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Nova Presidente da Tanzânia gazeta reunião da Troika Diz a Nova Democracia 

 Samia Suluhu 
azeda relações 

com Moçambique

Insurgentes conhecem rotina das FADM

Há fuga de 
informação 
no Exército 

Moçambique é 
uma orquestra 

desafinada
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durante os primeiros três anos (2017-2020) de insurgência 
islamita em Cabo Delgado, a resposta esteve confiada à Polí-
cia de elite, Unidade de intervenção rápida (Uir), em parte, 
devido à falta de confiança do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, em alguns comandantes militares, o que se tornou 
num foco de contestação das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM).

Mal treina-
das, mal 
equipadas 
e mal re-
munera-

das, as FADM foram acusadas de 
vender informação estratégico-
operacional aos insurgentes, que 
detinham grande poder financeiro 
nos primeiros anos do conflito. 

Por outro lado, os coman-
dantes militares eram acu-
sados de apresentar relató-
rios que escondiam o avanço 
dos insurgentes no terreno.

Para reverter a situação, Fi-
lipe Nyusi investiu na formação 
e em meios de combate para as 
FADM. Unidades especiais das 
FADM foram formadas no Qué-
nia, África do Sul e em Moçambi-
que por instrutores britânicos (em 
Nacala) e cubanos (em Maputo). 
Em preparação está a formação 
por unidades de elite de Portugal 
e EUA. Novos equipamentos de 
combate foram adquiridos, in-
cluindo helicópteros MI-17 e MI-
24, de fabrico russo, e blindados 
Marauder de fabrico sul-africano.

Com as melhorias foram 
criadas as condições básicas para 
transferir a liderança da contra-
insurgência para as FADM. Filipe 
Nyusi nomeou o General Eugénio 
Mussa  - seu homem de confiança 
desde quando era ministro da De-
fesa, e Eugénio Mussa  liderava as 
operações das FADM no combate 
com a Renamo, na região Centro. 

Primeiro, Eugénio Mus-
sa foi nomeado Comandante 
das Operações do Posto de Co-
mando Operativo (PCO) das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FADM, Polícia e SISE – Servi-
ços de Informação e Segurança 
do Estado), em Mueda, e mais 
tarde para CEMG das FADM. 

A morte de Eugénio Mussa, 
a menos de um mês após a sua 
nomeação, minou a estratégia de 
Filipe Nyusi de atribuição da li-
derança do conflito aos militares.

A empresa militar priva-
da Paramount, que já forneceu 
veı́culos e helicópteros a Mo-
çambique, vai substituir o Dyck 
Advisory Group (DAG) no apoio 
em equipamentos às operações 
militares das FADM e PRM em 
Cabo Delgado, mas sem forças 
no terreno. A DAG providenciou 

cobertura aérea às FADM/PRM, 
desde Abril de 2020. O contra-
to terminou em inícios de Abril 
de 2021 e, conforme apurado, a 
empresa irá ser afastada do paı́s.

A estratégia do Governo 
de desvalorização do ataque de 
grupos armados de inspiração 
islâmica contra Palma, Cabo 
Delgado, a menos de 10 km do 
estaleiro do futuro complexo de 
gás natural (GNL) em Afungi, 
teve como resposta da Total a 
decisão, tomada a 02 de Abril, 
de retirar todo o pessoal contra-
tado de Afungi e de Pemba, com 
orientações expressas para o re-
gresso dos expatriados franceses.

A pressão sobre o Governo 
escalou e um cenário de contínuo 
descontrolo poderá levar a Total 
a adiar “sine die” o projecto em 
Cabo Delgado, comprometendo 
igualmente 3/4 da operação da 
Area 4, liderada pela ExxonMobil 
e Eni, devido à partilha de recursos 
no complexo de gás em Afungi. 

A situação actual poderá ain-
da, com elevado grau de proba-
bilidade, adiar a Decisão Final 
de Investimento da Area 4 ou 
mesmo levar a ExxonMobil a 
cancelar o projecto em Cabo Del-
gado. O adiamento do inı́cio da 
produção é já dado como certo 
e o “deadline” para a conclusão 
dos trabalhos em 2024 é consi-
derado improvável nesta fase.

Ataque a Palma

O recente ataque a Palma é 
descrito em meios militares como 
resultado directo da falta de do-
mínio do campo operacional dos 
novos comandantes das FADM. 
Tanto o Almirante Joaquim Man-
grasse, o novo Chefe do Estado- 

Maior General, como o Brigadei-
ro Chongo Vidigal, recentemente 
promovido de Coronel e novo 
Comandante do Teatro Opera-
cional Norte (TON), têm co-
nhecimento limitado do terreno.

O acesso pelos insurgen-
tes a informação estratégico-
operacional da fragilidade do Pos-
to do Comando Avançado (PCA) 
de Palma foi um dos factores que 
permitiu o sucesso do assalto de 
24 de Março. A hora escolhida 
pelos insurgentes para os ataques 
(16h00 locais) foi a do jantar nos 
quartéis, aumentando o efeito-
-surpresa. Segundo fontes milita-
res, tal mostra que os insurgentes 
conhecem as rotinas das FADM.

O segundo elemento 
estratégico-operacional utilizado 
pelos insurgentes é que o PCA 
de Palma tinha apenas 34 milita-
res quando o ataque aconteceu, 
o efectivo mais baixo e que foi 
facilmente dominado pelas cer-
ca de três centenas de militantes.

Em terceiro, os insurgentes 
bloquearam todas as entradas 
da vila de Palma por onde pos-
sivelmente viriam os reforços. 
Cientes do sistema deficiente de 
comunicação das FADM, cor-
taram imediatamente as comu-
nicações móveis, dificultando o 

pedido de reforço das FADM.
Em quarto lugar, cerca de 

100 guerrilheiros estavam no 
interior da cidade, escondidos 
em casas de apoiantes, sem que 
o serviço de reconhecimento 
militar os pudesse identificar. 
Assume-se que houve falhas 
incomuns no rastreamento das 
pessoas que entravam em Palma.

Os insurgentes bloquearam 
todas as saı́das da cidade, tendo 
permitido apenas que a população 
corresse para o lado do mar, dei-
xando as entradas da cidade sob 
seu controlo. Os insurgentes te-
riam conhecimento de que os re-
forços aéreos não chegariam em 
menos de uma hora, pois a base 
aérea das FADM na região está 
em Nacala, na provı́ncia de Nam-
pula, e os helicópteros da DAG 
só poderiam partir de Pemba. 
Sem capacidade de operar de noi-
te, teriam visibilidade limitada.

