fundamental, por-
que através da costa de Cabo 
Delgado entram diversas pes-
soas e barcos, algumas vezes 
sem o controlo do Governo.

O nosso entrevistado afirma 
que o Governo precisa de tra-
zer tranquilidade pública para 
a província, mas antes preci-
sade reconquistar a população, 
através de políticas proactivas 
e para pôr fim a essa violência. 

“O suporte que esse grupo 
tem corta-se com intervenções 
sócio-económicas. Cabo Del-

gado é uma província frontei-
riça. O tráfico de rubis, gás, a 
grafite, heroína, madeira ilegal 
e de marfins, em Cabo Delgado, 
esta combinação não se encon-
tra numa outra província, além 
de Cabo Delgado”, afirmou.      

Pesquisas procuram explicar a 
origem da violência em Cabo 

Delgado

Num outro desenvolvi-
mento, Paolo Israel disse que 
sobre este conflito sabe algu-
ma coisa através de trabalhos 
de pesquisas que foram feitos, 
mas o que se sabe agora é que 
mais ou menos nos meados dos 
anos de 2002-2007 se consti-
tui um grupo, outra chama de 
seitas islamitas na província 

de Cabo Delgado. Uma das 
hipóteses é que este grupo ini-
ciou no distrito de Balama.

“Isto enquadra-se numa his-
tória de longo prazo de conflito 
entre um islão local que está en-
raizado na vertente sob várias 
vagas do islão. Esses grupos 
surgem e têm algumas caracte-
rísticas particulares. Eles usam 
sapatos nas mesquitas, andam 
armados e com facas, têm cal-
ças de um certo tipo”, vincou. 

“Esse grupo, a partir de 
2008 até 2017 começa a mi-
litarizar-se e se espalha por 
toda a província. Como é que 
se militariza esse grupo desde 
o momento que é criado até ao 
primeiro tiro de 5 de Outubro 
de 2017? Isso não se sabe mui-
to bem. Há quem reafirma que 
o grupo começou a militarizar-
-se muito cedo. Outras hipóte-
ses atestam que foi a partir de 
2010 e 2012, no posto adminis-
trativo de Macomia”, explicou. 

Causas da militarização dos 
insurgentes

O antropólogo e historiador 
referiu que a militarização des-
te grupo está associada com a 
repressão pelo próprio Estado, 
mas houve intercessão entre 
esse grupo com jovens mu-
çulmanos da zona de Mocím-
boa da Praia e de Macomia e 
a galáxia integralista da zona 
oriental, sobretudo no Congo, 

dioniLdo tameLe
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Há imundice em algumas escolas de Chimoio

a governadora da província de manica, Francisca tomás, 
mostrou-se agastada com a situação de imundice nas salas de aula 
de algumas escolas, em Chimoio, que dizem estar preparadas 
para o arranque das aulas presenciais, no contexto da pandemia 
do novo coronavírus que continua a matar em todo o mundo. 

Após proceder 
na passada 
sexta-feira 
(19) à aber-
tura oficial 

do ano lectivo 2021 na pro-
víncia de Manica, Francisca 
Tomás efectuou esta segunda-
-feira (22) visitas de surpresa a 
algumas escolas em Chimoio, 
para aferir o nível de pronti-
dão em termos sanitários face à 
prevenção e contenção da Co-
vid-19 nas unidades escolares. 

Ao escalar a Escola Primá-
ria do 1º e 2º Grau 25 de Se-
tembro, em Chimoio, para além 
de não reiniciar com as aulas 
presenciais, Francisca Tomás 
deparou-se com um aglome-
rado de alunos e encarregados 
de educação nas vitrinas sem 
máscaras de protecção facial. 

 No recinto daquele 
estabelecimento de ensino não 
tem baldes para a lavagem das 
mãos e as salas de aula estão 
empoeiradas, situação que pode 
causar aos alunos outras doen-

ças respiratórias ou pulmona-
res, para além da Covid-19. 

 “Ali na sala de aulas 
onde eu fui não está limpa, as 
carteiras não têm sinalização 
donde vai sentar cada crian-
ça. Vocês sabem com que 
classes estão a lidar. Da 1ª à 
7ª classe significa maior res-
ponsabilidade do vosso lado 
como professores, não estou a 
ver nenhum balde nas portas 

de salas de aula. Aconselho-
-vos a preparar-se até ama-
nhã pois as aulas têm que ini-
ciar”, disse Francisca Tomás. 

 Situação dramática 
é da Escola Primária Com-
pleta 1º de Maio, onde as sa-

las de aula são confundidas 
com uma pocilga, pois as 
carteiras encontram-se lama-
centas, onde as latas de lixo 
encontram-se no interior das 
salas, apresentando um chei-
ro nauseabundo e putrefacto. 

 Além disso, as salas 
de aula daquele estabelecimen-
to de ensino servem de arma-
zéns para guardar material de 

construção, facto que deixa a 
governadora de Manica agasta-
da por este facto que conside-
rou de falta de responsabilidade 
por parte da direcção da escola. 

 “Isso revela muita fal-
ta de responsabilidade porque o 
próprio equipamento está mal 
conservado. As carteiras, até o 
seu próprio gabinete onde você 
entra todos os dias olha como 
está, assim não dá. Nós não 
podemos ter este tipo de situ-
ações, não é isso que nós que-
remos. Nós quando dissemos 
vamos correr juntos, vamos 
nos organizar, há pandemia, eu 
estou muito triste com a situa-
ção da sua escola, não está em 
condições. Isso não é porque 
não existem condições cria-
das, é negligência vossa”, disse 
Francisca Tomás ao director da 
Escola Primária 1º de Maio. 

 Entretanto, o direc-
tor da escola, Francisco Ban-
ze, disse que a escola poderá 
reiniciar com as aulas presen-
ciais pois as condições que a 
governadora encontrou a di-
recção vai melhorar dentro de 
24 horas, para que os alunos 
estudem dentro das condi-
ções impostas pela Covid-19. 

 “As condições que 
foram encontradas certamen-

te que vamos ter que reverter, 
de tal forma que amanhã pos-
samos arrancar com as aulas. 
São coisas evidentes, mas são 
simples de solucionar e entrar 
na sala de aulas. Aliás, é só tirar 
os materiais inúteis que estão 
nas salas, as condições são es-
sas”, afirmou Francisco Banze. 

 A província de Mani-
ca possui 952 escolas, entre pri-
márias e secundárias, das quais 
767 reúnem condições sanitá-
rias para o arranque das aulas 
presenciais dentro das medi-
das impostas pela Covid-19. 

 No entanto, o arran-
que das aulas presenciais em 
185 estabelecimentos escola-
res está condicionado, ao nível 
desta parcela do país, devido 
a falta de condições sanitárias 
para a prevenção da Covid-19 
e insuficiência de salas de aulas 
devido à destruição de infra-
-estruturas de ensino causada 
pelos ciclones e chuvas fortes 
que afectaram a província de 
Manica, recentemente, facto 
que poderá afectar mais de 120 
mil alunos em todos os distri-
tos da província de Manica, 
pois as 952 escolas particula-
res e privadas que irão leccio-
nar no presente ano serão fre-
quentadas por 691 mil alunos. 

KeLLy mwenda

Somália, Tanzânia e Quénia.
Acrescentou que o primeiro 

factor que explica o conflito de 
Cabo Delgado é a emergência 
local do islão na província, da 
qual o Estado na altura tinha 
conhecimento profundo disso, 
mas nessa altura estava preo-
cupado em gerir o conflito no 
Centro no país, deixando o con-
flito crescer substancialmente. 

Entretanto, quando se des-
cobre o gás, os rubis, a gra-
fite, Cabo Delgado se torna 
numa zona do país e de Áfri-
ca mais rica em recursos mi-
nerais. Então, existe esta tese 
da maldição dos recursos. 

Para quem esteve em Pem-
ba, naqueles anos houve um 
grande entusiasmo. Foram 
construídos hotéis, depois che-
gam as dívidas ocultas e tudo 
aquilo fica meio paralisado. 

“Em Cabo Delgado há 
economia ilegal de tráfico 
de heroína, tráfico de madei-
ra, tráfico ilegal de rubis e de 
marfim. Portanto, existe uma 
economia ilegal, há um capi-
talismo selvático. Chega uma 
ilusão radical e chega o inte-
resse pelos recursos”, disse.

Referiu ainda que a per-
gunta da qual a gente não tem 
resposta será: esse grupo de 

islão doméstico e internacional 
tem estimulado grupos locais a 
intervir neste conflito? Outro 
ponto está associado ao conflito 
político, étnico e religioso entre 
os makondes, cristãos, mwanis, 
muçulmanos mais próximos do 
poder antes aliados com a Rena-
mo e que foram marginalizados 
a partir da Independência, com 
a ideia de que não contribuíram 
para a Independência nacional. 

“Esta rivalidade entre os 
makondes e mwanis é mais an-
tiga, existe desde a escravatura. 

Mais adiante, a nossa fon-
te disse que este conflito data 
de muitos anos antes da emer-
gência deste conflito de forma 
formal, no dia 05 de Outubro 
de 2017, para depois detalhar 
os cenários que podem ex-
plicar a situação do conflito. 

“No ano de 2000, numa das 
cadeias do distrito de Monte-
puez, registam-se mortes sem 
nenhuma explicação pelas 
autoridades governamentais. 
Seis anos depois, em 2006, o 
distrito de Mocímboa da Praia, 
local onde em Outubro de 2017 
ocorreu o primeiro ataque ar-
mado, foi palco de violência. 

Início dos insurgentes no país

Num outro desenvolvimen-
to, o académico afirmou que 
quando a insurgência iniciou 
naquela província muitos dos 
estudiosos e pesquisadores não 
tinham elementos concretos 
para um estudo profundo do fe-
nómeno, sublinhado que “mas 
parece que era uma insurgência 
local com alguns elementos 
vindos da Tanzânia, do Quénia, 
Somália e do Congo. O Estado 
moçambicano começou a re-
primir, nos finais de 2017, com 
helicópteros bombardeando 
aldeias daquelas comunidades.

Capturando muitas pes-

soas, e isto trouxe muita 
violência, as pessoas foram 
torturadas, por ser suspeitas 
de pertencer à insurgência, 
e outras foram fuziladas”.

Paolo Israel disse que es-
tes actos levaram ao aumen-
to do conflito, na medida em 
que as pessoas eram presas, 
torturadas e acusadas de fazer 
parte da Al Shabaab, e estas 
pessoas quando saíram da ca-
deia juntaram-se à Al Shabaab.

Ademais, o pesquisador 
anota que em 2018-2019, e 
nos meados de 2019, uma 
parte da população daquela 

província aliou-se a este gru-
po denominado Al Shabaab. 

“O ano passado foi mui-
to horrível para todos os 
moçambicanos, desde o 
início do ano até ao fim”. 

Ainda na mesma senda, 
o académico disse que “este 
movimento tem tido apoio de 
algumas organizações inter-
nacionais na sua logística”.  

Província de Cabo Delgado com 
um histórico de violência

Para a fonte, esta província 
tem uma história de violência 
profunda, desde a escravatura 
que acabou no início do século 
XX, o colonialismo na sua forma 
mais brutal, os 10 anos de Luta 
Armada de Libertação Nacio-
nal, e depois da luta e violência 
revolucionária, a Guerra Civil.

 Para o académico, “esta 
violência acontece num local 
que tem sido exposto, por fim, 
há evidências hoje de que um 
lado da guerrilha tem apoio in-
ternacional, mas também exis-
te outro grupo que pode ser de 
bandidos que se aproveitam da 
situação, havendo evidências 
de algumas tropas do Exérci-
to governamental que deser-
tam e integram o movimento.
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Nos tempos 
que correm 
verifica-se 
n a  n o s s a 
sociedade 

uma grande negligência 
s e m  p r e c e d e n t e s  n o 
que respeita a assuntos 
que envolvem dinheiro.

 Mais grave ainda 
é que, quando se trata de 
dinheiro, relegamos até 
mesmo o Din (religião) ao 
esquecimento, pondo-o de 
lado ou mesmo atirando-o 
ao fundo da lista das nossas 
pr ior idades ,  a inda  que 
aparentemente sejamos 
p iedosos ,  po i s  mesmo 
a piedade aparente não 
nos impede que muitos 
d e  n ó s  u s u r p e m o s  o s 
d i r e i t o s  d o s  o u t r o s .

Procedendo assim não 
se está sendo inteligente 
como erradamente se julga. 
Pelo contrário, quem assim 
procede está creditando as 
suas boas acções nas contas 
dos outros,  isto é,  está 
elevando o saldo daqueles 
a quem ele lesa, entrando 
na falência. Que estupidez!

De entre os pontos fracos 
comuns a muitos de nós está 
o pagamento das dívidas.

Por vezes o endividado 
tem realmente uma vontade 
genuína de pagar as suas 
d ív idas ,  mas  dev ido  a 
circunstâncias imprevistas 
v ê - s e  i m p o s s i b i l i t a d o 
d e  l i q u i d a r  a s  s u a s 
dívidas. Em tais casos, o 

devedor deve de imediato 
contactar os credores para 
apresentar  desculpas  e 
pedir  a prorrogação do 
prazo concedido para o 
pagamento da dívida. Em 
simultâneo, deve tomar 
medidas conducentes ao 
pagamento das  dívidas 
no mais curto espaço de 
tempo.  Deve-se  abs ter 
de luxos e de tudo o que 
seja supérfluo por forma 
a poder reunir o dinheiro 
necessário para o pagamento 
a o s  s e u s  c r e d o r e s . 

De facto, abrir mão de 
luxos e outras comodidades 
pode resultar no declínio 
do nível de vida da pessoa 
endividada, mas ela não se 
deve preocupar com isso. 
Deve sim preocupar-se com 
o facto de que a morte nos 
rodeia a toda a hora, podendo 
atingir-nos quando menos 
esperamos, separando-nos 
para sempre deste Mundo.

Deixar este Mundo com 
um fardo de dívidas não é 
um problema ligeiro, não. 
Para se perceber a gravidade 
das  d ív idas  por  pagar 
basta prestarmos atenção 
ao facto de que o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) se 
recusava a fazer a oração 
f ú n e b r e  ( S w a l a a t u l -
Djanaza) de todo aquele que 
morresse deixando dívidas, 
enquanto não aparecesse 
q u e m  s e  d i s p u s e s s e 
a assumir o pagamento 
das dívidas do defunto.

E o Profeta disse: “Todos 
os pecados de um mártir são 
perdoados excepto a dívida”.

Portanto, é uma grande 
i d i o t i c e  p r e t e n d e r - s e 
v iver  como mi l ionár io 
com recurso a dinheiro 
emprestado neste Mundo 
p a r a  d e p o i s  d e  m o r t o 
integrar no Outro Mundo o 
grupo dos falidos e pobres.

As dívidas devem ser 
pagas prontamente quando 
c h e g a  o  s e u  t e m p o .

O  P r o f e t a  ( S . A . W. ) 
d i z :  “O  ad iamen to  no 
pagamento das  dívidas 
por parte de um rico é 
uma forma de opressão”.

I s t o  q u e r  d i z e r  q u e 
apesar de ele ser rico, se 
retardar o pagamento da 
dívida depois de ter  já 
chegado o prazo para o seu 
pagamento ele é culpado do 
grave crime de opressão. 

É  a b s o l u t a m e n t e 
i n c o r r e c t o  m a n t e r  o s 
credores à espera, quando 
o devedor vai viajando 
d e  f é r i a s  p o r  v á r i o s 
países, ainda que seja para 
fazer o Hajj ou o Umra.

No Dia do Juízo Final 
todas as recompensas dos 
ibadats (actos de adoração) 
da pessoa devedora serão 
transferidas para o oprimido.

Por t an to ,  em t e rmos 
religiosos é obrigatório 
que  o  devedor  enca re 
como primeira prioridade 
o pagamento das dívidas, 
a menos que o credor, de 

livre vontade, conceda uma 
moratória no seu pagamento.

O devedor deve ser cortês 
e delicado ao lidar com 
o credor,  quando es te , 
usando do direito que lhe 
assiste, exige o pagamento 
d o  q u e  l h e  é  d e v i d o .

Nos dias que correm, 
alguns devedores revelam 
um comportamento menos 
digno quando o credor lhes 
pede que paguem o devido. 
R e s p o n d e m  d e  f o r m a 
grosseira: “Eu não vou fugir 
com o teu dinheiro”, ou 
“afinal eu já morri?” Outros 
dizem: “Pensas que eu sou 
ladrão?” Outros, ainda, 
se  escondem ou fogem 
dos credores  e  quando 
caminham na mesma rua que 
o credor mudam de passeio.

O devedor  que  sa iba 
q u e  n ã o  e s t á  f a z e n d o 
a lgum favor  ao  credor 
quando paga o que lhe 
deve. Está devolvendo o 
que é pertença do credor. 
Por tanto ,  ta i s  f rases  e 
atitudes são deselegantes, 
não dignificando em nada as 
pessoas que assim procedem.

Por  ou t ro  l ado ,  se  o 
endividado estiver realmente 
em dificuldades é bom que 
o credor seja generoso e 
lhe conceda uma moratória, 
facil i tando-lhe assim o 
p a g a m e n t o  o u  m e s m o 
perdoando-lhe a dívida.

Segundo o Qur’án, esta 
última opção é a melhor, 
mas apenas para os que na 

vida lutam contra todo o tipo 
de vicissitudes, tentando 
sobreviver, conseguindo 
algo para suprir as suas 
n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s , 
sustentando-se a si mesmos 
e às suas famílias, e não 
para aqueles que passam a 
vida a contrair dívidas para 
satisfazer os seus vícios.

Salvo se houver alguma 
necess idade  premente , 
deve-se evi tar  contrair 
dívidas.  Geralmente as 
pessoas acabam atolando-
se na incómoda situação 
de devedores devido à sua 
ganância, o que resulta na 
falência, desgraça e miséria.

Portanto, é sempre melhor 
que a pessoa se contente 
com o pouco que tem do 
que deixar-se arrastar para a 
ganância e por conseguinte 
na dívida, pois esta é uma 
preocupação de noite e 
uma  ve rgonha  de  d ia .

O devedor que saiba que 
a dívida continuará sempre 
uma dívida enquanto não 
for paga ou perdoada pelo 
credor. Caso não seja paga 
neste,  sê-lo-á no Outro 
Mundo, a um preço muito 
mais  elevado.  Por isso 
é sempre melhor que se 
paguem as contas  aqui 
na Terra, salvando-se da 
destruição no Outro Mundo.

N a s  s u a s  p r e c e s ,  o 
P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.)  sempre pedia 
refúgio em Deus contra a 
descrença e contra a dívida.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Está endividado?  
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A tormenta das escolas de condução, de seus alunos e do 
público pode ainda continuar por tempo indeterminado

O I N A T T E R 
(Instituto Nacional 
de Transportes 
Te r r e s t r e s )  e 
o  r e s p e c t i v o 

ministério já deviam saber, muitos 
anos atrás, que as suas condições 
de prestação de serviços não 
conseguiriam, num futuro próximo, 
responder à procura do público. 
Porém, não se fez o suficiente 
para resolver este problema. 
Como se costuma dizer, ficou-se 
a dormir à sombra da bananeira. 

O resultado deste estado de apatia 
esteve à vista com a constatação de 
pessoas desesperadas em grandes 
filas de espera por longo tempo para 
serem atendidas, ou verem os seus 
assuntos resolvidos. Trata-se de um 
espectáculo diário desprestigiante 
e deprimente que poderia ter sido 
evitado se estas entidades do 
Governo tivessem sabido prever 
o futuro, o que era fácil de fazer 
uma vez que as estatísticas vêm 
indicando, de ano para ano, um 
aumento considerável de veículos 
e de condutores. Deixou-se que os 
problemas do mau serviço prestado 
fossem crescendo de tal ordem que 
actualmente não se tem conseguido 
apresentar soluções adequadas.

As eventuais soluções que foram 
apresentadas pelos dirigentes 
do INATTER para os actuais 
problemas foram as seguintes:

1ª Descentralizar os serviços 
de atendimento para outros 
locais, nomeadamente para os 
centros de inspecção de veículos 
automóveis  para  a judar  a 
descongestionar as Delegações do 
INATTER que já estão saturadasꓼ

2ª A possibilidade de distribuição 
de senhas de atendimento ao 
público e a concessão de prazos 
de antecedência para se tratar 
da renovação da documentação.

Estas soluções apresentadas 
foram, em parte, posteriormente 
postas em causa, em primeiro 
lugar porque a vice-ministra dos 
Transportes e Comunicações, em 
conformidade com a informação 
publicada no dia 8 de Janeiro do 
corrente ano pelo Jornal Notícias, 
alegou que a descentralização dos 
serviços não era viável uma vez que 
o Governo ainda não tem condições 
de fazer a expansão de serviços para 
os bairros, porque tal implicaria 
a alocação de equipamentos de 
que não se dispõe. Por outro lado, 
a distribuição de senhas para 
atendimento apenas pode fazer 
esconder as bichas, mas as pessoas 

vão continuar à espera por muito 
tempo para serem atendidas, uma 
vez que as senhas, por si só, não 
garantem, de maneira nenhuma, 
maior número de atendimento de 
pessoas para dar vazão à demanda.

Com base nestas considerações 
da senhora ministra, a solução 
alternativa por ela apresentada, 
enquanto se procura outras 
saídas, foi a de os funcionários 
desempenharem o trabalho com 
rigor, de forma organizada e 
serem céleres no atendimento, 
como forma de minimizar a 
concentração de pessoas e evitar 
problemas com a Covid-19. 

Entendemos que esta não deve 
ser a melhor solução porque 
acreditamos que não é pela 
exortação da senhora ministra que os 
funcionários vão mudar de postura 
e passarem a ser mais activos e 
zelosos no trabalho. Também, este 
apelo feito pela senhora ministra 
não vai resolver a questão, visto 
que há um problema gravíssimo 
com o sistema informático que 
faz atrasar os serviços e que o 
INATTER não tem conseguido 
resolver há bastante tempo. 

Por outro lado, parece haver 
falta de funcionários uma vez que 
o mesmo funcionário que atende 
as escolas de condução também 
atende o restante público. Quando 
o funcionário adoece ou se ausenta 
do serviço, o trabalho das escolas 
fica paralisado. Veja-se que, de 
uma forma generalizada, desde 
Setembro de 2020 para cada escola 
de condução só foi permitido, 
por semana, o atendimento de 
10 alunos para fazer a captação 
de dados, abrangendo por mês 
apenas 40 alunos. Como é que 
uma escola vai gerir este problema 
se ela inscreveu 80 ou 90 alunos 
durante um mês mas apenas lhe 
foi permitido fazer a captação de 
dados de 40 instruendos? O que é 
que faz com os restantes 40 ou 50 
alunos que estão à espera de serem 
cadastrados pelo INATTER todos os 
meses, desde Setembro de 2020 até 
agora? Um outro problema tem a ver 
com uma organização deficiente do 
trabalho por parte do INATTER. Por 
exemplo, uma escola envia todas as 
semanas uma lista de alunos com 
pedido de exame teórico. Desta 
lista com 15 alunos, prontos para 
fazer o exame, só são escolhidos 
10 e cinco não são contemplados. 
Na semana seguinte, em vez de 
se marcar o exame destes cinco 
que não foram atendidos na lista 

da semana anterior, o INATTER 
esquece-os por completo e marca os 
exames de uma nova lista de pedido 
de exame que a escola enviou. Ou 
seja, o excedente de alunos de cada 
lista semanal de pedido de exame 
que não foi anteriormente abrangido 
para fazer o exame fica à espera por 
tempo indeterminado. Por estas 
razões, as escolas de condução 
não conseguem fazer avançar 
para os exames os seus alunos que 
já estão preparados há bastante 
tempo. Entretanto, alunos novos 
se vão inscrevendo, o que vem 
agravando cada vez mais a situação 
das escolas por não conseguirem 
escoar os seus formandos. 

Todos estes alunos, antigos 
e novos, como aguardam pela 
captação dos seus dados no 
INATTER, ou pela marcação de 
exames, ou ainda porque estão na 
fase de preparação da sua formação, 
estão enchendo as escolas porque 
não saem por incapacidade do 
INATTER em tramitar os processos 
dos alunos de forma adequada e 
expedita. Da mesma forma como 
as escolas de condução procuraram 
adaptar-se às exigências do 
distanciamento entre alunos (o que 
reduziu o número de instruendos 
para menos de metade nas salas de 
aula), por exemplo, passando de três 
sessões de aulas teóricas diárias para 
seis, o INATTER devia também 
procurar soluções similares. Ao 
não ter procurado proporcionar este 
tipo de soluções, está a estrangular 
o normal funcionamento das 
escolas de condução e a servir 
deficientemente o público. Está 
também a violar uma legitimidade 
constitucional dos cidadãos 
de exigir o restabelecimento 
dos seus direitos violados ou 
em defesa dos seus interesses.

No entanto, somos da opinião 
de que, mesmo assim, existem 
medidas que poderiam ajudar 
a resolver ou minimizar os 
problemas do INATTER que, com 
a ajuda das escolas de condução, 
certamente seriam ultrapassados. 
Mas parece que certos funcionários 
do Ministério dos Transportes, por 
razões que desconhecemos, evitam 
analisar ou discutir com as escolas 
de condução para se encontrar 
algumas soluções que beneficiariam 
ambas as partes. Provavelmente 
querem evitar ser confrontados 
pelas escolas de condução porque 
sabem que estas conhecem 
muito bem as razões dos actuais 
constrangimentos. Contudo, as 

escolas de condução são uma parte 
muito interessada em colaborar 
e contribuir para a resolução 
dos problemas que as afectam.

Não sabemos por que razão 
as escolas de condução parecem 
ser encaradas ou tratadas pelo 
INATTER como se de um inimigo 
se tratasse. Por exemplo, por que 
razão optaram por escolher os 
centros de inspecção de veículos 
automóveis, tão longínquos, como 
postos de descentralização do 
INATTER, apenas para fazer a 
captação de dados dos alunos das 
escolas de condução? Porque é 
que não são as próprias escolas de 
condução a fazerem as captações de 
dados dos seus alunos e enviá-las 
via “online” para o INATTER? É 
assim que os outros países fazem 
e o próprio programa informático 
instalado no INATTER está 
preparado para serem as escolas 
de condução a fazerem este tipo 
de operações. Se isto fosse feito, as 
filas intermináveis dos cidadãos no 
INATTER diminuiriam bastante e o 
INATTER só tinha de se preocupar 
em programar a marcação de 
exames dos alunos. Por outro 
lado, eliminava-se a hipótese de 
haver processos de alunos de uma 
determinada escola a ir parar noutra 
escola de condução, ou a ir parar 
noutra província, o que também 
propicia esquemas de corrupção nas 
cartas de condução. Sendo a escola 
a fazer a captação de dados dos seus 
alunos, cada uma passaria a ser 
responsável e responsabilizada pelos 
seus alunos em casos de fraude ou 
corrupção, uma vez que deixariam 
de aparecer alunos fantasmas 
alegadamente inscritos numa escola 
mas que esta não os conhece.

O principal problema do 
INATTER, como já foi referido, 
tem a ver com o sistema informático 
cujos problemas se teima em 
manter quando podem também ser 
facilmente resolvidos. Uma outra 
saída, para além de a captação de 
dados passar a ser feita nas escolas 
de condução, passa por aumentar o 
número de funcionários e destacar 
alguns para uma secção própria, 
especificamente para atender os 
processos dos alunos das escolas de 
condução, sem misturar com outros 
serviços prestados pelo INATTER.

Infelizmente, este drama real que 
as escolas de condução vivem no 
relacionamento com a entidade que 
as superintende, no que se refere à 
organização do trabalho, escapa à 
percepção do público em geral e até 

a muitos dos nossos governantes. 
Se permitirmos que esta situação 

caótica se arraste por mais tempo, 
perante os alunos e restante público, 
o INATTER, e por arrastamento 
nós escolas  de  condução, 
ficaremos descredibilizados para 
sempre, se é que já não estamos.

Perante o panorama que acabamos 
de descrever é fácil concluir que 
o Governo ainda não conseguiu 
apresentar medidas para minimizar 
os problemas do mau serviço 
prestado ao público a nível do 
INATTER, apesar de sabermos que 
já está à procura de soluções. Consta 
que alguns dirigentes seniores do 
INATTER vão ser substituídos 
por outros para se revitalizar esta 
instituição. Não vai ser tarefa fácil 
encontrar dirigentes capacitados, 
conhecedores da organização e 
dos problemas do INATTER, com 
domínio das suas diversas áreas de 
jurisdição, com bases para assumir os 
cargos com seriedade e competência, 
porque, nesta área ou nestes âmbitos, 
não abundam na nossa praça. Corre-
se até o risco de os problemas 
agravarem-se ainda mais se as 
escolhas dos candidatos não forem 
certas. Portanto, sem pretendermos 
ser agoirentos, preparemo-nos para 
continuar a enfrentar este calvário 
esperando que os problemas actuais 
não se eternizem. De uma certa forma, 
nós escolas de condução temos uma 
cota parte de responsabilidade por 
esta situação caótica que estamos 
a viver porque não reagimos e 
continuamos subservientes, como 
se fossemos uma extensão ou parte 
do INATTER. É preciso entender 
que as escolas de condução são 
entidades particulares, legítimas e 
independentes, que pagam os seus 
impostos ao Estado e pagam taxas 
avultadas ao INATTER que devia 
ter a obrigação de não prestar mau 
serviço. Porém, as escolas têm vindo 
a aceitar pacificamente uma situação 
que é inconcebível porque têm receio 
de incomodar o patrão, quando os 
verdadeiros patrões deveriam ser as 
escolas por serem os pagantes de 
impostos. As escolas de condução 
têm estado a não manifestar-se tal 
como procede um vulgar cidadão 
moçambicano que está também 
pagando o preço por ser tolerante, 
por ser condescendente e por ser 
demasiadamente passivo. Demora-
se muito tempo a reagir, mesmo 
quando se sabe ou se vê que os direitos 
de cada um estão a ser violados.

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Estados Unidos:
Jaime nogueira Pinto 

Nos Estados Uni-
dos, no rescaldo 
da mais contestada 
e decisiva eleição 
da história do país 

pós-Segunda Guerra Mundial, são 
claras as dificuldades, mas não são 
tão claras as soluções. Para além de 
uma confrontação de personalida-
des que, de parte a parte, ultrapassou 
os limites do que se esperava numa 
democracia civilizada, há profun-
das divisões entre os dois grandes 
partidos e mesmo dentro deles.
Até que ponto essas divisões vão 
afectar a política externa norte-
-americana é a grande incógnita, 
que agora terá de se ficar pelas 
especulações mais ou menos eru-
ditas ou sofisticadas, e à mercê 
dos acontecimentos mais urgentes.