Acredita-se que os insurgen-
tes estavam bem informados de 
que os cerca de 1.000 homens 
estacionados em Afungi tinham 
ordens para não abandonar os 
seus postos, sendo que por isso 
não poderiam reforçar Palma 
em tempo útil. Efectivamen-
te, o reforço a Palma só chegou 
de Pemba e não de Afungi, 2 

dias após o inı́cio dos ataques.
Fontes militares acreditam 

que Filipe Nyusi irá manter o co-
mando da contra-insurgência nas 
mãos dos militares, apesar de os 
ataques terem exposto as vulnera-
bilidades das FADM à penetração 
do inimigo. O descontrolo da situ-
ação em Cabo Delgado desenca-
deou ondas de choque internas e 
críticas à gestão política do confli-
to, que se estenderam ao presiden-
te da Renamo, Ossufo Momade.

O foco das crı́ticas de Ossufo 
Momade foi a desvalorização da 
ofensiva sobre Palma por Filipe 
Nyusi e sonegação de informação 
sobre a situação no terreno e do 
estado depauperado das FADM, 
tanto na Marinha e Força Aérea, 
sem meios de combate, como 
no Exército, sem formação e 
moral para fazer face à ameaça. 

A Renamo abre excepção para 
a UIR, que caracteriza de “Polícia 
do regime”. O SISE é igualmente 
considerado ineficaz. E é aberta-
mente defendida por Ossufo Mo-
made uma intervenção externa.

O agravamento da situação 
dos refugiados/ deslocados foi 
igualmente objecto de crı́tica face 
à inoperância do Governo, admi-
tindo-se a possibilidade do con-
flito se estender às provı́ncias do 
Niassa e Nampula. Estima-se que 
o ataque a Palma tenha provo-
cado mais de 30 mil deslocados, 
na sua maioria agora em Pemba, 
Mueda, Nangade, Montepuez e 
na zona das Quirimbas. Muitos 
dos deslocados tentaram aceder 
à Tanzânia, mas foram travados.

As células insurgentes deverão 
optar por continuar a controlar 
Mocímboa da Praia e algumas 
localidades de menor dimensão, 
como Pangane, distrito de Maco-
mia. Pangane foi ocupada a 02 
de Abril, tendo os ocupantes che-
gado por mar, com embarcações 
a motor roubadas em Palma.

A ocupação da vila-sede 
do distrito de Macomia estará 
nos planos dos insurgentes, 
confirmando-se assim a liber-
dade de manobra na região das 
Quirimbas. A disseminação da 
guerrilha obriga o Governo a 
dispersar as FADM e a PRM/
UIR por diversas regiões em 
simultâneo, tornando mais 
vulnerável a defesa do território. 

O inı́cio do Ramadão, mês 
sagrado para a religião muçul-
mana, é susceptível de incre-
mentar os ataques, agravando-
-se os receios da aproximação 
do conflito a Pemba, capital de 
Cabo Delgado. A iniciativa ainda 
continua no lado dos insurgentes.

Insurgentes com iniciativa, mobilidade e 
capacidade de infiltração nas FADM
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Governo incapaz de abortar planos 
de ataques dos terroristas

a relutância do Governo em aceitar apoio militar no com-
bate ao terrorismo em Cabo delgado é seriamente ancorada 
na suposição de que “não é orgulho vazio, é sentido de sobe-
rania”. No entanto, as operações deste flagelo dos grupos do 
daesh (discórdia) ganham novos rumos, na medida em que 
os planos de ataques a alvos são inclusivamente descobertos 
com alguma antecedência, mas nem por isso abortados pelas 
Forças Armadas do Governo.

“V
amos ter cuidado sobre que tipo 
de intervenção exterior deve 
vir, porque nem todos podem 
ter capacidade de fazer um bom 
trabalho. Correm o risco de 
morrer, tendo vindo de fora, o 
que é pior para os seus países 
porque morrem em terra estran-
geira”, expôs o Presidente Nyu-
si, numa das suas declarações 
reagindo a cenários do teatro de 
operações em Cabo Delgado.

O Governo de Nyusi continua 
firme no argumento de que não há 
orgulho mas sim o sentido de ga-
rantia de soberania, não obstante 
o controlo da situação no terreno 
tender a fugir do domínio das for-
ças moçambicanas, abrindo-se 
focos para ataques terroristas nou-
tros pontos, que anteriormente ale-
gava-se assegurada a segurança.

Na eventualidade dos ter-
roristas virem a invadir a capi-
tal provincial, Pemba, tal como 
avisa a empresa de consultoria 

Pangeas-Risk, este poderá somar 
o segundo ataque a acontecer 
com pré-aviso, depois da vila 
de Palma, sem que com isso as 
Forças Armadas moçambica-
nas conseguissem inviabilizar.

Entretanto, não se descarta a 
relatividade das FDS não estarem 
à altura de abortar os ataques, ain-
da que com informações de pla-
nos de ataques de terroristas, pos-
tas a circular, incluindo nas redes 
sociais, a exemplo de Palma, se 
se considerar as fragilidades das 
tropas nacionais ora reconhecidas 
inclusivamente pelo Governo.

Resposta tardia contra 
terrorismo pode custar milhões 

de dólares ao Governo

O Governo sempre recorreu a 
propaganda vazia de que as FDS 
estivessem a dominar no terreno, 
mesmo as evidências revelando o 
contrário pelo nível de recrudesci-
mento da violência dos terroristas 
diante dos alvos, e para já, actu-
almente o truque passa, necessa-
riamente, da exibição de meios 
bélicos, para além de que há trei-

nos em curso de forças especiais 
visando uma resposta à altura.

A violência em Cabo Delga-
do e o atraso das operações das 
petrolíferas que exploram o gás 
natural da zona pode custar ao 
Governo moçambicano 2,5 mil 
milhões de dólares, nos 25 anos 
de concessão, à luz da previsão de 
que as exportações de gás podem 
vir a falhar o seu início em 2024, 
conforme anteriormente previsto.

No entanto, apesar do Pre-
sidente Nyusi reconhecer a pos-
sibilidade de alastramento dos 
ataques na região, ao que apelou 
durante a reunião com países 
membros da SADC, à necessi-
dade de cooperação na vigilância 
transfronteiriça como fundamen-
tal para travar o fluxo de comba-
tentes estrangeiros que fomentam 
o terrorismo, mantém firme a 
posição de que a defesa nacional 
é um assunto que deve mobilizar 

todos os moçambicanos, numa 
altura em que os confrontos em 
Cabo Delgado já causam uma cri-
se humanitária que atinge cerca de 
700 mil pessoas na província, fora 
as destruições de infra-estruturas 
e morte de população indefesa.