Declínio e queda

 A célebre revista Foreign Affairs, 
uma espécie de porta-voz do Es-
tablishment político-diplomático 
e académico norte-americano (vai 
fazer 100 anos de existência para 
o ano), parece reflectir estas preo-
cupações ao publicar na sua edição 
de Março-Abril uma capa em fun-
do vermelho sob o título “Decline 
and Fall – Can America ever lead 
again?” (“Declínio e queda – Pode 
a América voltar a liderar?). E em 
cima, significativamente, outro 
lead: “How America and China can 

avoid War” (“Como é que a Améri-
ca e a China podem evitar a guerra”).
Parece que os temas estão ligados. 
Veremos. Entre os vários contri-
butos está um artigo de Robert 
Kagan, “A Superpower like it or 
not – Why Americans must accept 
their global role” (“Um superpoder, 
com vontade ou sem ela – Porque 
é que os Americanos têm de aceitar 
o seu papel global”). Robert Ka-
gan é filho do célebre historiador 
e especialista das guerras do Pelo-
poneso, Donald Kagan. Politica-
mente foi consultor e conselheiro 
de políticos republicanos e demo-
cratas. Pode classificar-se como 
um neoconservador e, em 2016, 
abandonou o Partido Republica-
no por estar contra a nomeação de 
Donald Trump como candidato do 
GOP e endossou Hillary Clinton.
Neste seu texto, Kagan faz uma 
retrospectiva do envolvimento dos 
Estados Unidos na política mundial, 
sobretudo a partir da intervenção 
na Grande Guerra de 1914-1918, 
quando o Presidente Woodrow Wil-
son, por motivos mais ideológicos 
que geopolíticos, levou a América 
para uma intervenção na guerra eu-
ropeia que acabou por ser decisiva 
para a vitória dos Aliados anglo-
-franceses. Mas, logo a seguir à paz 
punitiva de Versalhes, a oposição 
republicana veio vetar a participa-
ção de Washington na Sociedade 
das Nações, alegando que tal seria, 

para além de inútil, uma “traição” 
ao espírito dos Founding Fathers.
Outra vez, no final dos anos 30, no 
dilema da intervenção da guerra 
europeia, Kagan cita o discurso do 
Senador republicano Robert Taft, 
argumentando que, para os Estados 
Unidos, a salvo no seu isolacio-
nismo continental, seria ridículo ir 
pelo mundo “como um cavaleiro 
andante, protegendo os ideais da 
democracia e os ideais da boa-
-fé, investindo, como D. Quixote, 
contra os moinhos do Fascismo”.
O facto é que, graças também a uma 
genial e discretíssima campanha de 
informação e propaganda dos ser-
viços ingleses, muito ajudada pelo 
ataque japonês a Pearl Harbour, os 
Estados Unidos entraram na guerra 
e viraram-na a favor dos Aliados.

Na Guerra Fria

Também, em 1947, não foi fácil a 
Trumman convencer os seus com-
patriotas, saídos de uma guerra 
mundial, a fazerem frente à ameaça 
da URSS de Estaline, intervindo 
discretamente na guerra civil grega 
e nas eleições italianas de 1948; e 
depois, no terreno, com botas no 
chão, com dezenas de milhares de 
soldados e sofrendo milhares de 
mortos na guerra da Coreia. E, nos 
anos 60, no Vietname, de onde sa-
íram humilhados em 1975, numa 
altura em que parecia que os So-

viéticos iam ganhar a Guerra Fria.
A humilhação e o receio da segun-
da metade dos anos 70 levaram à 
vitória esmagadora de Reagan em 
1980, e à sua reeleição, ainda mais 
esmagadora, em 1984. Entre o pau 
e a cenoura, o SDI e as negociações 
da Détente, os Americanos aca-
baram por ganhar a Guerra Fria, 
por KO técnico, quando a URSS 
de Gorbachev se fragmentou.
É muito interessante rever esses 
anos finais da Guerra Fria e como 
a Administração Reagan guiou o 
conflito com Moscovo, por um 
lado rearmando, recuperando ca-
pacidade militar e operacional, 
com um reforço extraordinário 
dos orçamentos da Defesa, por 
outro mantendo a Détente com 
os Soviéticos nas cimeiras de Ge-
nebra e Reiquiavique, por outro 
usando a sua influência junto dos 
Aliados, como os Sauditas, para 
fazer cair o preço do petróleo que, 
na época, representava quase 50% 
do valor das exportações russas.
Mas, desaparecido o “Império do 
Mal”, na ilusão dos anos 90 de 
que a democracia liberal era ex-
portável para todo o lado, peran-
te a ofensiva macro terrorista do 
jihadismo no princípio do século, 
confrontado com um mundo mul-
tipolar e identitário, onde a ascen-
são económico-política da China 
é uma realidade, que podem e de-
vem os Estados Unidos fazer hoje?

Se ao seu modo directo e brus-
co, Trump parecia ter optado por 
uma confrontação mais directa, 
Biden e a sua equipa no Depar-
tamento de Estado e no Conse-
lho Nacional de Segurança têm 
dado sinais mistos: por um lado, 
e até pelo passado de alguns dos 
elementos da nova equipa, como 
o Secretário de Estado Anthony 
Blinken – e do próprio Presiden-
te – parecem dispostos a assu-
mir o desafio e a continuar uma 
política de “contenção” – a nível 
asiático e em aliança ali com as 
potências regionais como a Índia 
e o Japão – protegendo ao mesmo 
tempo a segurança de Taiwan. 
Por outro, em algumas interven-
ções públicas (como a entrevista 
a Anderson Cooper na CNN) o 
Presidente Biden parece extrema-
mente preocupado em usar um ní-
vel de linguagem que não ofenda 
Pequim. O que, em alguém que 
disse o que disse sobre Vladi-
mir Putin, um chefe de Estado 
de uma potência nuclear, pode 
parecer ambíguo. Por outro 
lado, Pequim mostra-se dis-
posta a pedir clareza e repete 
que não quer interferência nos 
seus assuntos internos, como 
se viu nas reuniões preparató-
rias para a Cimeira do Alaska. 
Estamos ainda na fase em que os 
adversários se medem e se estudam.

Fiquemos atentos.

Poder mundial com vontade ou sem ela?

ZoomJosé MatlhoMbe
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Editorial
Vítimas de conflito 

esquecidas!

dougLas madJiLa

Estamos indiscutivelmente esperançados relati-
vamente a um possível sucesso no combate à 
Covid-19 com a existência da vacina, pois a Co-
vid-19, a raposa secular de ataque global caracte-
rístico, encontra-se agora numa situação em que 

já pode ser vítima de alguns golpes, coisa que até há bem pouco 
tempo parecia impossível, era mesmo imbatível essa pandemia. 

Ainda que em meio a dúvidas, já começa a nevar pól-
vora a nosso favor para fazer a guerra contra a pandemia.

Isso está a acontecer no mundo inteiro e Moçambique não é 
excepção, portanto, mais do que tentativas existem já algumas 
soluções que merecem alguma consideração, AstraZeneca. 
Mas é também importante realçar que essa solução, a vacina 
AstraZeneca, vem sendo também alvo de algumas rejeições 
ou então perseguições, a verdade é que ela não é aceite total-
mente, sendo apontada como causadora de terríveis efeitos 
colaterais, se bem que a medicina, pelo menos a moçambicana, 
e a diplomacia europeia em Moçambique defendem que não 
houve ainda um universo suficiente para se considerar esta 
vacina como problemática, o que eleva ou pelo menos devia 
elevar a pouca esperança existente frente a esse desafio.

Se para além da pandemia olharmos para outros proble-
mas que nos assolam, directamente voltados para o país, 
temos a questão de Cabo Delgado, onde se vive uma desen-
freada miséria por causa de uma guerra sem precedentes, 
pois é, tanto a guerra nortenha assim como a pandemia são 
horrendas ao mesmo nível, com a diferença de que uma é 
internacional e outra nacional, porém, o que aliás chama 
a nossa atenção é que uma esteja já em vias de resolução, 
apesar da sua grandeza no que diz respeito ao alcance.

Nessas nuances da vacina AstraZeneca para a Covid, o Presi-
dente da República sussurrou, em jeito de esperança, a julgarmos 
que essa era a sua tentativa, que Cabo Delgado esteja também 
beijando alguma solução, as suas novas nomeações em con-
creto. É ridículo mas foi isso que o Presidente transmitiu-nos,

Ora vejamosꓼ se desde 2017 que este cenário todo começou 
os tais generais existiam, pois só passam quatro anos, e não 
eram indicados para o generalato a fim de acabar com o terro-
rismo, como foram agora orientados, só se pode dizer que isso é 
de facto ridículo. Ainda que se justifique pela ausência de lugar 
para a sua nomeação, continuaria ridícula essa missão que as-
siste ao massacre de nacionais militares e civis à espera de bre-
chas para uma simples nomeação e só com isso salvar a pátria.

Contudo, vamos admitir que é a hora do fim da desgraça e 
confiar na tese de que Felipe Nyusi sabe o que está a dizer. 
Aceitar sim, tal como ele se referiu, que os seus recém-nome-
ados acabarão com o terrorismo, afinal, mais do que qualquer 
absurdo que venha do Presidente e seu Governo, tudo que 
queremos é o fim da situação de Cabo Delgado e, sem querer 
se passar por Samo Gudo ou Benedito Gaspar, esperemos 
pelos resultados desta vacina do Presidente ao terrorismo, 
embora, diga-se, seja muito mais duvidosa que a AstraZeneca. 

Uma mais duvidosa AstraZeneca 
para vacinar Cabo Delgado

Ultimamente, a sociedade, a mídia e outros canais de comunica-
ção, assim como outras organizações, se concentram em trans-
mitir e comentar as notícias mais chocantes sobre a violência 
descontrolada dos terroristas islâmicos, as operações milita-
res, sejam elas realizadas pelas Forças de Defesa e Segurança 

ou do grupo de mercenários que actuam no norte da província de Cabo Delgado.

No entanto, mais de 600.000 refugiados, homens, mulheres e crianças, que 
tiveram que fugir de suas aldeias e vilas para salvar suas vidas e as de suas 
famílias, parece que injustamente foram esquecidos e foram para segundo 
plano na mídia, nas redes sociais e até mesmo para as instituições públi-
cas e o Governo. Esquecemo-nos voluntária ou involuntariamente  deles?

Pessoas que não vivem, só sobrevivem, em situações trágicas, sem comida 
suficiente, sem remédios, sem assistência médica suficiente ou espaços adequa-
dos para se proteger, sem futuro ou possibilidade de esperança a médio prazo.

Infelizmente, a falta de recursos, tanto económicos como huma-
nos, no nosso país, para poder enfrentar esta dramática situação 
de muitos milhares de pessoas, torna muito difícil, senão impossí-
vel, atender às necessidades humanitárias de todos os refugiados.

Em outros momentos difíceis e devastadores que sofremos, como 
inundações, tufões e secas extremas, ao longo dos anos, sempre pu-
demos contar com a ajuda altruísta e cooperação de países amigos, 
que sempre estiveram ao nosso lado, das vítimas e dos que sofrem e 
de Moçambique. A sua resposta sempre foi imediata e eficaz, dispo-
nibilizando recursos humanos, alimentação, medicamentos e cuidados 
de saúde, tendas e hospitais de urgência, entre outras ajudas vitais.

O que é surpreendente na situação actual, com centenas de milhares 
de refugiados, dos quais a grande maioria são crianças, a ajuda e a co-
operação internacionais não chegam como em outras ocasiões, apesar 
de os habitantes dessas zonas de guerra sofrerem ataques terroristas.

Há rumores de que as inst i tuições nacionais correspondentes 
não estão agindo com a devida diligência, para facilitar aos cor-
respondentes os trâmites burocráticos necessários à acção de aju-
da e cooperação externa, em toda a sua amplitude, que está prepa-
rada para dar o seu apoio aos refugiados, desde há longo tempo.

É necessário que o Governo tome medidas imediatas para que as centenas 
de milhares de refugiados possam ser atendidas nas suas necessidades básicas 
e a acção humanitária possa aliviar e ajudar todas as pessoas que perderam 
tudo injustamente. Os cidadãos e o Governo não podem esquecer todas aque-
las pessoas que sofreram por muito tempo e sem o devido reconhecimento das 
suas situações. Onde estão os defensores dos direitos humanos que tanto le-
vantam as suas vozes quando lhes convém? Onde estão as acções e responsa-
bilidade do Governo para com essas pessoas que parecem ter sido esquecidas? 

esperamos que esta situação mude de face!
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Ter casa própria é um dilema para 
o jovem moçambicano

FFH não tem nenhuma solução

| naCionaL |

Saia da casa da cota e paga renda. Não fica bem viver na 
casa da velha e ainda ter que criar seus filhos numespaço que 
não é seu. este é um “meme” que circula nas redes sociais, 
mas traduz a realidade de muitos jovens que mesmo com 35 
anos de idade continuam a viver na casa dos velhotes, junto 
com as suas famílias.

Ângelo Macu-
ácua é um jo-
vem dos seus 
28 anos. Re-
sideno bairro 

de Malhazine, um dos bairros em 
franco desenvolvimento na cidade 
de Maputo. Trabalhador numa das 
lojas daquele bairro, Ângelo come-
ça a sua jornada pelas 8 horas da 
manhã e só regressa a casa às 20 
horas, havendo dias em que Ân-
gelo regressava tarde à casa. Mas 

o recolher obrigatório impôs com 
que Ângelo recolhesse mais cedo.

Num passado recente, Ângelo-
Macuácuaadquiriu um espaço em 
Boquisso, nos arredores do Muni-
cípio da Matola, para concretizar o 
sonho de todo o jovem: sair da casa 
do velho e comer um peixe inteiro, 
amarrar toalha e outras oportuni-
dades que a casa própria permite.

 Conta que não foi fácil con-
seguir um espaço. Macuácua teve 
que se esforçar bastante na pou-
pança e reduzir os seus caprichos 
e da senhora (esposa). Mas, por-
que as dificuldades que frustram 
os jovens moçambicanos são di-
árias não sabe quando vai poder 
sair de casa. Ângelo explica que a 
sua obra ainda não arrancou, da-
das as dificuldades para terminar 
a compra do material em falta.

“No primeiro mês conse-
guia afinar uma molinha para um 
xitique(poupança) com a minha 
malta,tendosido através dessa cena 
que consegui fazer uns blocos na 
casa do velho e comprar ferros e es-
tribos. Falta zincos, arreia, pedras e 
cimento só para levantar um quarto 
básico de dez chapas”, diz Ângelo.

Mas que dificuldades existem 
para um quarto básico?

O nosso interlocutor responde 
que as dificuldades são enormes, 
lembrando que diariamente os 
preços dos materiais como cimen-
to, ferro e outros tendem a subir. 

“Como vou construir a mi-
nha Zica?”- pergunta e respon-
de: “o meu salário é pouco e nem 
tenho como fazer milagres”. 

O terreno conseguiu com mui-
to suor.Conta a fonte que hojenão 
consegue levantar as paredes“e na 
casa dos velhotes ainda me supor-

tam. Mas já ouvi amigos a recla-
marsobre o comportamento dos 
velhos.Quando a malta engravida 
uma gaja nos fazem chantagem 
ao ponto de acabarmos por sair 
dahood para arrendar”, afirma.

São dificuldades como as de 
Ângelo com que Valdo Almiran-
te se deparouapós a aquisição do 
seu espaço, no bairro da Marinha, 
no Distrito Municipal daKatembe. 

Trabalhador numa das empre-
sas de telefonia móvel, na cidade de 
Maputo, Valdo cometeu o erro de 
arrendar uma residência logo que 
recebeu o salário do segundo mês. 

Ele que é formado em Ma-
rketing, Valdo diz que viu as suas 
contas a disparar quando arrendou 
uma residência do tipo três, no 
bairro das Mahotas, onde pagava 
um valor mensal de 8 mil meticais. 

Para além da renda que é 
obrigatória, Valdo contratou uma 
empregada para cuidar do seu fi-
lho recém-nascido. Fora o custo 
da “secretária”, mensalmente ti-
nha que contribuir na alimenta-
ção, combustível para a viatura e 
faculdade para a jovem esposa. 

“As dificuldades foram aumen-
tando e não via game para pelo me-
nos comprar alguns blocos no esta-
leiro e descarregar no meu espaço”, 
admitiu, acrescentando que de tanto 

não ver o aludido gameacabou ati-
rando a toalha ao chão e regressar 
ao lugar onde não devia ter saído 
antes da hora: a casa dos cotas..

Encontramos Valdo a resmun-
gar por causa do preço do cimento 
que subiu. Ele que pensava que a 
Inspecção Nacional das Activida-
des Económicas (INAE) tivesse 
vencido a batalha contra os reven-
dedores, que ainda especulam o 
preço do cimento, surpreendeu-se 
quando foi a um estaleiro. “Tutu 
máfia da INAE, o preço por saco 
custa 540 para o cimento nacio-
nal 42,5%.Imagina um gajo quer 
pegar 20 sacos vou precisar de 
uns 10 paus, sem contar com o 
carro para o carregamento. Está 
chato esta cena man”, lamenta.

A situação de Ângelo e de Val-
do, embora ambos tenham uma 
condição financeira diferente, tem 
a mesma semelhança: ninguém 
até agora consegue concluir a sua 
residência. Tantos são os jovens 
com terrenos e obras paradas.

“Com salário magro o jovem 
está condenado a não ter casa 

própria”-diz a FME

Uma casa do tipo dois em al-
guns centros urbanos varia entre 
250 e 300 mil dólares, valor que 
está muito aquém dosrendimentos 
de muitos jovens, o que indicia 
que os jovens estão condenados a 
viverna casa dos seus progenitores.

O que sucede neste momento, 
segundo a Federação Moçambi-
cana dos Empreiteiros (FME), é 
que os materiais de construção em 
Moçambique são os mais caros 
ao nível da região.Outra questão 
tem a ver com a contrafacçãodos 
próprios materiais,o que torna o 
tempo de vida destes demasiado 
curto se comparado com os outros 
países. “Precisamos de rever esta 
situação por forma a colocar o jo-
vem em casa própria”, disse a fonte 

Questionado sobre alguns pro-
jectos de venda de residências em 
regime de pagamento em presta-
ções, tal como sucede noutros paí-

ses, Manuel Pereira diz haver mui-
tos projectos e indicou o Programa 
Integrado de Construção Massiva 
de Habitação Social (PICMHS), 
cujo público-alvo são os jovens. 

Este programa, que também 
conta com a parceria do Fundo do 
Fomento de Habitação, tem como 
público-alvo os jovens, funcio-
nários, agentes do Estado e com-
batentes que ainda não possuem 
casa própria ou que a tenham mas 
sem condições de habitabilidade, 
com rendimento mensal que varia 
de 4.000,00 Mt a 65.000,00Mt. 

Este programa, de acordo com 
a fonte, visa abranger a camada 
jovem com um rendimento mais 
baixo.”60% dashabitaçõesserão 
destinadasao público de baixa ren-
da, 20% ao de renda média-baixa 
e os outros 20% para a renda mé-
dia”, sublinhou,acrescentando que 
o Fundo doFomento de Habitação 
espera da federação a mobilização 
de fundos e das casas do programa, 
ligação a outros sectores de negó-
cios para a mobilização de recur-
sos para a viabilização do projecto.

O FFH nunca vai dar casa dos 
sonhos

O director dos Serviços de Pla-
nificação e Investimentos no Fundo 
do Fomento de Habitação (FFH), 
Eduardo Pegissane, fez saber que a 
instituição que dirige tem como um 
dos objectivos promover habitação 
condigna para todos os moçambi-
canos que não conseguem aceder 
a uma residência por via dos me-
canismos normais de empréstimos 

bancários, poupanças e recursos 
imediatos. Eduardo Pegissane ex-
plicou que em Moçambique, quase 
90% da população tem fraca ca-
pacidade para aceder a um crédito 
bancário e 3% estão em altura de 
buscar crédito. “Este é um proble-
ma geral. Precisamos de aumen-
tar a renda per-capita”, afirmou.

Dos vários projectos que o 
FFH dispõe, Pegissane falou do 
programa “Habita Moçambique”, 
cujo objectivoprocura prover 
habitação para todos os bolsos. 

O programa preconiza casas 
diferenciadas que se ajustam às 
condições de qualquer interes-
sado, ou seja, desde aquele que 
aufere um salário mínimo. As 
pessoas têmpouca capacidade 
para comprar uma residência,daí 
que o FFH subsidia as casas de 
modo a ajudar aos mutuários.

O Fundo do Fomento de Habi-
tação conta com um universo de 323 
casas construídas, 500 talhõesinfra-
-estruturados e 3500 beneficiários. 

Sobre o preço das residências, 
Eduardo Pegissane fez saber que 
uma casa do tipo três custa cerca 
de três milhões e meio de meti-
cais, mas porque as pessoas têm 
fraca capacidade financeira o Fun-
do do Fomento de Habitação esta-
beleceu linhas de pagamento que 
variam entre 17.000 e 22.000 me-
ticais por um período de 15 anos.

Esta instituição também dis-
põe de residências em terrenos 
isolados e as prestações iniciam de 
2700 a 15.000 meticais mensais. 
São casas com uma área de 35 me-
tros quadrados e o mutuário tem 
a vantagem de acesso ao terreno.

Questionado sobre as recla-
mações do custo das residências 
T0, no âmbito do ProjectoRenas-
cer, Eduardo Pegissane esclare-
ceu que as casas implantadas pelo 
FFH dispõem de resiliência e há 
muitos pedidos por parte dos in-
teressados, aliás, fez saber que a 
instituição que dirige não tem ca-
pacidade para construir casas co-
merciais. “Daremos o necessário, 
o FFH nunca vai dar uma casa dos 
sonhos. Quem quiser que recorra 
a outros mecanismos”, assegurou.

eLton da Graça
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o mundo comemorou no sábado, 20 de março, o dia 
Mundial da Saúde Oral. A data, reservada para reflexão e 
sensibilização para a importância de as pessoas cuidarem da 
sua saúde oral, foi comemorada sem pompa nem circunstân-
cia, tendo em conta a necessidade de observar as medidas de 
prevenção contra a Covd-19.

A responsável 
provincial de 
saúde oral 
na cidade 
de Mapu-

to, Tânia Nhavotso, defende 
a necessidade de sensibiliza-
ção da sociedade para redu-
zir a carga de doenças orais, a 
exemplo da cárie, gengivite, 
periodontite, tártaro e halitose.

Neste ano, a comemoração 
foi feita sob o lema “Tenha 
orgulho da sua boca”, exac-
tamente no sentido de apelar 
às pessoas para que observem 
todos os cuidados a ter com a 
saúde oral, como medida para 
influenciar também na preven-
ção de outros tipos de doenças.

De acordo com a dirigen-
te do sector, não pode haver 
dúvidas sobre a grande im-
portância que deve se dispen-
sar aos cuidados e higieniza-
ção permanente e correcta da 
boca, tendo em conta que em 
caso de saúde oral deficiente 
há grandes possibilidades de 
esta realidade influenciar ne-
gativamente o nosso dia-a-dia 
e a nossa qualidade de vida.

Para Tânia Nhavotso, 
quando estamos com dores 
de dentes dificilmente conse-
guimos mastigar, logo, todo 
o esforço deve ser feito para 

que não estejamos nessa situ-
ação. Por outro lado, quando 
alguém tem os dentes danifi-
cados, essa pessoa tem difi-
culdade de sorrir devidamente.

Mais ainda, o défice na saú-
de mental pode ser responsável 
por retirar aquilo que se consi-
dera de “auto-estima”, situação 
que também pode ser responsá-
vel por uma série de situações 
menos abonatórias na pessoa. 

A responsável pela saúde 
oral considera que com este 
conhecimento, tudo deve-se 
fazer para que, depois de se 
identificar algum problema, os 
doentes possam imediatamente 
procurar um médico dentista.

Segundo Nhavotso, “há vá-
rias doenças provocadas pela 
má conservação da saúde oral, 
a exemplo da cárie dentária, 
doença das gengivas que é cha-
mada de gengivite, cancro oral 
que aparece na boca devido a 
um problema geral da saúde”.  

Cuidados para ter boa saúde 
oral

 Num outro desenvolvimen-
to, Tânia Nhavotso disse que 
deve-se escovar os dentes pelo 
menos três vezes ao dia, pre-

ferencialmente depois de cada 
refeição. Entretanto, a escova-
gem nocturna é tida como uma 
das mais importantes, estando 

CrizaLda ViLanCuLos

Considera a responsável pela aréa na cidade de Maputo

Saúde oral ainda é um 
mito na sociedade

vedada a ingestão de mais ali-
mentos após a limpeza da boca.

Mas pode-se consumir ali-
mentos detergentes, a exem-
plo da maça, na medida em 
que esta limpa a cavidade oral. 

Uma das principais reco-
mendações é que nunca se deve 
deixar de lado a necessidade de 
consulta a um dentista. A con-
sulta não deve esperar por al-
guma dor, devendo-se consultar 
o dentista em cada seis meses.

Importância de cuidar da saúde 
oral nas crianças

Em concreto, segundo deu 
a conhecer a especialista, cui-
dar da saúde oral das crianças 
tem várias fases, começando 
mesmo no nascimento. ˝Nós 
aconselhamos que depois de 
uma mamada as mães devem 

limpar as gengivas com a fral-
da ou um pano que caiba na 
boca da criança. O pano deve 
ser limpo e macio de modo 

que não aleije a gengiva da 
criança”, explicou a médica.  

A fonte explicou que a 
ideia de cuidar da saúde oral 
da criança ainda cedo é mui-
to importante porque a mesma 
cresce com um hálito fresco na 
boca. “Por isso, começamos 
desde bebé, apesar de ainda 
não ter dentes”, sublinhou.

Ainda de acordo com Nha-
votso, quando os primeiros 
dentinhos começam a apare-
cer nas crianças os pais de-
vem continuar a manter todos 
os cuidados orais na criança, 
mas também ˝aconselhamos 
a introdução da escova, mas 
quando os dentes estiverem 
totalmente visíveis, por outro 
lado, a escova deve ser infan-
til, porque a boca da criança 
ainda é pequena”, ressalta.

Entretanto, com menos de 
dois anos não se pode usar a 
pasta dentífrica, porque esta 
contém flúor, e quando é inge-
rido em quantidades elevadas 
provoca uma doença chamada 
floreje dental. Ou seja, aparece 
uma cor amarelada nos dentes 
e essa cor vai manter-se nos 
dentes permanentemente até 
à queda dos dentes de leite.  

Segundo Nhavotso, a es-
cova deve ser compatível 
para cada criança quanto do 
adulto. Mas os fios da esco-
va devem ser muito macios 
para não agredir as gengivas. 
Deve ainda apresentar uma 
certa curva para que possa 
facilitar o manuseio e para 
atingir as zonas posteriores.  

O Zambeze questionou 
a fonte sobre as consequên-

cias das crianças chucharem 
o seu próprio dedo, ao que 
respondeu que há sim conse-
quências futuras. É que, se-
gundo explicou, ao longo do 
tempo os dentes vão ser pu-
xados para fora, acontecendo 
a chamada “mordida aberta”. 
Em linguagem simples e cor-
rente chama-se “dentuça”. 
Como o osso ainda está na 
fase de formação, isso facili-
ta o pulsar do osso para fora. 

A fonte dá uma dica que 
os pais podem usar caso no-
tem que a criança tem ten-
dência de chuchar o dedoꓼ o 
melhor é dar chucha porque 
é fácil tirá-la e não o dedo.  

Tânia Nhavotso explica 
que a partir dos 4 anos pode-
-se introduzir a pasta dentí-
frica, mas sem fluor. A partir 
dos 6 anos, que é o período 
escolar, pode-se introduzir a 
pasta dentífrica com fluor, mas 
também deve-se ter em conta 
a quantidade da pasta a colo-
car na escova. A escovagem 
deve ser de três vezes ao dia.

“Consumamos os alimentos de 
forma moderada” – aconselha a 

estomatologista

A médica dentista respon-
sável pela saúde oral a nível da 
Direcção Municipal da Cidade 
de Maputo, Tânia Fortuna, 
aponta que todos os alimentos 
são importantes para o nosso 
organismo. Em princípio, ne-
nhum alimento deve ficar de 
fora, mas ressalva que devemos 
consumir de forma moderada.

ʺActualmente a procura 
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pelos serviços de estomato-
logia na cidade de Maputo 
está muito baixa, devido ao 
medo das pessoas de se des-
locarem às unidades sanitá-
rias por temer a pandemia da 
Covid-19. Também porque 
mesmo em tempos em que 
não tínhamos a pandemia a 
visita ao dentista era para re-
solver emergências ou dorʺ, 
afirma a estomatologista.

Segundo a médica dentis-
ta, cerca de 10% da população 
da cidade de Maputo procura 
por estes serviços, um núme-
ro muito reduzido atendendo 
que a doença que mais leva 
à consulta é a cárie dentária 
(buraco no dente), doença 
considerada um problema de 
saúde pública a nível mundial, 
perdendo apenas para a gripe. 

Para a fonte, a cárie é a 
principal doença oral, tan-
to em Moçambique como no 
mundo, sendo que o alimento 

que está envolvido é o açúcar. 
˝Diria que para a cárie dentária 
os alimentos açucarados são 
os maus da fita. No entanto, 
não significa necessariamente 
que não se pode consumir”.

Fortuna ressalta que quan-
to aos doces nas crianças há 
necessidade de negociar com 
elas, não proibindo de todo 
o seu consumo. “Devemos 
sensibilizar esta criança para 
fazer a higiene da boca de-
pois do consumo”, afirma.

 A médica assegura que a 
cárie dentária desenvolve-se 
através de bactérias que estão 
presentes na nossa flora oral. 
Normalmente, se consumir-
mos açúcar posteriormente 
produzem um ácido que provo-
ca uma cavidade no dente, que 
é chamada de cárie dentária.

Segundo Fortuna, a gen-
givite é uma inflamação 
da gengiva que tem como 
características o sangra-
mento fácil, fica averme-
lhada e provoca muita dor. 