Aliás, o mesmo discurso é 
secundado pelos antigos esta-
distas moçambicanos que co-
nhecem com prioridade a rea-
lidade da nossa força, Joaquim 
Chissano e Armando Guebuza, 
que também defendem com 
afinco que o mais importante 
é dar maior capacidade às For-
ças Armadas moçambicanas.

É com base neste argumen-
to que o Executivo de Nyusi 
desdramatiza o impacto dos úl-
timos ataques à vila de Palma, 
sublinhando-se que não tenha 
acontecido o pior na invasão dos 
terroristas, pois as Forças Ar-
madas do país foram capazes de 

responder à altura aos ataques, 
o que resultou na expulsão dos 
insurgentes em tempo recorde.

“A situação que os des-
locados enfrentam é transitá-
ria, sabemos que parece va-
zio dizer isto, dado o drama 
humanitário que passam, mas 
juntos e unidos venceremos o ter-
rorismo”, argumenta Filipe Nyusi.

Junta-se semelhantemente 
ao posicionamento corrente o 
Conselho Nacional de Defesa 
de Moçambique, que median-
te a decisão da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) de enviar equi-
pa técnica a Moçambique para 
avaliar as necessidades do país 
no combate ao grupo terroris-
ta sublinha que sejam aprimo-
radas as melhores formas de 
intervenção que defendam os 
interesses das populações de Mo-
çambique e da SADC, em geral.

LuÍs CuMBe

CNDS quer “combate arrojado” ao terrorismo
O Conselho Nacional de 

Defesa e Segurança esteve reu-
nido na semana passada, em 
Maputo, para analisar a guerra 
contra o terrorismo com ins-
piração islâmica na província 
de Cabo Delgado. No final 
da reunião, o CNDS instou 
as Forças de Defesa e Segu-
rança a combater o terroris-
mo de forma mais “arrojada”.

“O órgão instou as Forças 
de Defesa e Segurança a inten-
sificarem o combate arrojado 
contra as forças inimigas com 
vista a garantir a protecção das 
populações, bem como criar 
as condições para o contínuo e 
rápido regresso aos pontos de 
origem em segurança”, refe-
re uma nota da Presidência da 

República, emitida após a reu-
nião extraordinária do órgão.

Refira-se que o CNDS é 
um órgão de consulta especí-
fico para assuntos relativos à 
soberania nacional, integrida-

de territorial, defesa do poder 
democraticamente instituído 
e à segurança. Compete a este 
órgão pronunciar-se previa-
mente sobre a declaração de 
guerra; suspensão das garantias 

constitucionais e a declaração 
do estado de sítio e estado de 
emergência; dar parecer sobre 
os critérios e condições de uti-
lização de zonas de protecção 
total ou parcial destinadas à 
defesa e segurança do territó-
rio nacional; analisar e acom-
panhar iniciativas de outros 
órgãos de Estado que visem 
garantir a consolidação da in-
dependência nacional, o reforço 
do poder político democrático 
e a manutenção da lei e ordem.

Entretanto, o CNDS reiterou 
a urgência na execução e aprimo-
ramento das melhores formas de 
intervenção que defendam os in-
teresses das populações de Mo-
çambique e da SADC, em geral.

“O Conselho Nacional de 

Defesa e Segurança endereçou 
uma mensagem de condolências 
aos familiares das vítimas do 
terrorismo”, acrescentou a nota, 
na qual o órgão saúda a decisão 
da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) 
de enviar “uma equipa técnica” 
a Moçambique para a avaliação 
das necessidades do país, visan-
do o combate aos grupos arma-
dos que protagonizam ataques 
na província de Cabo Delgado.

Para evitar um ataque sur-
presa no Centro do país, à se-
melhança do que aconteceu em 
Palma, o CNDS insta as FDS 
a manterem-se vigilantes para 
impedir o recrudescimento 
de ataques da autoproclama-
da Junta Militar da Renamo.
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Nova Presidente da Tanzânia 
(também) manda passear SADC

No concerto das nações Moçambique 
é uma orquestra desafinada

Não compareceu à Dupla Troika de Maputo

Nova Democracia prepara I Congresso 

O movimento Nova Democra-
cia lançou semana finda o progra-
ma da realização do I Congresso, 
sob o lema “Tempo de Vencer”, 
2022, com uma agenda para go-
vernar e concertar Moçambique. 

 O líder da Nova Democracia, 
Salomão Muchanga, partindo do 
pressuposto do forte papel que os 
partidos da oposição podem de-
sempenhar no exercício governa-
tivo, diz que a ND trabalha e está 
a se organizar para poder ocupar o 
papel que a cidadania lhe solicita.

De acordo com o partido, fo-
cado na missão de resgatar Mo-
çambique, concebeu uma “teoria 
de mudança” voltada para o for-
talecimento interno e a prepara-
ção das eleições de 2023 e 2024, 
com 4 pilares fundamentais, desde 
acesso à informação, posiciona-
mento político, educação e forta-

lecimento da governação interna, 
mobilização e engajamento do 
cidadão, representação e inclusão, 
e protecção de activistas políticos.

O contexto actual do país é 
pandémico, com destaque para 
o tráfico de cidadãos, drogas e 
recurso ao terrorismo em Cabo 
Delgado, da exclusão política e 

económica, ao conflito militar na 
região Centro, do impacto dos 
choques climáticos ao agudizar 
das desigualdades por conta das 
medidas de gestão da Covid-19.

“No concerto das nações 
Moçambique é uma orquestra 
desafinada”, começa por expli-
car o líder da Nova Democracia.

Tudo isto num contexto mar-
cado por uma economia extrema-
mente fraca e políticas sociais cujos 
resultados têm-se mostrado muito 
longe de mostrar uma melhoria de 
parâmetros como o acesso a empre-
go, crescimento do tecido produtivo 
nacional, desenvolvimento agríco-
la, estabilização de preços dos bens 
básicos de consumo, entre outros.

Para Muchanga, o país está 
a tomar cada vez mais uma rota 
em direcção a uma crescente de-
sigualdade marcada por factores 
como urbano-rural, classe social 
de origem, sexo e nacionalidade.

Por outro lado, o partido re-
alça que os processos eleitorais 
ressentem-se duplamente da perse-
guição à oposição e da ausência de 
planos de governação alternativos 
robustos, amplamente conhecidos 
e apropriados pelos cidadãos. É 
neste sentido que, para a Nova De-
mocracia, emerge a necessidade de 
recuperar a cidadania para o bem 
comum, enquanto melhor cami-
nho para construir uma democracia 
verdadeira na nação, enfocada para 
o bem-estar da cidadania, e não 

para o enriquecimento da minoria.
O partido considera que um 

dos principais pilares para uma de-
mocracia aberta, real e efectiva é a 
existência de partidos políticos en-
gajados para o bem-estar do povo, 
com ideais políticos estruturados e 
um programa de governação con-
creto, fundamentado e realizável, 
virado ao desenvolvimento huma-
no, económico e social da nação.