A médica acrescenta que 
quem tiver dúvidas sobre a 

saúde oral pode dirigir-se a 
uma unidade sanitária e con-
sultar um dentista. Este pode 
ajudar a perceber o moti-
vo do sangramento, se é da 
gengiva ou tem gengivite.

Acrescentou que “a boca 
é o nosso cartão-de-visi-
ta”, portanto, para ter uma 

boa saúde no geral temos 
que ter uma boa saúde oral. 

A médica dentista diz ain-
da que a prevenção da saúde 
oral em tempo da pandemia 
não muda. As pessoas de-
vem continuar a cuidar da 
saúde oral devidamente, hi-
gienizar três vezes sempre 
que terminar cada refeição.

É preciso consultar o den-
tista sempre que a pessoa tiver 
alguma preocupação, isto é, 
pode ser de doença ou preo-
cupação para fazer um check 
up. “Nós dentistas aconselha-
mos que a visita deve ser feita 
de seis em seis meses, com ou 
sem problemas˝, aconselha.

Segundo a médica, exis-
tem doenças orais que no seu 
início não mostram sintomas. 
São exemplos a cárie, que 
pode levar um tempo para se 
manifestar, entretanto, só o 
profissional da área é capaz de 
detectar a doença cedo ou so-

lucionar antes que seja grave. 

Principais doenças orais na 
pessoa idosa

 De acordo com Fortuna, os 
problemas bucais mais preva-
lecentes nessa faixa etária são 
as cáries radiculares e a doen-
ça periodontal, que contribuem 
para a grande maioria das ex-
tracções dentárias. Para evitar 
alterações orais, o idoso deve 
adoptar práticas adequadas de 
higiene oral, ou seja, escovar os 
dentes diariamente, duas vezes 
por dia, utilizando pasta dentí-
frica com fluor, sendo uma delas 
obrigatoriamente à noite antes 
de dormir, para a manutenção 
dos dentes durante toda a vida, 
e esses hábitos devem ser adqui-
ridos desde muito cedo, ou seja, 
desde criança e mantidos na 
vida adulta. Também deve visi-
tar o dentista duas vezes ao ano 
para despiste de doenças orais.

Comercial
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Moçambique e eSwatini unem-se 
contra criminalidade fronteiriça

as autoridades moçambicanas e de eswatini juntaram-se semana passada, no 
município da matola, com o objectivo de desenhar estratégias de combate à crimi-
nalidade nos dois países, com destaque para o roubo de gado e violação de fronteiras.

Para o comandante da PRM 
a nível da província de 
Maputo, o encontro visa-
va abordar assuntos rela-
cionados com os crimes 

transfronteiriços. “A grande preocupação 
neste encontro, que é compartilhada pela 
região de Lebombo, em eSwatini, está 
relacionada com a questão do roubo de 
gado que se afigura como um dos crimes 
transfronteiriços”, afirmou Inácio Dina.

Relativamente ao roubo de gado, o 
comandante da PRM afirma que “é da 
consciência de todos que o gado tem 
um valor nos dois países, valor sim-
bólico adicional não só na componen-
te económica mas também social”. 

 Acrescentou que num futuro breve 
as acções de combate ao roubo de gado 
e de fiscalização de violação de frontei-
ras serão feitas de forma conjunta en-
tre os dois países, “cujo espectro requer 
que as duas partes debatam as formas 
comuns de prevenir e evitar que o cri-
me de roubo de gado continue a vingar”. 

Violação de fronteiras abarca outros 
crimes 

Outro crime em destaque relaciona-
do com crimes transfronteiriços é a vio-
lação de fronteiras. “Temos a questão de 
imigração ilegal na vertente de violação 
de fronteira, sendo este o ponto que te-
mos como bastante relevante e também 
afigura-se crimes de contrabando e trá-
fico de drogas”, reitera Inácio Dina. 

O comandante da PRM a nível da pro-
víncia de Maputo acrescentou que exis-
tem descrições de agentes da Polícia da 
República de Moçambique nas fronteiras 
que se envolvem em actos de corrupção. 

A título de exemplo, afirmou que “se 
se recordam, ainda este ano, em Fevereiro 
ou finais de Janeiro, tivemos um caso que 
foi reportado pelos órgãos de comunicação 
social. O caso de Macuácua, que infeliz-
mente tivemos que tomar medidas drás-
ticas contra os colegas que se furtaram de 
cumprir com zelo e dedicação o seu dever, 
obrigando-nos a tomar essas medidas para 
que não haja repetição daquele fenómeno”. 

Entretanto, a união de esforços dos dois 
países pode ser a estratégia certa para aca-
bar com o fenómeno. “Se forem a verificar, 
no momento em que os factos ocorreram 
eSwatini entra como um dos pontos de inter-
secção dos cidadãos que faziam a transposi-
ção da linha de fronteira”, assegurou Dina.

Comandante da PRM promete soluções 
para acabar com a corrupção nas 

fronteiras 

Para acabar com a corrupção nas 
fronteiras, Inácio Dina afirma que “as 
delegações de eSwatini e de Moçambi-
que têm em manga linhas que podemos 
traçar em conjunto para melhorar este as-
pecto, sendo que o nosso desejo é que não 
haja aspectos ligados a corrupção. Aliás, 
existem aspectos largamente reportados 
por vós que configuram em parte cor-
rupção visando facilitar a entrada quer 
em Moçambique quer em eSwatini”. 

As autoridades moçambicanas e de 
eSwatini procuram com este encontro 
soluções certas para a segurança entre 
os dois países. “Estamos aqui reuni-
dos com várias áreas, entre as quais o 
SERNIC, a Autoridade Tributária, as 
Alfândegas, para em conjunto discu-
tirmos, em cada uma das áreas, a me-
lhor forma de estancar esse problema. 
Esse é que é o nosso desejo e espera-
mos sair com um compromisso firma-
do e desenhar estratégias que valham 
quer em Moçambique quer em eSwa-
tini, sobretudo nas regiões onde faze-
mos fronteira”, afirmou Inácio Dina.

eSwatini preocupada com aumento de 
casos de roubo de gado

O Adjunto de Comissário Charles 
Magulala e as autoridades do país vizinho 
reuniram-se com as autoridades moçam-
bicanas para discutir assuntos relaciona-
dos com o roubo de gado e violação de 
fronteiras. “Organizamos esta reunião 
com as autoridades do Reino de eSwatini 
responsáveis pela protecção de fronteiras, 
para discutir assuntos relacionados com 
as fronteiras e protecção de fronteiras que 
dizem respeito a parte moçambicana e 
eSwatini”, afirmou Charles Magagula.

Para as autoridades de eSwatini, a união 
de esforços pode ser a estratégia certa para 
acabar com este fenómeno. “Também vie-
mos para aprimorar a cooperação e apren-
der de Moçambique, aprender como o país 
tem lutado contra crimes transfronteiriços 
e também para compartilhar e mostrar 
como eSwatini implementa as suas estra-
tégias de protecção, o que está alinhavado 
com os métodos da SARP (organização 
da Polícia de SADC) ”, disse Magagula.

 

O crime não conhece fronteiras

“Como todos sabemos, o crime não 
conhece fronteiras. Os criminosos co-
metem crime em Moçambique e par-
tem para a Suazilândia, mas também 
podem ser interpelados num dos dois 
países”, disse o Adjunto de Comissário.

A Polícia tem um papel fundamental no 

sónia maxie

que tange a segurança. “Eles tentam escon-
der-se no país vizinho e nós como Polícia 
devemos tentar deter esses criminosos, fa-
zendo e seguindo alguns protocolos. Esses 
protocolos definem o nosso papel para lutar 
contra o crime. Como visitantes, podemos 
tentar simplificar os protocolos com o ob-
jectivo de lutar contra o crime transfron-
teiriço”, acrescentou Charles Magagula. 

“Entre os crimes praticados em Mo-
çambique e que assolam a Suazilândia 

temos a questão do roubo de gado, o 
contrabando para eSwatini de mercado-
rias que são transitadas através de pontos 
informais de fronteira”, relata Magagula.

Entretanto, o Adjunto de Comissário 
da Região de Lebombo afirma existirem 
planos sobre como vão cooperar para parar 
com os crimes transfronteiriços, enquanto 
Inácio Dina reitera que “existe uma es-
tratégia já traçada, mas temos de saber se 
as duas estratégias se complementam”. 

Matrículas para 2021
a escola Comunitária luís Cabral- eClC, informa aos alunos, pais, 

encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para 

matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classe 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.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIAS, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Comercial
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DA PRESIDENTE

A Autoridade Tributária de Moçambique saúda, por ocasião do Dia Nacional do 
Contribuinte, celebrado aos 22 de Março, a todos os contribuintes, pelo valioso contributo e 
engajamento em prol da materialização da agenda de desenvolvimento nacional.

A contribuição por meio do imposto é um mecanismo universalmente instituído pelos 
Estados para o financiamento da despesa pública, o que tem possibilitado a construção de 
infra-estruturas e a prestação de serviços para o atendimento das necessidades colectivas.

Numa altura em que o país e o mundo se encontram "a braços" com a pandemia da COVID-
19, cujos efeitos nefastos na actividade económica e não só se arrastam desde o ano 
transacto, há que reconhecer os esforços empreendidos pelos nossos contribuintes, sejam 
eles pequenos, médios ou grandes, que resilientes e criativos, souberam se reinventar, 
permitindo que a administração tributária lograsse sobrecumprir a meta de arrecadação de 
receitas, programada para o exercício fiscal de 2020.

Encorajamos, pois, aos nossos contribuintes a continuarem a pautar pela cidadania fiscal, 
cumprindo, de forma regular e voluntária, com as suas obrigações fiscais, augurando êxitos 
nas suas actividades profissionais.

Bem haja o Contribuinte!

“Com Receita, Expansão e Integridade
TODOS JUNTOS FAZEMOS MOÇAMBIQUE”

A Presidente
Ilegível

Mensagem de felicitação por ocasião do
Dia Nacional do Contribuinte

Av. 25 de Setembro nº 1235, 7º andar Maputo
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No leito do grande rio
BCI eleito Melhor Banco de Moçambique 

a revista norte-americana Global Finance elegeu, há dias, 
o BCi como o “melhor Banco em moçambique”, no âmbito 
dos “World’s Best Banks 2021”, que distinguem as instituições 
bancárias que em 2020 melhor responderam às necessida-
des dos seus clientes e que obtiveram os melhores resultados.

A selecção dos 
vencedo re s 
foi efectuada 
pelos edito-
res da Global 

Finance após ampla consulta a 
executivos de empresas finan-
ceiras, banqueiros e consultores 
bancários e analistas de todo o 
mundo. Os critérios utilizados 
pelo corpo de jurados incluem 
itens como a evolução de ac-
tivos, rendibilidade, dimensão 
geográfica, relações estratégi-
cas, desenvolvimento de novos 
negócios e inovação em produ-
tos; e critérios subjectivos, que 
compreendem opiniões de ana-
listas financeiros e de notação 
de crédito, assim como de con-
sultores bancários, entre outros. 

Segundo refere Joseph D. 

Giarraputo, director editorial da 
Global Finance, por ocasião das 
premiações, “os Bancos jogam 
um papel-chave na recuperação 
económica em todo o mundo. 
Os prémios que atribuímos aos 
melhores Bancos destacam os 
líderes, no restabelecimento 
do crescimento e na indicação 
do caminho a seguir”, disse, 
acrescentando que “a avalia-
ção deste ano é muito mais im-
portante e mais valiosa do que 
qualquer outra feita ao longo 
dos 28 anos de história, tendo 
em conta as condições econó-
micas sem precedentes cau-
sadas pela pandemia global”.

Com 25 anos de existên-
cia, o Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI) é uma das 
principais instituições finan-

ceiras de Moçambique, man-
tendo, hoje, a posição cimeira 

do Sistema Bancário no que 
diz respeito aos volumes de 

Crédito (27.59%), Depósitos 
(26.48%) e Activos (24.35%), 
e com a maior rede comer-
cial do país. Para além de ter 
como um dos seus principais 
vectores estratégicos o apoio 
às Pequenas e Médias Empre-
sas (PME), o BCI desenvolve, 
ainda e entre outros, produ-
tos e serviços que procuram 
responder ao crescimento do 
país;  financiar ou participar no 
financiamento de projectos es-
truturantes e de grande dimen-
são nacional; participar activa-
mente na inclusão financeira e 
na bancarização da economia.

Refira-se que com uma 
circulação média de 50 mil 
exemplares, e com leitores em 
189 países, a revista ‘Global 
Finance’ foi fundada em 1987 
e tem como intuito ser uma 
ferramenta útil, auxiliando lí-
deres empresariais, banquei-
ros e investidores a traçarem 
o rumo dos seus negócios.

Projecto Mozambique LNG 
retoma actividades de construção

O Projecto Mozambique 
LNG, operado pela Total E&P 
Mozambique Area 1 (TEPMA1) 
e o Governo de Moçambique, 
anunciam que o projecto irá pro-
gressivamente retomar as activi-
dades de construção no local do 

projecto em Afungi, na sequência 
da implementação de medidas 
adicionais de segurança no local.

Após os eventos de seguran-
ça que ocorreram em Dezembro 
de 2020, perto do local do Pro-
jecto Mozambique LNG, que le-

varam à desmobilização tempo-
rária da mão-de-obra do projecto, 
a Total e o Governo de Moçam-
bique trabalharam em conjunto 
para definir e implementar um 
plano de acção com o objectivo 
de reforçar de forma sustentada 

a segurança do local do projec-
to em Afungi, da área circun-
dante e das aldeias vizinhas.

O Governo de Moçambique 
declarou a área, num perímetro 
de 25km em torno do Projecto 
Mozambique LNG, uma zona de 
operação especial. Foi definido e 
implementado um roteiro abran-
gente, incluindo o reforço das 
infra-estruturas de segurança e 
das forças de segurança pública, 
permitindo uma remobilização 
gradual da mão-de-obra do pro-
jecto e a retoma das activida-
des de construção da fábrica de 
GNL, bem assim dos programas 
de desenvolvimento comuni-
tário realizados pelo projecto.

O controlo da zona de ope-
ração especial em redor do local 
do projecto em Afungi continua 
a ser assegurado exclusivamente 
pelas forças de segurança públi-
ca designadas pelos ministérios 
da Defesa Nacional e do Interior 
de Moçambique, no âmbito do 
memorando de entendimento 
assinado em Julho de 2020 en-
tre o Governo de Moçambique 
e a TEPMA1, estando o Gover-
no de Moçambique empenha-
do em que o pessoal afecto à 
protecção do Projecto Mozam-
bique LNG actue de acordo 
com os Princípios Voluntários 
sobre Segurança e Direitos 
Humanos e as normas interna-
cionais de direitos humanos.

 O Projecto Mozambique 

LNG, que é responsável pela 
segurança do local de cons-
trução, não utiliza os serviços 
de quaisquer prestadores de 
segurança privada armados.

Acresce-se que a Total anun-
cia que o Projecto Mozambique 
LNG cumpriu todas as condi-
ções suspensivas, assim como 
cumpriu todos os requisitos le-
gais aplicáveis, para o primeiro 
2 TOTAL Classification: Res-
tricted Distribution TOTAL - All 
rights reserved desembolso da 
dívida do financiamento do pro-
jecto, assinado em 15 de Julho 
de 2020 com 8 agências de cré-
dito à exportação, 19 bancos co-
merciais e o Banco Africano de 
Desenvolvimento. Este primeiro 
desembolso ocorrerá no início de 
Abril de 2021. A Total confirma 
também o seu objectivo de entre-
gar a primeira carga do Projecto 
Mozambique LNG em 2024.

A Total E&P Mozambique 
Area 1, Limitada, uma subsidi-
ária integralmente detida pela 
Total SE, opera o Projecto Mo-
zambique LNG com uma par-
ticipação de 26,5% ao lado da 
ENH Rovuma Área Um, S.A. 
(15%), Mitsui E&P Mozam-
bique Area1 Limited (20%), 
ONGC Videsh Rovuma Limited 
(10%), Beas Rovuma Energy 
Mozambique Limited (10%), 
BPRL Ventures Mozambique 
B.V. (10%) e PTTEP Mozam-
bique Area 1 Limited (8,5%).
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No leito do grande rio

Vários edifícios estão a renascer na baixa da capital moçam-
bicana. as tintas CiN associaram-se ao projecto ´Bring Back 
Maputo’ (BBM), que significa trazer Maputo de volta. Ruas icó-
nicas estão a ganhar uma nova imagem, alegre e colorida, numa 
acção que também beneficia homens e mulheres marginalizados.

ACIN asso-
ciou-se a 
um projecto 
de respon-
sab i l idade 

social que permitirá pintar 
23 fachadas de edifícios, in-
cluindo 7 pinturas de arte 
urbana, que irão renovar e 
colorir a baixa de Maputo. 

A CIN oferece todas as 
tintas para os imóveis abran-
gidos pela iniciativa, lide-
rando também o processo 
de escolha das cores, tendo 
disponibilizado ainda uma 
equipa para dar formação a 
mulheres do bairro sobre as 
técnicas correctas de pintura 
e preparação de superfícies.

Apagar as marcas do aban-
dono, contribuindo para a re-
qualificação do património 
histórico da cidade de Maputo 
foi um dos motivos que leva-
ram as Tintas CIN a interessar-
-se pelo projecto ‘Bring Back 
Maputo’ (BBM). A iniciativa 

está a dar uma nova imagem 
a ruas como a Travessa da 
Palmeira - também conhe-
cida como Rua de Arte -, e a 
Rua da Gávea, outrora icó-
nicas na vida social e cultu-
ral da capital moçambicana.

Outra das razões que le-
varam a empresa a interessar-
-se pelo projecto passou pelo 
facto de se tratar de uma ini-
ciativa com uma forte com-
ponente de responsabilidade 
social, já que, segundo refere, 
“mulheres e homens margi-
nalizados do bairro têm sido 
incluídos nas actividades 
desenvolvidas”, através de 
campanhas de sensibilização, 
limpeza e pintura de imóveis.

Para as Tintas CIN, nes-
te projecto “era importante 
que as cores estivessem em 
harmonia, que destacassem 
a arquitectura e que não in-
terferissem com a funciona-
lidade de cada edifício”. Por 
isso foi feito o levantamento 

e estudo de todas as fachadas. 
Neste processo, a empresa 

recorreu a princípios cientí-
ficos e psicológicos, proce-
dendo a uma combinação 
equilibrada de cores quen-
tes e frias. O resultado do 
trabalho pode já ser apre-
ciado, uma vez que muitas 
das fachadas estão conclu-
ídas, evidenciando um for-

te impacto visual e estético.
A empresa teve, ainda, 

uma participação activa na 
escolha dos temas de arte 
urbana ali representados, 
apostando em motivos de 
expressão artística muito 
identitários de Moçambique, 
como instrumentos musicais, 
a valorização da mulher ou 
algumas espécies de animais.

O projecto ‘Bring Back 
Maputo’ inclui várias ac-
tividades socioculturais e 
pretende contribuir para a 
preservação do património 
histórico, cultural, social e 
arquitectónico de Maputo, 
valorizando todo o seu lega-
do, tendo como objectivo pro-
mover valores de cidadania 
e estimular o turismo local.

Ruas emblemáticas da baixa 
de Maputo ganham nova cor

No âmbito do projecto  da 
uniformização e expansão 
da sua frota de aeronaves, a  
LAM-Linhas Aéreas de Mo-
çambique recebeu, na pista do 
Aeroporto Internacional de 
Maputo, no  passado  dia  14 
de  Março,  pelas 15:55 horas,  
mais uma  aeronave  do tipo  
Bombardier da Série Q400.  

A  aeronave  tem a capacida-
de  para  transportar até 74 pas-
sageiros na classe económica,  

cujos  assentos têm espaçamento 
confortável entre os passageiros. 

O aparelho mede 32,6  metros 
de comprimento, 28,4 metros de  
envergadura  e  8,2  metros  de 
altura.  Em  velocidade  de  cru-
zeiro atinge  639  Km/h  e  tem 
alcance  de  2.600 Km, o que per-
mite fazer um voo directo de Ma-
puto a Pemba.  É  económico  no  
consumo  de combustível,  tendo  
capacidade  para 5.425 litros. 

O  recém-adquirido Q400  

vai, brevemente, integrar  a  
operação  dos  voos,  logo  que  
o  processo  de  regularização  
da matrícula esteja concluído.

Entretanto, dados da com-
panhia de bandeira indicam que 
a LAM transportou um total de 
20.936 passageiros em Feverei-
ro de 2021, contra 29.923 pas-
sageiros transportados no mês 
de Janeiro, representando deste 
modo um decréscimo de 30%, 
devido à pandemia da Covid-19. 

As cinco maiores rotas 
em termos de tráfego de pas-
sageiros transportados foram 
Maputo-Nampula-Maputo com 
4.555 passageiros, Maputo-
-Beira-Maputo (3.683), Ma-
puto-Pemba-Maputo (3.215), 
Maputo-Tete-Maputo (2.930) 
e Maputo-Quelimane-Ma-
puto com 1.975 passageiros.

Durante o mesmo período, 
a LAM registou um índice de 
pontualidade operacional na 

ordem de 85%, num univer-
so de 453 partidas, significan-
do um ligeiro decréscimo de 6 
pontos percentuais em relação 
ao mês de Janeiro, onde a pon-
tualidade registada foi de 91% 
para um total de 608 partidas. 

De entre as escalas analisadas 
no período em referência desta-
cam-se as de Chimoio, Dar-es-
-Salaam e Joanesburgo, com um 
registo de 100%, Quelimane 93% 
e Tete com 90%  de pontualidade.

LAM recebe nova aeronave
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CNAQ desafiado a melhorar mecanismo 
de avaliação externa on-line 

| naCionaL |

Comercial

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

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

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

doUtor mWaNaCHipeta
aGora JÁ se eNCoNtra em mapUto

CUra e resolVe Varios proBlemas tais Como:

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: alto mae, paragem av. de angola, perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

o primeiro-ministro Carlos agostinho do rosário reco-
mendou à nova presidente do Conselho Nacional de avalia-
ção de Qualidade do ensino superior (CNaQ), maria luísa 
Chicote agibo, a continuar a melhorar o mecanismo de ava-
liação externa on-line para a acreditação de cursos e pro-
gramas, abrangendo mais instituições de ensino superior, 
em face dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19.

Intervindo por oca-
sião da cerimó-
nia de tomada de 
posse, o Primeiro-
-ministro recordou 

que em face das necessida-
des decorrentes do processo 
de desenvolvimento do país 
e em consonância com os pa-
drões de qualidade do ensino 
superior a nível regional e in-
ternacional, o Governo criou 
o Conselho Nacional de Ava-
liação de Qualidade do Ensi-
no Superior (CNAQ), com o 
objectivo de garantir a ava-
liação e acreditação das Ins-
tituições de Ensino Superior, 
bem como dos cursos e pro-
gramas por estes ministrados.

Este Conselho Nacional 
tem ainda como responsabi-
lidade apoiar e monitorar as 
instituições de Ensino Su-
perior para aperfeiçoarem 
os mecanismos de garan-
tia da qualidade do ensino.

“A par disso, recomenda-
mos ainda a Presidente des-
ta Comissão Nacional para 
que assegure a conclusão e 
aprovação do Quadro Nacio-
nal de Qualificações (QNQ) 
do nosso país de modo a 
garantir a comparabilidade 
dos graus académicos em 
todos os níveis de ensino, 
assim como o seu alinha-

mento com os instrumentos 
da SADC, da União Africana 
e do mundo em geral sobre 
esta matéria”, afirmou o PM.

“A aprovação do Quadro 
Nacional de Qualificações irá 
permitir, de entre outros, o es-
tabelecimento de um Sistema 
de Acumulação e Transferên-
cia de Créditos Académicos, 
mobilidade de estudantes e 
reconhecimento mútuo de 
qualificações pelas institui-
ções de Ensino Superior, 
pelos empregadores, pelas 
ordens e/ou associações só-
cio-profissionais”, assegurou.

Entrega de pastas à Presidente 
do CNAQ 

Durante a cerimónia de 
entrega de pastas à recém-
-empossada Presidente do 
Conselho Nacional de Ava-
liação da Qualidade do Ensi-
no Superior (CNAQ), Maria 
Luísa Chicote Agibo, pela 
presidente-cessante, Ana 
Maria Nhampule, o ministro 
da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, Daniel Niva-
gara, reforçou a necessidade 
de prestar atenção imediata e 
garantir o cumprimento dos 
compromissos institucionais 
assumidos no âmbito do Pro-
grama Quinquenal do Go-

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

Comercial

verno 2020-2024, do Plano 
Económico e Social (PES) 
2021, do Plano de Activida-
des (PdA) 2021, e em fóruns 
regionais, continentais e glo-
bais relativos à promoção da 
Avaliação e Garantia de Qua-
lidade do Ensino Superior. 

Segundo o ministro, a en-
trega de pastas representa a 
renovação na continuidade 
dos processos de Avaliação 
e Garantia da Qualidade do 
Ensino Superior, fazendo 
jus à decisão do Governo 
de criar esta instituição pú-
blica de âmbito nacional.

Na ocasião, o ministro de-
safiou a empossada para no 
exercício das suas funções 
quotidiana privilegiar o diá-
logo, o trabalho em equipa, 
a criatividade, tolerância, hu-
mildade e tomada de decisões 
de forma colegial e inclusiva. 

Após a cerimónia de en-
trega de pastas teve lugar o 
acto de entrega do gabinete de 
trabalho à recém-empossada 
pela presidente- cessante.
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MIMAIP aperta cerco à circulação do camarão

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

os pescadores artesanais invadem o mar no período da noite por saber 
da ausência dos fiscais,mas de dia não se fazem ao mar, o que consequen-
temente origina a circulação de quantidades excessivas do camarão em 
território nacional. o director nacional de operações no ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP),Leonid Chimarizene,afirma 
que o sector de fiscalização intensifica todas as acções com vista a de-
sarticular a circulação de produtos em veda no território nacional.

Para o efeito, Leonid 
Chimarizene expli-
cou que nos postos 
de fiscalização fo-
ram instaladas equi-

pas que fiscalizam os produtos que 
estão em veda, tudo na perspectiva 
de desarticular o circuito de circu-
lação de produtos como o camarão. 

“Nafiscalização tradicional 
havia um problema que recorren-
temente acontecia. Os pescado-
res artesanais invadiam o mar na 
calada da noite porque sabiam da 
ausência  dos fiscalizadores, daí 
que  de dia era notória  a circula-
ção  de quantidades excessivas de 
camarão”, reconheceu Chimarize-
ne, acrescentando que desta vez o 
sector mobilizou fiscais de forma 
a reforçar a equipa, envolvendo 
também outras entidades estatais.

“Estamos no mar, terra e ar. Nos 
aeroportos houve a necessidade de 
se reforçar a equipa junto das Alfân-
degas, onde todo o produto em veda 
não deve passar pelo scanner”, dis-
se a fonte, salientando que o cama-
rão decorre em regime fechado, isto 
é,não são admitidas novas licen-
ças  para a exploração da espécie.

“Os pescadores artesanais, cujo 
universo ronda nos 400.000 ao 

longo da costa  nacional, são os 
que desencadeavam acções de pes-
ca ilegal do camarão”, reconhece 
Chimarizene, justificando que as 
suas embarcações são de pequeno 
porte, permitindo o acesso a zonas 
como mangais e outras que pos-
sibilitam esconderijo quando se 
apercebem da presença dos fiscais.

“Para os operadores industriais 
e semi-industriais é fácil o controlo, 
dado que estes atracam nos portos 
e usam dispositivos que permitem o 
controlo dos seus movimentos, o que 
facilita a actuação nos casos em que 
cometam infracções”, disse a fonte.

Porque a fiscalização do mar é 
do interesse do Estado, Leonid Chi-
marizene anunciou que nos dias que 
correm o sector reforçou equipa-
mentos como drones, sob gestão do 
Instituto Nacional de Gestão de Ris-
cos e Redução de Desastres (INGD). 
“Esses equipamentos permitem que 
haja um controlo cerrado, uma vez 
que os mesmos acedem aos locais 
que a embarcação não possa ace-
der por razões diversas”, enfatizou. 

Questionado sobre a situação 
actual dos pescadores piratas idos 
de outros continentes, Chimarize-
ne explicou tratar-se de um proble-
ma que preocupa o mundo inteiro. 

Segundo a fonte em alu-
são, nenhum Estado está 
imune daquilo que apelida 
de pesca furtiva. Porém, a 
única alternativa para fazer 
face a essa situação de pilha-
gem é a união entre Estados 
para o seu combate. Mas 
isso requer recursos e em-
barcações de grandes inves-
timentos, bem como partilha 
de recursos para o efeito. 

“Em tempos idos fisca-

lizamos a Zona Económica 
Especial,onde como país 
tivemos que comparticipar 

em combustível e em caso 
de suspeita de uma embar-
cação, esta não é permitida 
a sua entrada”, sublinhou.

 Chimarizene mencionou 
que os Estados, sobretudo 
os da região austral de Áfri-
ca, regem-se pelas medidas 
de controlo do estado de 
porto de forma a prevenir-
-se dos pescadores furtivos.

 Indicou ainda que há 
bem pouco tempo foi recu-

sada uma embarcação que 
pretendia atracar noPorto de 
Maputo. A aludida embar-

cação era suspeita e mesmo 
com a tentativa de os tripu-
lantes suplicarem a entrada 
por haver alguns ocupantes 
doentes, o Estado moçambi-
cano recusou-se, tendo con-
sequentemente afundado.

“Ninguém morreu. Tive-
mos que usar pequenas em-
barcações para evacuar os 
tripulantes que precisavam 
de atendimento médico, e 
porque os outros se aperce-

beram da recusa acabaram 
aceitando a proposta de 
abandonar o navio”, disse
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Aulas retomam em meio a incertezas 
| naCionaL |

a partir desta segunda-feira, mais de 8 mil alunos, em 
todo o território nacional, retomaram as aulas presenciais 
em todos os subsistemas de ensino, com a narrativa de me-
didas de prevenção contra a Covid-19 na ordem do dia.

Semana passa-
da, no discurso 
que marcou a 
abertura oficial 
do ano lecti-

vo, o Presidente da República 
relembrou que “a prevenção 
não é um exercício simples-
mente do Governo, é de todos 
nós, sobretudo porque cada 
criança sai da nossa casa e 
regressa para a nossa casa”.

Entretanto, a nossa reporta-
gem conversou com as direc-
ções de algumas escolas para 
aferir o nível de preparação das 
aulas num ano atípico, marca-
do pela pandemia da Covid-19.