“A democracia, enquan-
to sistema político social capaz, 
centrado na resposta às necessi-
dades das sociedades, demanda a 
efectiva participação e o direito a 
opinião pelos cidadãos”, afirma.

.É dentro desta reflexão direc-
cionada a cada um dos sectores so-
ciais, económicos e culturais que a 
Nova Democracia realiza o primei-
ro Congresso de 11 ao 12 de Agosto 
de 2022, na província de Nampula, 
sob o lema “Tempo de Vencer”. 

O compromisso de levar a es-
perança aos moçambicanos é que 
faz a Nova Democracia, por isso, 
em 2023 irá concorrer às eleições 
autárquicas e em 2024 concorrerá 
para as gerais que são simultâneas.

a nova presidente da tanzânia, samia suluhu, não com-
pareceu na Cimeira extraordinária da dupla troika que na 
semana passada esteve reunida em maputo, para analisar os 
contornos dos ataques terroristas na região, com destaque 
para a província moçambicana de Cabo Delgado, tendo se 
feito representar pelo Presidente do Governo Revolucionário 
de Zanzibar, curiosamente a região onde nasceu a presiden-
te. O seu antecessor John Magufuli também havia faltado 
na reunião da troika da sadC, reunida em Harare a 19 de 
maio do ano passado.

A Cimeira da 
Dupla Troi-
ka foi lide-
rada pelo 
P r e s i d e n t e 

de Botswana, Mokgweetsi Ma-
sisi, e contou com a participação 
dos estadistas de Moçambique, 
Filipe Nyusi, da África do Sul, 
Cyril Ramaphosa, do Zimba-
bwe, Emmerson Mnangagwa, e 

do Malawi, Lazarus Chakwera. 
Estranhamente, a Presidente da 
Tanzânia, Samia Suluhu, não veio 
a Maputo, numa altura em que as 
autoridades da Tanzânia estão a 
expulsar os moçambicanos que 
haviam atravessado a fronteira 
fugindo dos ataques em Palma.

Samia Suluhu tomou posse 
como Presidente da Tanzania, 
para um mandato que termina em 

2025, a 19 de Março passado, subs-
tituindo o falecido John Magufuli. 

Tal como reportou oportuna-
mente o nosso semanário, as rela-
ções históricas entre a Tanzânia e 
Moçambique têm vindo a esfriar, 
tendo como ponto de discór-
dia a guerra contra o terrorismo.

As relações entre Maputo e 
Dar-es-Salaam atravessam um 
momento de tensão, com o au-

mento do contingente militar 
tanzaniano na fronteira comum 
para impedir o retorno dos “jiha-
distas” ao seu território, “varren-
do” o problema para o território 
moçambicano. Recorde-se que 
em 2019 o falecido Presidente 
tanzaniano, John Magufuli, foi 
um dos ausentes mais notados na 
tomada de posse de Filipe Nyusi.

No início deste ano, Filipe 

Nyusi visitou o seu homólogo 
Magufuli, tendo como “principal 
tema de trabalho a conjugação de 
esforços para fazer face, com efi-
cácia, ao fenómeno do terrorismo 
que tem afectado os dois países, 
com impactos na região”. As con-
versações foram antecedidas de 
contactos entre representantes das 
Forças de Defesa e Segurança dos 
dois países, em que os ataques ter-
roristas foram o tema dominante.

Equipa técnica para 
Moçambique

Entretanto, uma das decisões 
da Cimeira Extraordinária da Du-
pla Troika da SADC de Maputo 
foi o envio urgente a Moçam-
bique de uma equipa técnica da 
SADC, com o objectivo de ava-
liar as necessidades do país para o 
combate ao terrorismo e extremis-
mo violento em Cabo Delgado.

A Cimeira da Dupla Troika 
decidiu também pela convocação, 
até 28 de Abril, de uma reunião ex-
traordinária do Comité Ministerial 
do Órgão da SADC para a Coope-
ração nas Áreas de Política, Defesa 
e Segurança. É neste encontro onde 
serão apreciados os resultados do 
trabalho da comissão técnica e ela-
borado o relatório que vai ser apre-
sentado à Cimeira Extraordinária da 
Troika do Órgão, a ter lugar no dia 
29 de Abril, na cidade de Maputo.
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Empréstimo bancário: solução 
a um problema ou sufoco

a carestia da vida, derivada da crise económica e agra-
vada pela pandemia da Covid-19, tem obrigado os cidadãos 
a buscar alternativas de sobrevivência, algumas das quais 
passam pelo empréstimo nos bancos comerciais, que vezes 
sem conta se mostra ineficaz, considerando o rendimento 
baixo dos mutuários e as altas taxas de juros praticadas pelos 
concessionários de crédito.

O cenário é tão 
d r a m á t i c o 
que, não raras 
vezes, os prin-
cipias jornais 

da praça saem à rua com centenas 
de anúncios de execução de bens 
penhorados, em virtude do incum-
primento dos prazos de pagamen-
to da letra do crédito solicitado.

 É uma impaciente tentati-
va diplomática para a resolução 
do conflito entre os devedores 
e a banca, cujos juros são de 
per si altíssimos, chegando a 
custar cerca de três vezes mais 
caro, e os prazos de reembolso 
da dívida chegam a atingir um 
período muito longo, levando 
o cliente a uma situação de des-
controlo total e esgotamento.

 É a pobreza no seu próprio 
nome, cujos personagens são aos 
milhares. Quase ninguém resiste à 
tentação de ir a um banco ou uma 
microfinança pedir este e aquele 
valor para suprir as dificuldades 
que se avolumam no dia-a-dia, 
desde as despesas de ordem esco-
lar, propinas, habitação, aquisição 
de viatura, matrimónio, fomento 
de negócio e outros fins que os 
clientes julgam convenientes.

O que acontece, regra geral, 
é que o dinheiro nas mãos dos 
clientes nem sempre é destinado 
a um negócio rentável ou viável, 
que permita um retorno flexível 
às entidades bancárias, o que re-
sulta na execução de bens móveis 
ou imóveis, em função do que a 
entidade bancária atribuir o va-
lor, processo que acontece com 
a intervenção das autoridades, 
neste caso os tribunais e a Polícia. 

Esta situação é muito desola-
dora, onde em alguns bairros su-
burbanos, e não só, é comum avis-
tar propriedades assinaladas com 
os dizeres: “Obra embargada por 
dívida ao banco ou despejo coer-
civo até ao desfecho do proces-
so judicial da dívida em causa”.