 A Direcção da Escola Pri-
mária Completa Filipe Samuel 
Magaia, na cidade de Maputo, 
nesta primeira semana de aula 
opta por aferir as condições 
gerais, bem como pelo proces-
so de ambientação dos alunos.

 “Consideramos esta sema-
na como de ambientação. Neste 
contexto da pandemia, recebe-
mos as crianças e colocamo-
-las nas salas, e os professores 
explicam aquilo que é a nova 
realidade”, afirma o direc-
tor da escola, Merlym Viana.

Depois de um tempo longo 
sem aulas, a escola tem alguns 
desafios a enfrentar, sendo um 
deles a recuperação de compe-
tências. “Existem crianças que 
desde que a escola encerrou 
para elas tudo ficou paralisado, 
pois nem todos os encarrega-
dos de educação conseguiram 
dar o devido acompanhamento 
à sua criança. Provavelmente 
essas crianças sofreram uma 
regressão de competências, 
principalmente as da 1ª e 2ª 
classe”, entende o director.

A pandemia influenciou na 
mudança do método de ensi-
no em todas as escolas, sendo 
que as aulas passam a ser duas 
vezes por semana para cada 
turma e o tempo de perma-
nência na escola é de duas ho-
ras e sem intervalo de lanche.

“Em todas as escolas hou-
ve mudança de rotina e a for-
ma de gestão do horário, antes 
todas as turmas entravam num 
horário fixo, mas agora não. 

A título de exemplo, me-
tade das turmas da 1ª classe 
passou a entrar das 12:10 até às 
14:30 horas e a outra parte das 
14:45 até às 16:45 horas. E no 
contexto da divisão de turmas, 

cada uma comporta 20 a 22 
alunos, daí que temos turmas 
fraccionadas com os mesmos 
professores mas em períodos 
diferentes”, explica Viana.

O director frisou ainda que 
“este ano temos classes híbri-
das, onde o primeiro trimestre 
será para as classes que transi-
taram na classe anterior sem te-
rem estudado, e o segundo tri-
mestre será de aulas da classe a 
frequentar no ano lectivo 2021, 
isso com o objectivo de colma-
tar a lacuna do ano em que não 
tiveram aulas”, afirmou Viana.

Outro desafio que a esco-
la vai enfrentar é a questão do 
controlo dos alunos ou crian-
ças. Para o director da EPC 
Filipe S. Magaia, é um desafio 
fazer o controlo das crianças 
e a grande parte da responsa-
bilidade está com o professor. 
Quanto aos intervalos, quer 
na saída como na entrada es-
tarão lá colaboradores para 
ajudar no controlo dos alunos. 

Merlym Viana acredita que 
para os professores das primei-
ras classes isso não será difícil 
porque estes estão acostumados 
a lidar com este tipo de trabalho.

Relativamente ao sanea-
mento, a fonte remeteu-nos 
ao protocolo para a higieni-
zação das salas antes da en-
trada e após a saída do aluno.

“Quero apelar aos pais e 
encarregados de educação que 
colaborem com as escolas, a 
mentalidade que tínhamos até 
ao dia 20 de Março de 2020 
tem que acabar e que agora a 
colaboração escola/comunida-
de, escola/pais e encarregados 
de educação é mais requerida 
para a protecção dos nossos 
filhos. Devemos ser partici-
pativos e presentes na escola. 
Seria bom se conseguissem 
controlar os filhos na entra-
da e na saída da escola, por-
que a escola sozinha não será 
possível”, reiterou a fonte.

Desafios da “Estrela Vermelha”

Na Escola Secundária Es-
trela Vermelha, na cidade de 
Maputo, de acordo com o res-
pectivo director, Gilberto Reis, 
o grande desafio que enfrenta 
é receber os alunos e indicar 
os procedimentos, principal-
mente com a nova forma de 
vivência, considerando como 

se fosse o primeiro dia de au-
las na vida deles, devido à 
nova realidade/normalidade.

 “Há uma série de proce-
dimentos indicados pelo Mi-
nistério da Saúde, como a la-
vagem das mãos, desinfecção, 
distanciamento, ocupação das 
carteiras de forma individual, 
número reduzido nas WC’s, 
para evitar a aglomeração”, co-
meçou por explicar o director.

Gilberto Reis afirma que 
a primeira semana de aulas, 
na prática, não vai cingir-se 
nos conteúdos a serem leccio-
nados, mas sim na sensibili-
zação dos alunos, incutir nas 
suas cabeças as novas normas 
no contexto da pandemia.

 “O maior trabalho será dos 
novos ingressos, ou seja, a 8ª 
classe, que estão acostumados 
a regras da escola primária, 
diferentemente das da secundá-
ria, pois este nível tem as suas 
exigências. O trabalho será re-
dobrado porque para além de 
fazer trabalhos relacionados 
com a pandemia devemos dar a 
conhecer o regulamento inter-
no da escola”, sublinhou Reis.

Como medida de preven-
ção foi abolida a concentração 
do Hino nacional, as aulas de 
educação física, agro-pecuá-
ria e empreendedorismo. “A 
sensibilização será feita nas 
salas de aula pelos professo-
res e nos panfletos coloca-
dos em todo canto da escola, 
sendo que os professores das 
disciplinas abolidas são res-
ponsáveis pelo controlo dos 

alunos no recinto escolar, 
isso com a ajuda dos funcio-
nários de limpeza”, explica.

Gilberto Reis acrescen-
ta que é proibida a circulação 
dos alunos no recinto escolar, 
todo o estudante deve manter-
-se na sala de aulas até à saída, 
excepto as saídas autorizadas. 

O aluno é aconselhado a 
trazer o lanche de casa, pois 
não terá acesso a aquisição do 
mesmo na escola, porque a 
cantina foi encerrada devido à 
pandemia. “Temos um tempo 
lectivo de 60 minutos, ao in-
vés de 45 minutos, passando 
para 1 hora e não 90 minutos, 
mas com direito a intervalo de 
5 minutos para a troca de aula. 
Terão acesso a biblioteca, mas 
em número reduzido, onde para 
poder ter acesso deverá primei-
ro fazer a marcação e depois 
disso se dará as coordenadas 
sobre como e quando o aluno 

pode entrar”, reitera o director.
Acrescentou que as tur-

mas estão divididas ao meio, 
onde se a turma é classificada 
como 1, após a divisão fica 
turma 1A e turma 1B, o que 
depois da pandemia não vai 
dificultar a junção das turmas. 

“Os alunos virão à escola 
de forma alternada. A título de 
exemplo, os que vêm na segun-
da-feira só voltam na quarta-fei-
ra; os que vêm na terça-feira só 
voltarão na quinta-feira e puxa-
mos até sábado”, assegura Reis.

Para recuperar a matéria 
perdida far-se-á a revisão da 
classe anterior de forma resu-
mida, portanto em pouco tem-
po, e o Ministério da Educação 
é quem vai ditar o conteúdo a 
ser resumido e que vai servir 
de âncora para a introdução 
da classe posterior. O tempo 
de permanência do aluno na 
escola é de três a quatro horas. 

sónia maxie
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Selecção de futebol de praia 
a caminho de Moroni com a 
qualificação no horizonte

Lloyd Harris em destaque na quinta 
edição do Standard Bank Open

a selecção nacional de futebol de praia está a caminho de 
moroni, onde vai defrontar na sexta-feira, 26 de março, a sua 
congénere das ilhas Comores, em jogo da primeira “mão” da 
única eliminatória de acesso ao CaN da modalidade, cuja fase 
final terá lugar no Senegal entre 13 e 31 de Maio próximo.

Ao todo são 
14 jogado-
res convo-
cados por 
A b i n e i r o 

Ussaca para esta importan-
te missão, cuja segunda mão 
terá lugar entre os dias 9 e 10 
de Maio, na cidade de Mapu-
to, concretamente na Arena 
de Futebol de Praia, localiza-
da na praia da Costa do Sol.

Moçambique vai ten-
tar a qualificação para este 
Campeonato Africano, algo 
que falhou em 2018 ao ser 

eliminado por Madagáscar 
por um agregado de 9-10, 
com uma derrota em Maputo 
por 4-5 e um empate a cin-
co golos na capital malgaxe.

Entretanto, o seleccio-
nador nacional, Abineiro 
Ussaca, considera que o am-
biente no grupo de trabalho 
é saudável e que a força de 
vontade é bem visível no 
semblante dos jogadores.

“Todos estão focados na 
vitória nas Comores para, 
na segunda mão, gerirmos a 
vantagem em casa”, disse o 

treinador, destacando o alto 
nível de entrega no dia-a-dia.

Há sensivelmente dois 
anos que o futebol de praia 
em Moçambique está parado, 
pelo que o combinado na-
cional vai tentar ultrapassar 
esta falta de competitividade.

eis a lista dos convocados:
Guarda-redes: Anivaldo 

Mavie e Manuel Tivaneꓼ
Defesas: Ramossete Cum-

be, Nelson João Manuel, Ger-
son Chivale, Hermínio Marce-
lino e Ângelo Artur Tomásꓼ

Médios: Hélio Mahota, An-
tónio José Pedro, Júlio Man-
jate e Eusébio João Tomásꓼ

Pivots: Rachide Smith, Fa-
dil Ainadine e Osório Mahoche.

(laNCemZ)

O sul-africano Lloyd Har-
ris, que se destacou na quinta 
edição do Standard Bank Open, 
em 2015, em Maputo, ao ven-
cer a segunda fase dos Futu-
res, a componente profissional 
do torneio, notabilizou-se no 
recém-realizado Dubai Duty 
Free Championships, um dos 
maiores eventos da modalidade 
a nível mundial, no qual parti-
cipam os 500 melhores atletas 
masculinos da ATP- Associa-
ção de Tenistas Profissionais, 
ao conseguir uma inédita pre-
sença na final do torneio, ga-
nho pelo russo Aslan Karatsev.

O sul-africano, que ocupa a 
posição 81 no ranking da ATP, 
passou pelos jogos de qualifica-
ção para poder constar do qua-
dro principal da prova (constitu-
ído por 64 atletas), que decorreu 
entre os dias 7 e 20 de Março.

No início da prova, Lloyd 
Harris derrotou, no primeiro 
jogo, o australiano Christopher 
O’Connell (número 122 no 
ranking ATP), garantindo des-
sa forma a sua passagem aos 
dezasseis-avos-de-final, nos 
quais afastou o austríaco Domi-
nic Thiem (número 4 do ATP).

Nos jogos subsequentes, 
o atleta derrotou o sérvio Fi-
lip Krajinovic (número 33 do 
ranking da ATP), nos oitavos-
-avos-de-final, e o japonês 
Kei Nishikori (antigo núme-

ro 3 e actual 41 do ranking da 
ATP), nos quartos-de-final.

Já nas meias-finais, Lloyd 
Harris venceu o canadiano 
Denis Shapovalov (núme-
ro 12 do ranking da ATP).

Nascido na Cidade do 
Cabo, Lloyd Harris, de 24 
anos de idade, é o primeiro 
sul-africano a participar na 
prova, sendo também o pri-
meiro atleta a chegar às meias-
-finais depois de passar pelos 
jogos de qualificação desde a 
criação do torneio, em 1993.

Para além de vencer o segun-
do Future da quinta edição do 
Standard Bank Open, em 2015, 
Lloyd Harris foi finalista venci-
do do primeiro Future da sexta 
edição do certame, em 2016.

Importa realçar que este 
é um marco para o ténis sul-
-africano, que vê neste mo-
mento Lloyd Harris a seguir os 
passos de Kevin Anderson, que 
há dois anos chegou ao seu me-
lhor ranking de sempre, Top 5.

Lloyd Harris é mais uma 
estória de sucesso que benefi-
ciou da plataforma do apoio do 
desporto por parte do Standard 
Bank. O seu primeiro triunfo 
num torneio profissional pon-
tuável para a ATP foi em Ma-
puto, precisamente no Standard 
Bank Open, organizado em 
parceria com a FMT-Federa-
ção Moçambicana de Ténis.
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“As mulheres não podem ser vistas como 
um objecto” - Fátima Abdin Martins
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Fátima abdin martins,de 31 anos de idade, nasceu em 
maputo e resideno bairro do Fomento.estudante de me-
dicina Geral (ensino técnico) e micro empreendedora.
dedica-se a poesia, crónicas e fábulas,sendo também es-
critora e declamadora. pela passagem de mais um 8 de 
março e por ainda estarmos no mês da mulher é incontor-
nável a questão da violência doméstica, no entanto Fáti-
ma martins traz-nos a sua visão em torno desde assunto.

Segundo ela, asocie-
dade e as autori-
dades devem usar 
estratégias de modo 
a enfrentar este 

dramático problema.”Deve-se 
maximizar palestras de cons-
ciencialização das comunida-
des através dos seus líderes 
(chefes de quarteirão, de cír-
culo, entre outros) e através 
deles veicular ao máximo o 
apelo a não-violência. Man-
ter as raparigas nas escolas 
ou outras ocupações relacio-
nadas e que as mantenham 
ocupadas e longe de prová-
veis agressõesꓼinformar as 
comunidades sobre as várias 
formas de denúncia e como 
proceder em relação a vio-
lência doméstica ou sexual”. 

Em alguns lugares ocor-
rem conferências e eventos 
dedicados a temas da igual-
dade de género, violência 
contra a mulher, conquistas e 
histórias de luta, feminismo.

Esta data demonstra a 
importância da mulher na 
sociedade e a história de 
luta pelos seus direitos, sen-
do comum nesse dia que as 
pessoas homenageiem as 
mulheres com flores, pre-
sentes, mensagens e frases.

“Esta data é especial 
porque abriu uma nova era 
onde temos direito a lu-
tar pelos nossos direitos de 
igual para igual, no que tan-
ge ao género.Quanto a sua 
importância,bastanotar o 
avanço das mulheres em vá-

rios sectores da vida, desde 
a comunidade até na política, 
no comércio, desporto,nas 
artes e letras, engenha-
ria e demais ciências.Este 
é um avanço constante que 
nunca vai parar”, enfatiza.  

No seu entender, apesar 
desta mulher se tornaremanci-
pada e ser olhada como alguém 
que também pode ocupar e 
exercer as mesmas funções 
que o homem ainda existem 
muitos desafios nas mesmas, 
sublinhando que o maior de-
safio talvez seja de impor-se 
a nível cultural, porque em 
termos de empregabilidade 
já não há muitas limitações.

“Para mim, no ramo cultu-
ral é difícil ainda em algumas 
áreas impor-se e estabelecer-
-se, por exemplo, em deter-
minados ritmos musicais, na 
poesia, entre outras”, afirma.

Destaca-se aqui uma 
grande luta das mulheres, 
focada nas melhores con-
dições de vida e igualdade 
de género,sendo ainda uma 
luta vencer a opressão do-
méstica, a inibição quanto 
ao alcance dos seus sonhos.
Muitas mulheres estão sujei-
tas aos desejos dos seus pro-
genitores de enviá-las ao lar 
precocemente,retirando-lhes 
assim o direito a autonomia. 