 Na maior parte dos anún-
cios de execução constata-se que 
as casas de microcrédito, de-
pois de executados os bens dos 
mutuários, não têm outra alter-
nativa se não proceder à venda 
em hasta pública dos bens dos 
executados (devedores), alguns 
dos quais na casa dos milhões.

A aplicação do valor em 
despesas desnecessárias, como 
o caso da alimentação, viaturas, 
matrimónio e viagens, torna logo 
impossível, nalguns casos, a de-
volução do valor em causa, pres-
suposto que gera condições fér-
teis para que o banco, a Polícia e 
o tribunal recorram ao instrumen-
to único e válido: a lei em vigor.

Execução dos bens

“É doloroso dever ao ban-
co e estar sujeito a penhora de 
um bem”, desabafa A. Cossa, 
cujo nome preferimos omi-
tir por questões profissionais. 

A fonte em alusão refere que 
viveu uma situação de execução 
do banco, em que não poupou a 
sala, os quartos, até a cozinha, 
ao ponto dos oficiais de justi-
ça levarem consigo 20 talheres 
de segunda mão depositados na 
gaveta da sua residência. “Le-
varam tudo! Não tenho nada. 
Até a beliche do pequeno Zezé 
carregaram. Não esperava isso 
de um banco com o qual tenho 
uma relação há anos. Jurei nun-
ca mais solicitar um empréstimo 
a um banco”, lamentou a fonte.

Tal como esta cidadã, um 
empresário de promoção de cul-
tura no sector de concertos não 
escapou à fúria da banca comer-
cial, à qual invariavelmente vi-
nha recorrendo para a realização 
de festivais culturais internacio-
nais que arrastavam milhares de 
espectadores, não tendo conse-
guido respeitar os compromis-

sos assumidos com o banco. 
Este não agiu de forma dife-

rente. O banco não ensaiou. Tra-
tou de executar uma vivenda bem 
localizada na zona da Polana-Ci-
mento, classificada como zona de 
elite na cidade de Maputo, o que 
traduz a ideia de que o imóvel está 
na escala dos 350.000 USD. Em 
alguns casos, os valores não estão 
cobertos de seguro, que em caso de 
incumprimento cobriria a dívida.

As penhoras são os aspec-
tos mais graves de alguns in-
cumpridores. Contudo, um 
outro facto curioso tem a ver 
com o tempo de pagamento da 
dívida, que muitas vezes o va-
lor solicitado é a quadruplicar. 

O professor universitário Al-
berto Ferreira é exemplo vivo 
de que o empréstimo nos ban-
cos, ao invés de ajudar na reso-
lução de um problema, abre um 

poço sem fundo nos clientes. 
Na sua rede social, Alberto 

Ferreira relata que teria, no ano 
de 2019, solicitado um emprésti-
mo de 400.000 meticais a um dos 
bancos comerciais para determi-
nados fins. O prazo para amorti-
zação do empréstimo é de cinco 
anos. Contudo, feitos os cálculos 
depois de alguns anos de descon-
tos, o académico surpreendeu-se 
com o valor que teria que pagar.

“Em 5 anos fiz as contas: 22 
mil mensais x12 meses x5 anos 
=1.320.000.00mt. E porque a ten-
dência da quantidade mensal de 
amortização é de aumentar, acho 
que ultrapassaria os 1.500.000mt 
ou mais”, escreveu o professor, 
acrescentando que ter-se-á diri-
gido ao banco por forma a saber 
na totalidade a dívida que detém, 
depois de longos meses de cor-
te, só que, surpreendentemente, 

a senhora do balcão respondeu 
que eu devia 421 mil meticais”, 
disse, advertindo a juventude a 
não solicitar empréstimos aos 
bancos, sob risco de laborarem 
a vida toda a amortizar dívidas.

Um estudo do Banco de 
Moçambique refere que cerca 
de 3% da população moçambi-
cana é que tem acesso ao cré-
dito bancário. Esse pouco rácio 
que se beneficia é directamente 
proporcional à população que 
só consegue pagar uma ou duas 
letras e daí fica em litígio com 
o banco, num cenário que se 
transforma numa caça ao gato.

Crise gera presença das 
microfinanças

O economista Egas Da-
niel considera que o ambiente 
de crise nos países em desen-
volvimento abre espaço para o 
estabelecimento de várias ins-
tituições de crédito com o ob-
jectivo de atrair mais clientes. 

Egas Daniel referiu ainda que 
a cultura de consumo por parte 
dos moçambicanos, geralmente 
motivados pela pobreza e baixo 
rendimento, gera aliciamentos 
aos clientes. É um contexto em 
que quase é impossível fazer 
poupança e o consumo para po-
der fazer face a despesas dura-
douras, como casa, carro, entre 
outras, acaba deixando esta cama-
da social vulnerável aos bancos 
comerciais e às microfinanças.

“Há um ambiente fértil para 
o desenvolvimento de micro-
finanças para conceder crédito 
ao elevado número de clientes”, 
alerta, lembrando que em am-
bientes de crise regista-se um 
aumento das taxas de juros como 
forma de diluir a crise dos ban-
cos, transferindo para os clientes.

O economista aponta ainda 
que os bancos estão sempre a ac-
tualizar as taxas de juros sempre 
que o Banco de Moçambique fizer 
mexidas, e quando o regulador re-
duz estes levam tempo para ajus-
tar, o que afigura desonestidade. 

A redução da taxa de juros 
aumenta a clientela, contudo 
os bancos receiam que o mes-
mo aumento possa gerar cré-
ditos mal-parados quando há 
flutuações das taxas de juros.

“Há incerteza sempre que se 
reduz as taxas, porque a nossa 
economia ainda é dependente e 
todas as mexidas que sucederem 
no mundo colocam-nos numa si-
tuação de vulnerabilidade”, disse 
a fonte, sublinhando que os ban-
cos sempre saem a ganhar, daí 
que nos seus relatórios os lucros 
apresentados são demasiado altos. 

eLton da Graça 
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O nosso Criador 
estabeleceu no 
vasto universo 
d a s  S u a s 
criações diversos 

mecanismos ,  e  pô- los  a 
funcionar de forma tão perfeita 
quanto complexa, que torna 
impossível nós os Humanos os 
conhecermos, assim como também 
nos é impossível exercermos 
algum controlo sobre eles. 

Entre nós os Humanos ouve-se 
com muita frequência a frase “este 
corpo é meu, pelo que tenho o direito 
de usá-lo como bem entender, 
pois ninguém manda em mim”!

Como, e até que ponto o 
nosso corpo nos pertence? Se 
analisarmos bem a frase acima 
concluiremos que mesmo em 
termos científicos tal não é verdade.