Questionada sobre o facto 
de a mulher ser olhada como 
objecto e porque algumas 
mulheres ainda escondem as 
violações que têm sofrido na 
família, Fátima Martins co-

meça por diz que “penso que 
é uma questão sensível, mas 
não que eu concorde com essa 
ideia de que a mulher seja um 
objecto. Em termos bíblicos, 
a mulher é fruto da costela de 

Adão,o primeiro Homem no 
mundo.Cientificamente, ela 
é um ser humano do género 
feminino, portanto, não há ra-
zões para fomentar este pen-
samento, mas como produto 
de certas regras éticasa mu-
lher tem deveres no lar,muito 
ligados a tarefas domésticas 
e ao sexo. Algumas pessoas 
usam este termo como forma 
de impedir alguns abusos que 
a mulher sofre, outras usam 
para chamá-lade sexo fraco”.

Falando sobre as motiva-
ções que levam alguns pais a 
entregarem as suas filhas pre-
maturas ao lar, a poetisa afir-
ma que “a motivação que os 

leva a esta situação é difícil 
de perceber, se é pelo facto de 
se pagar um dote aos pais da 
noiva antes de a mulher ir ao 
lar ou é simplesmente porque 
ela não é do sexo masculino”.

“Eu sou totalmente contra 
o uso deste termo e vou mais 
longeꓼa mulher deve continu-
ar a emancipar-se, se afirmar 
no mundo para obter ou resga-
tar a sua dignidade”, assegura.

Para reduzir a violência 
sexual e doméstica é impor-
tante garantir que a mulher 
tenha acesso a educação.Al-
gumas raparigas conseguem 
estudar até ao ensino primá-
rio (7ª classe), mas ao passar 
para o ensino secundário não 
conseguem mais frequentar 
a escola por causa da distân-
cia e outros factores culturais. 

“Penso que reduzir as dis-
tâncias construindo mais es-
colas pode ser a solução.Tem 
que haver um sistema molda-
do para influenciar bastante na 
decisão da rapariga”, encoraja.

“A violação sexual pode 
ser reduzida com aulas de 
educação sexual, garan-
tir que as raparigas passem 
mais tempo na escola ou ou-
tro local em que possam es-
tar ocupadas com algo posi-
tivo”, acrescenta a poetisa.  

“Sobre os casamentos pre-
maturos, partilho da mesma 
visão.Devemos influenciar as 
comunidades, as mães e as 
próprias raparigas ensinando 
sobre os riscos de se manter 
relações sexuais precocemen-
te, sobre a gravidez precoce e 
promovendo a empregabilida-
de para as mães ou fontes de 
renda seguras, porque muitas 
vezes não é só a questão de 
desconhecerem os riscos, mas 
a falta de recursos financei-
ros também leva certas mães 
a agir assim, então é preciso 
cortar o mal pela raiz,gerando 
fontes de renda”, acrescentou.

siLVino miranda

“A violação sexual pode 
ser reduzida com aulas 
de educação sexual, 
garantir que as rapari-
gas passem mais tempo 
na escola ou outro local 
em que possam estar 
ocupadas com algo 
positivo”, acrescenta a 
poetisa

“A violação sexual 
pode ser reduzida 
com aulas de educa-
ção sexual, garantir 
que as raparigas pas-
sem mais tempo na 
escola ou outro local 
em que possam estar 
ocupadas com algo 
positivo”, acrescenta 
a poetisa
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“As minhas músicas inspiram, ajudam e contribuem 
de forma positiva na sociedade” - The Dreamer

thedreamer (o sonhador) é o nome artístico de munha-
lepompílio, de 24 anos de idade, nascido e residente na pro-
víncia de sofala, no bairro da manga. técnico de laborató-
rio na Universidade Católica de moçambique,thedreameré 
também músico, praticante do género musical Gospel r&B 
e louvor à adoração, tendo na música Gospel a sua vida epai-
xão, transmitindo através dela o melhor para as pessoas. 

Para ele, a música 
tem uma grande 
importância para 
a contempora-
neidade e não só, 

acreditando que esta pode ser 
uma fonte para que as pessoas 
possam mudar de vida e senti-
rem-se inspiradas, pois o tom 
e a melodia tem o poder de 
tocar o íntimo de uma pessoa 
e através da combinação des-
ses instrumentos poder viajar 
e trazer a pessoa à realidade e 
contribuir de forma positiva.

“As minhas músicas ins-
piram e ajudam os jovens a 
livrar-se dos vícios e con-
tribuem de forma positiva 
para a sociedade”, afirma.  

A paixão pela música surge 
em tenra idade, desde muito 
cedogostou de cantar. A sua 
mãe (Helena Tembo Selemane) 
sempre o viu cantar debaixo da 
árvore, isso aos 8 anos de ida-
de, e já o chamava de cantor. 

“A música entra na minha 
vida no ano de 2014, quando 
saio da cidade da Beira para 
morar em Chimoio, em missão 
de estudos, onde tive a oportu-
nidade de ser convidado a par-
ticipar num culto evangélico 
de jovens. Estes cantavam com 
toda a alma e espírito,e foi daí 
que disse no fundo de mim que 
aqui é o meu lugar”, afirma.

Então começou a cantar e 
encantar, e por ter essa grande 
capacidade e carisma é dado 
uma grande responsabilida-
de, tornando-se o responsável 
pelo grupo coral, onde teve 
a oportunidade de aprender 
muita técnica e capacidade vo-
cal ligada ao mundo musical. 

TheDreamer tem 4 faixas 
gravadas que farão parte da 
sua primeira EP, que contará 
com 9 músicas, onde as 4 mú-
sicasjá são conhecidas e as res-
tantesserão apenas novidades, 
tendo já participado num con-

curso de melhor grupo coral 
“As vozes do Chimoio”.Masa 
nível individual ainda não par-
ticipou em nenhum concurso.

O artista afirma ter já ul-
trapassado várias dificuldades 
por ser praticante da música 
Gospel e muita gente duvidar 
do tipo de música que faz, al-
gunsaté chegaram a dizer que 
no mercado não havia espaço 
para esse estilo musical, contu-
do continuoua insistir sem dar 
ouvidos aos rumores das pes-
soas e amigos, e nessa altura 

tinha como suporte a sua mãe, 
dando-lhe suporte sempre. 

“Quando gravei a primeira 
música intitulada A tua graça 
levei para algumas rádios e 
não tocaram as minhas músi-
cas.Sou contra a corrupção, e 
pagar algum valor para tocar a 
minha música não seria por mé-
rito do meu trabalho.Eu queria 
que fosse diferente a recepção 
da música e um tempo depois, 
quando começaram a ouvir a 
música através de dispositivos 
como celular e Bluetooth, nas 

ruas, começaram a solicitar-
-me para participar dos pro-
gramas de rádio.”A tua graça” 
hoje é um sucesso”, sublinha. 

Questionado sobre a si-
tuação actual da música mo-
çambicana tendo em conta a 
pandemia da Covid-19, o ar-
tista começa por dizer que é 
“complicado falar disso, mas 
a Covid-19 veio para ficar e 
temos que nos reinventar nesta 
nova realidade sem showsque 
envolvem o calor do público.
Aproveito este tempo para 
trabalhar ainda mais no es-
túdio para trazer no mercado 
músicas de boa qualidade”.

Apesar de passar muito 
tempo no estúdio de modo 
a melhorar e trazer músicas 
de boa qualidade, o artis-
ta também tem feito Lives 
com a banda “Ceo-Worship”, 
uma banda da sua igreja. 

“Acredito que a arma para 
o sucesso estánas nossas mãos, 
que os jovens façam músicas 
que falam de amor, fé, supe-
ração de modo a ajudar a re-
cuperar os jovens perdidos 
nas drogas, na prostituição, 
e acredito que essa é a nossa 
missão. Escutar músicas mo-
çambicanas e valorizar o que é 
nosso, mesmo que seja umes-
tilo diferente”, aconselha.

siLVino miranda

“Yasuke”: série sobre samurai moçambicano  
será projectada na Netflix

Provavelmente esteja acostu-
mado a ver histórias de soldados 
estrangeiros no Japão refeitas em 
filmes como “O Último Samu-
rai”, mas agora um conto mui-
to mais épico e fundamentado 
está a chegar. Yasuke, a história 
do primeiro samurai de ascen-

dência moçambicana vai estrear 
num formato de série no Netflix.

O novo anime “Yasuke” é 
um projecto conjunto de talentos 
globais de Tóquio (Japão), Los 
Angeles e Nova York (EUA). En-
quanto o estúdio de animação ja-
ponês MAPPA é a produtora por 

detrás da nova série. “Yasuke” foi 
criado e dirigido pelo produtor 
de televisão americano LeSean 
Thomas, de Tóquio, cujos crédi-
tos incluem “TheLegendofKor-
ra” da televisão Nickelodeon.

A Netflix descreve a série 
como uma produção multicultural 

e de flexão de género que redefini-
rá o que a anime pode ser. Embora 
a série inclua elementos de fanta-
sia, na verdade é baseada no sa-
murai de ascendência africana do 
século XVI da vida real, Yasuke. 

Considerado originário de 
Moçambique, Yasuke foi o pri-

meiro guerreiro samurai no 
Japão que não nasceu no país. 
Ele veio para o Japão com um 
jesuíta italiano e mais tarde 
tornou-se um retentor do pe-
ríodo Sengoku (1467-1615) 
daimyo Oda Nobunaga, que 
esteve envolvido numa série 
de eventos históricos cruciais.

Nesta próxima série da Ne-
tflix, estrelada por LaKeithStan-
field do filme “Get Out”, Yasuke 
é retratado como o maior ronin já 
conhecido, que tem como missão 
proteger uma jovem misterio-
sa das forças do mal num Japão 
Feudal devastado pela guerra. 

Com uma trilha sonora ori-
ginal do artista vencedor do 
GrammyFlying Lotus, a série 
de seis episódios deve estar no 
topo da sua lista de observa-
ção após o seu lançamento. 

A estreia mundial de 
“Yasuke” está programada 
para 28 de Abril, na Netflix.
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tal como se perspectivava, o presidente do Conselho autár-
quico de dondo, manuel Chaparica, e o primeiro secretário da 
Frelimo naquele ponto do país saíram impunes do tribunal. Na 
sentença lida esta quarta-feira, o tribunal Judicial do distrito 
de dondo mandou para casa os arguidos, sem nenhuma penali-
zação, ratificando desta feita a intenção do Ministério Público.

Uma fonte do Ga-
binete de Com-
bate à Corrup-
ção de Sofala, 
quando a im-

prensa começou a divulgar este 
caso, mexeu com tudo e todos 
os camaradas, que de imediato 
decidiram intervir na decisão 
judicial para salvaguardar a 
imagem do partido do “batu-
que e maçaroca”, em contactos 
que culminaram com a absol-
vição destes dois camaradas, 
mesmo sabendo que em plena 
sessão de julgamento os mes-
mos assumiram ter cometido 
os crimes pelos quais eram acu-
sados pelo Ministério Público.

Refira-se que este é o se-
gundo processo-crime contra 
Manuel Chaparica que é deixa-
do abaixo no Tribunal do Don-
do por motivos supostamente 
de interesse político, com o 
objectivo fundamental de não 
manchar o partido no poder. 

Fonte do Ministério Públi-
co que não quis ser identificada 
refere que o processo núme-
ro 24/3ª/2021 possui todos os 

elementos de prova que con-
substanciam os tipos legais dos 
crimes cometidos pelos dois ar-
guidos, começando pelo primei-
ro crime de simulação em que 
os dois arguidos eram acusados. 

“Primeiro foi provada uma 
acção de premeditação, isto é, 
houve uma planificação para os 
arguidos consumarem o crime 
e ambos foram confessos em 
plena sessão de produção de 
prova em julgamento. Foi ain-
da confessado pelo co-arguido 
Felisberto Cheiro o crime de 
peculato, por este confessado 
perante o Tribunal que somen-
te ia ao Conselho Municipal do 
Dondo para justificar os valores 
que eram recebidos ilegalmente, 
sempre que fosse possível, onde 
auferia salários sem trabalhar 
durante 21 meses, por instruções 
do edil”, referiu a fonte, acres-
centando que “Felisberto Cheiro 
era tido como um agente mate-
rial, enquanto o edil era também 
um autor moral, sendo crimes 
previstos e punidos por lei por-
que o Estado não teve nenhuma 
vantagem com esta acção desen-

A montanha pariu um rato

“Imagem do partido” 
salva edil do Dondo

cadeada pelos dois arguidos”.

Os pecados de Chaparica

A nossa fonte do GPCC acres-
centou que no primeiro processo-
-crime número 178/3ª/2020, o 
edil do Dondo era acusado do cri-
me de peculato do uso, pelo facto 
de ter desviado várias carradas de 
arreia e saibro com a finalidade de 
vender ao público, onde em me-
nos de um ano o arguido construiu 
uma residência de primeiro piso, 
por ter sido suficientemente pro-
vado em Tribunal que o mesmo 
usou uma viatura basculante do 
Conselho Autárquico do Dondo 
para o transporte ilegal de arreia 
e saibro para a venda, com o ob-
jectivo fundamental de construir 
uma casa pessoal do tipo rés-do-
-chão/1º andar, orçada em mais 

de cinco milhões de meticais. 
“Este processo foi julgado 

num esquema muito bem si-
lencioso, no passado dia 14 de 
Janeiro do ano em curso, o que 
não despertou a imprensa e tudo 
ficou em segredo entre as partes 
do mesmo processo, onde a partir 
daí foi usado todo o tipo de me-
canismos de manobras dilatórias 
que culminaram com o despacho 
de indulto presidencial a favor de 
um criminoso que usou meios do 
Estado para fins pessoais, tendo 
sido imediatamente arquivado 
na mesma secção e sem pernas 
para andar, e que no entender 
dos peritos nesta matéria, o edil 
do Dondo não devia gozar deste 
direito, porque os crimes por ele 
praticados são considerados cri-
mes de prisão maior, com uma 
pena mínima de dois anos de pri-

são e sem direito a nenhum acto 
de indulto presidencial”, disse.

Para além destes dois proces-
sos, ora manobrados e arquivados 
pela justiça, ainda estão em curso 
mais três processos-crime con-
tra o mesmo edil, com o objec-
tivo de salvar esta autarquia que 
se encontra mergulhada numa 
grande onda de roubos e saque 
a favor de um grupo conside-
rado de elite naquela autarquia. 

Nos próximos dias, Manuel 
Chaparica poderá ainda enfrentar 
a justiça no Dondo, pelo facto de 
estar a ser acusado no desvio de 
uma parte de um valor orçado em 
mais de 24 milhões de meticais 
para a reabilitação de um troco 
de 1.9Km de estrada alcatroada 
que neste momento encontra-se 
abandonada por falta de fundos. 

O edil vai responder ao pro-
cesso sob a acusação de receber 
valores em jeito de comissões 
provenientes da Direcção dos 
Transportes Públicos do Dondo. 
E, para além destes dois casos 
considerados quentes, Manuel 
Chaparica incorre ainda no risco 
de responder ao quinto processo-
-crime de subfacturação na cons-
trução de um alpendre do merca-
do de Thundane, que devia ser 
construído com um orçamento 
de mais ou menos 500 mil me-
ticais, o qual foi concluído com 
um valor considerado muito alto 
de mais de 800 mil meticais, 
provenientes de fundos locais. leonilde Bruno muhante, Juiz de Causa da 3ª secção do 

tribunal Judicial do distrito do dondo

manuel Chaparica depois da leitura da sentença

manuel Chaparica, à direita (edil do dondo), e Felisberto Cheiro, 
à esquerda (primeiro secretário da Frelimo no dondo)