Comecemos da nossa criação 
primária no ventre da nossa mãe, 
quando aparecemos do nada.

Será que na nossa criação a nossa 
vontade teve alguma influência 
ou foi determinante em alguma 
coisa? Será que tivemos alguma 
palavra na criação do nosso próprio 
corpo, que é o contentor da nossa 
alma? É claro que não! Será que 
decidimos se queremos ser bonitos, 
feios, magros, gordos, de estatura 
física normal ou anões, etc.?

Até mesmo os nossos sentidos 
ligados ao acto de comer ou beber 
estão fora da nossa vontade. 
Por exemplo, a sensação de 
fome é alheia à nossa vontade 
ou controlo, e não depende da 
vacuidade do nosso estômago. 

A fome não é apenas o senso 
de alarme ou aviso, mas também 
um sentimento que obriga a 
pessoa a comer, desaparecendo 

quando a pessoa estiver saciada.
Esta situação indica que 

o Ser Humano não se resume 
a uma máquina composta 
unicamente de tecido muscular.

Se nos recusarmos a atender 
a esse sentimento de fome, 
tal  poderá eventualmente 
levar-nos a consequências 
sérias, e até mesmo fatais.

Se não existisse tal fenómeno 
chamado fome ou apetite, os 
Humanos não estariam interessados 
em trabalhar. O sentimento de 
fome é uma lembrança d’Aquele 
que a proporciona (o Criador). 

Na real idade,  todas  as 
nossas emoções são pertenças 
temporárias que nos proporcionam 
meios de apoio à vida, para a 
continuidade das gerações.

O desejo sexual foi-nos 
proporcionado para constituirmos 
família e dar continuidade 
à raça humana. O apetite foi-
nos proporcionado para que 
possamos manter as nossas vidas. 
A sensação de frio foi-nos dada 
para procurarmos agasalho.

Quando alguém sofre um 
AVC que lhe causa a paralisia 
parcial do seu corpo, todas as 
sensações de dor, calor ou frio 
desaparecem das partes afectadas.

Não obstante a sensação de frio 
ou excesso de calor estarem ligados 
a certas áreas do cérebro e das 
células nervosas, tal sentido não 
está ligado por completo ao cérebro. 
Isto para dizer que nós os Humanos 
não somos simples máquinas feitas 
de elementos encontrados na terra.

Nós temos emoções, uma 
alma encarregue de controlar tais 
emoções, e um mundo espiritual 
ligado a isso. De tal maneira que até 

mesmo a sensibilidade ao frio e ao 
calor não nos pertence, não podendo 
portanto criá-la ou controlá-la.

Não temos capacidade de ligar 
ou pôr a funcionar o nosso corpo, 
assim como pomos a funcionar 
uma máquina de lavar. Não somos 
dotados de qualquer botão que 
permita ligar o nosso coração caso 
soframos uma paragem cardíaca.

C o m o  é  q u e  o  n o s s o 
coração funciona? Já alguma 
vez pensamos acerca  da 
quantidade de redes nervosas 
que intervêm no funcionamento 
perfeito do coração? Todas as 
células do coração funcionam 
com a mais absoluta perfeição.

Se os milhões de células num 
coração não funcionassem de 
forma sincronizada e conforme 
superiormente programado, como 
é que todas as outras células do 
nosso corpo poderiam ser nutridas 
e oxigenadas no momento exacto? 
Tudo isso está a acontecer de forma 
independente da nossa vontade.

Quantas células vermelhas ou 
brancas nós temos, e como é que 
elas funcionam? Será que somos 
nós que as pomos a funcionar?

O nosso corpo é protegido 
contra as doenças porque as células 
brancas no sangue reconhecem 
e atacam os micro-organismos 
estranhos. Como é que a célula 
branca no sangue separa as células 
normais das bactérias prejudiciais?

Será que sabemos como 
é  que isso  funciona,  ou 
quem é que faz funcionar?

Q u a n t o s  t i p o s  d e 
circuitos nervosos existem?

É  de  t odo  imposs íve l 
sabermos de tudo isso, e até 
mesmo termos algum controlo.

C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 
C a p .  2 3 ,  V e r s . 1 4 :

“ A b e n ç o a d o  s e j a  o 
Melhor  dos  Cr i adores” .

Isto é apenas um exemplo. 
E ainda se pode dar exemplos 
de inúmeras liga¬ções entre os 
nervos que funcionam de forma 
espantosa no nosso cérebro.

Será que temos a opção de “desligar 
a ficha” da dor, livrando-nos dela?

Se este corpo fosse como as 
máquinas que nos pertencem, 
poderíamos controlá-lo, mas não é.

Mais de 75% (setenta e cinco 
porcento) do acto de mastigar é 
um reflexo, e acontece fora do 
nosso controlo e vontade. Apenas 
uma das três fases do acto de 
engolir está no nosso controlo, 
sendo que o resto do processo 
ocorre a partir dos nossos reflexos 
durante o acto de comer e beber.

Se o acto de engolir estivesse no 
nosso controlo haveria uma grande 
probabilidade de as porções de 
comida ou uma gotinha de líquido 
facilmente sufocassem os nossos 
pulmões e causassem a morte.

Como é que o nosso estômago 
e os intestinos funcionam? 
A que velocidade a secreção 
e os movimentos ocorrem?

Todos esses movimentos 
e  r egu l ações  con t i nuam 
ao longo de toda a nossa 
vida sem qualquer pausa?

Será que podemos parar o 
palpitar do nosso coração, ainda 
que seja por breves segundos 
quando estamos a dormir, assim 
como apagamos a luz para 
poupar energia, voltando a 
ligá-la quando despertamos? 
Ou será que podemos desligar 
ou parar o coração, e causar 

a morte quando queremos? 
C o m o  é  q u e  o  c o r a ç ã o 
funciona? Quanto sangue é 
bombeado em dado minuto?

Saliente-se que o nosso 
coração começa a funcionar, 
palpitando, ainda no útero da 
nossa mãe, quando ainda somos 
tão pequenos, do tamanho de 
um pedaço de carne, ainda 
na quarta semana de vida?

Como é que podemos dizer 
que controlamos o nosso 
corpo, quando até aos dias 
de hoje os cientistas não têm 
uma compreensão sólida, e 
se têm algumas conjecturas é 
sobre a continuação rítmica 
da  r e sp i r ação  du ran te  a 
dormida ou o estado de coma?

Portanto, podemos concluir 
que a frase “este corpo é 
meu” é errada e enganadora. 
Este  corpo  foi -nos  dado 
como pertença temporária.

Cientificamente está bem 
claro que nenhuma das funções 
do corpo nos pertence, mas 
sim Àquele que as criou.

A nossa responsabilidade é 
termos isso presente, sermos 
gratos por tudo o que o Criador nos 
deu, e cuidarmos da nossa saúde.

E isto é um dos sinais da 
existência do Criador, assim 
como cons ta  no  Qur ’án , 
Cap.  51 ,  Vers .  20  –  21:

“E na Terra, há sinais para 
os (que estão) convictos.

E (também) em vós próprios; 
A c a s o  n ã o  o b s e r v a i s ” ?

Para terminar, gostaria de 
felicitar a todos os irmãos 
muçulmanos pelo início do 
abençoado mês de Ramadhaan.

Feliz Ramadhaan a todos!

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A quem é que pertence 
o nosso corpo?
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A importância do registo de dados 
de acidentes rodoviários

Pr e t e n d e m o s 
com este escrito 
a l e r t a r,  ma i s 
uma vez, para 
a importância 

dos  p roced imentos  de 
r e g i s t o  d e  d a d o s  d o s 
acidentes rodoviários que, 
em Moçambique, é feito 
de forma muito deficiente, 
não se podendo acreditar 
nos números estatísticos 
apresentados quer pela 
Polícia de Trânsito, quer pelo 
INATTER, porque são irreais.

Este assunto já foi objecto 
de estudo por parte do 
Governo que culminou com 
a proposta de se criar um 
Centro de Recolha de Dados 
de Acidentes Rodoviários. 
Foi até elaborado e ensaiado 
um guião a ser usado pelos 
agentes de fiscalização 
quando ocorra um acidente 
rodoviário, cuja informação 
nele recolhido seria enviada 
para o referido centro de 
recolha  de  dados  para 
efeitos de estatística e de 
estudos. Todo este trabalho 
que foi desenvolvido e 
cuidadosamente elaborado 
não passou de mera intenção, 
uma vez que foi arquivado 
nas gavetas das secretárias 
dos nossos zelosos dirigentes. 
Acomodaram-se nos sistemas 
arcaicos com que vinham 
a trabalhar e, como parece 
que são contra tudo o que 

represente inovação na 
forma de trabalhar com 
mais eficiência, ignoraram 
o preenchimento deste 
guião de recolha de dados 
dos acidentes porque dá 
algum trabalho a fazer.

Existem muitas deficiências 
ao nível  de  regis tos  e 
metodologia de análise de 
dados relativos aos acidentes, 
o que dificulta conhecer a 
realidade moçambicana no 
que se refere à sinistralidade 
rodoviária. Uma evolução 
positiva neste âmbito só seria 
possível se houvesse uma 
base de dados actualizada 
e fidedigna para poder 
proporcionar estudos fiáveis 
e possibilitar traçar políticas, 
medidas de segurança e de 
prevenção que ajudassem 
a reduzir  o número de 
acidentes e vítimas mortais. 

Por exemplo, por que razão 
ocorrem, em proporção, 
quando comparado com 
outros lugares, mais acidentes 
na Manhiça e Maxixe? Se 
tivéssemos o tal órgão de 
recolha de dados dos acidentes 
saberíamos com precisão os 
locais em que ocorrem, o tipo 
de acidentes e a hora em que 
mais se registam. Seria fácil 
ir aos locais identificados e 
intervir com eficácia para 
corrigir ou eliminar de forma 
científica as causas dos 
acidentes e também ir assim 

diminuído os pontos negros 
nas nossas vias públicas.

Sendo a sinistralidade 
rodoviária um problema 
complexo, de difícil análise e 

resolução, torna-se necessário o 
contributo de todas as entidades 
com responsabilidade nesta 
área. Porém, todas estas 
entidades deveriam actuar 
sob planificação e orientação 
de um órgão coordenador de 
modo a que cada uma delas 
saiba onde e como contribuir 
para um objectivo comum. 
Este órgão coordenador foi 
também criado e estudado 
o seu modo de actuação, 
mas tudo foi também parar 
nas referidas gavetas dos 
nossos ilustres irresponsáveis.

Em nossa opinião, se 
o  ac tua l  min i s t ro  dos 

Transportes e Comunicações 
quiser marcar positivamente 
a sua permanência como 
dirigente dos transportes e 
da mobilidade segura dos 
cidadãos terá de exigir, entre 
outros aspectos, que se crie 
o mencionado órgão de 
recolha e registo de dados 
dos acidentes rodoviários, 
sem o qual não será possível 
traçar um plano de combate 
eficaz contra a sinistralidade 
n a s  n o s s a s  e s t r a d a s .

Em Moçambique não se 
percebe bem a quem compete 
fazer o registo e estatística de 
toda a informação respeitante 
aos acidentes de viação. Será 
que compete ao INATTER, à 
Polícia de Trânsito, à Direcção 
Nacional de Estatística 
ou  a  uma  Au to r idade 
Nacional de Segurança 
Rodoviária a ser criada? 

Seria uma destas entidades 
a ser designada que passaria 
a ter conhecimento das 
variáveis que contribuem para 
a ocorrência dos acidentes, 
sejam elas referentes ao 
condutor, ao veículo, à via, 
ou às condições climatéricas. 
S ã o  e s t a s  r e f e r i d a s 
variáveis intervenientes nos 
acidentes que possibilitam 
aos investigadores chegar 
a resultados objectivos de 
modo a definir medidas de 
segurança e de prevenção 
rodoviár ias .  Assim,  as 

bases de dados alimentadas 
com informação recolhida 
permitiriam o cruzamento de 
variáveis, o que melhoraria 
o conhecimento sobre as 
causas da sinistralidade 
rodoviária. Por outro lado, 
não é feita uma comparação 
ou um cruzamento de dados 
registados pela Polícia, com 
os do Ministério da Saúde 
e empresas seguradoras. 
Só assim se pode ter uma 
informação real e agir em 
relação à competência dos 
condutores, competência dos 
peões, falha na fiscalização, 
f a l h a  n a  s i n a l i z a ç ã o , 
falta de políticas seguras 
e acção das autoridades.

Temos consciência de 
que quando abordamos 
os problemas do nosso 
ambiente rodoviário, no 
geral, é como se estivéssemos 
a escrever para os cegos 
ou a falar para os surdos, 
uma vez que os problemas 
apresentados continuam 
na mesma, e praticamente 
ninguém faz nada para os 
resolver. Também, ninguém 
pede responsabilidades. 
Mas não vamos desistir. 
Continuaremos a advertir e a 
apresentar ideias ou soluções 
e a incomodar os nossos 
dirigentes que teimam em 
continuar a governar mal. 

*DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

Em Moçambique não 
se percebe bem a quem 
compete fazer o registo 
e estatística de toda a 
informação respeitante 
aos acidentes de via-
ção. Será que compete 
ao INATTER, à Polícia 
de Trânsito, à Direcção 
Nacional de Estatística 
ou a uma Autoridade 
Nacional de Segurança 
Rodoviária a ser criada? 
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Há que treinar jovens locais para ajudar 
“também” a combater os terroristas

maputadasF r a n C i s C o  r o d o L F o

“Urgente” para Palma e Cabo Delgado:

 z Exemplo de como o Major-General João Américo Mpfumo formou em 
Chitata (Tete) jovens residentes nos distritos e evitou o seu “assalto” …

A semana que 
findou foi de 
acontecimentos 
d i g n o s  d e 
m a i o r e s 

encómios nestas tuas Maputadas, 
no Grande Rio ZAMBEZE. Foi 
pretexto para estarmos no Café 
Nautilus na terça-feira (14.4.21).

Saí de casa e fui pela Av. 
Mártires da Machava, na capital 
moçambicana, e ao lado da casa 
n.º651 verifiquei que a tampa de 
saneamento (de ferro fundido) 
com inscrições “Saneamento 
–  C . M . ”  f o i  r o u b a d a .

Perguntei ao guarda, que 
explicou que “normalmente 
ocorre nos dias chuvosos, 
pois acordamos com tampas 
roubadas”. Aqui fica o alerta, 
prometendo voltar ao assunto.

Passo da Livraria MABUKU, 
na Av. Julius Nyerere, e recordo 
que a Livraria Conhecimento, 
na Av. 24 de Julho, mudou de 
instalações. A crise das livrarias é 
problema sério, porque além dos 
livros serem caros – em relação 
à maioria dos vencimentos dos 
moçambicanos - os professores 
da Língua Portuguesa não têm 
o hábito de recomendar aos 
seus alunos a leitura de livros.

É um problema que a ministra 
moçambicana de Educação e 
Desenvolvimento Humano, Dr.ª 
Carmelita Namashulua, deveria 
ter na sua “agenda”, mas nós 
pensamos que é um problema 
estrutural, pois quantos pais 
e encarregados de educação 
oferecem livros aos seus 
filhos quando fazem anos, por 
exemplo? Parece que todos nos 
marimbamos com a leitura, pois 
nos concentramos mais nos nossos 
Whatsapandos e Facebookandos.

Fui ao Nautilus e lá estava 
o  Pedro,  pontualmente , 
para a cavaqueira habitual. 

- A vida é complicada! 
Não poderemos ir ao velório 
do Hortêncio Langa, falecido 
ontem – digo ao Pedro.

- Uma vida inteira dedicada 
às artes, sobretudo à música. 
Temos que cumprir com as 

recomendações do Presidente 
da República, para evitar mais 
mortes por causa da Covid! 
– lamenta o meu amigo.

-Para mim é “Urgente” para 
Palma e Cabo Delgado!– Tal 
como o Presidente da República 
de Moçambique ,  F i l ipe 
Jacinto NYUSI, se referiu!

- Tu prometeste, na última 
cavaqueira, para revermos 
algumas experiências do passado, 
já que nos cerca de 10 anos da 
“guerra de desestabilização” em 
Tete algo ficou para as gerações 
vindouras e presentes…

- Há que treinar jovens 
locais para ajudar “também” a 
combater os terroristas! É uma 
lição que as nossas FDS (Forças 
de Defesa e Segurança) deveriam 
equacionar! – explico ao Pedro.

- Teríamos vantagens nisso?
-Quando o Major-General 

João Américo Mpfumo era 
Comandante Militar em Tete, 
naquele seu estilo característico 
de tomar decisões no momento 
preciso, vendo-se na ameaça 
de ataques dos matsangas, que 
tentavam o assalto aos distritos, 
arranjou uma solução…

- “É por isso, que dizias: o 
Exemplo de como o Major-
G e n e r a l  J o ã o  A m é r i c o 
Mpfumo formou em Chitata 
(Tete) jovens residentes nos 
distritos e evitou o seu “assalto” 
…- diz o Pedro, quando já 
tínhamos servido o café.

-Não restam dúvidas que 
esta experiência foi uma mais-
valia, porque a província de 
Tete sofria pressão e, por isso, 
foi colocado o Major-General 
João Américo Mpfumo, que 
como estratega que era formou 
jovens recrutados nos distritos 
que após a formação no Centro 
de Preparação, no Quartel 
de Chitata, em Tete, foram 
colocados nos seus distritos. Os 
resultados foram imediatos…

- Evidentemente que a 
guerra dos 16 anos não se 
compara com o terrorismo 
de Cabo Delgado, em Palma, 
pelas imagens que a equipa de 

Brito Simango (repórter da TVM) 
nos mete nesta caixinha mágica 
sentados no sofá, nas grandes 
cidades, amiúde inimaginável, 
no que os jovens das FDS fazem 
nos teatros operacionais… 

-É um sacrifício que a sociedade 
deve reconhecer e não como 
aqueles que abusando da liberdade 
de expressão e de Imprensa atiram 
todo o tipo de impropérios para estes 
jovens que devem merecer o nosso 
respeito. A preparação dos jovens 
naturais da sua província (para 
estarem nos seus distritos) depois 
de treinados, tem dupla vantagem: 
“leva à consciencialização dos 
líderes locais que a causa da defesa 
de Cabo Delgado também é sua!”

- Oh Rodolfo, há razão nisso!
-Outra vantagem é a língua que 

falam as populações de cada distrito 
(swahili, kmuane, emakwua, 
etc.). A guerra se ganha também 
na batalha de “informação”. 

- Há muitas sugestões após 
a batalha bem-sucedidas das 
nossas FDS, mas ficará para a 
nossa cavaqueira semanal, já 
que, por exemplo, o Dr. Tomaz 
Salomão deixou a sua “opinião”, 
desobstruindo a pressão que tem 
vindo na media: “Moçambique tem 
de pedir tropas de fora!” É a parte 
emocional dos apregoadores…

-Tomaz Salomão fala terra-terra, 
porque foi “sacado” por Samora 
Machel, Presidente da República 

(Popular) de Moçambique, da 
vida civil para Secretário de 
Estado da Defesa. Não afina 
pelo mesmo diapasão. Foram na 
altura “retirados” da vida civil: o 
Coronel na Reserva Lázaro Mathe 
(Engenheiro Mecânico, que era 
Secretário de Estado dos Transportes 
Rodoviários), e na altura “saiu” do 
Comércio Francisco Masquil.

Estava em causa injectar mais 
quadros na “Logística”, um 
dos pressupostos que se impõe 
agora: Logística, Formação 
e meios materiais, incluindo o 
Financeiro, para que a “Guerra 
do Petróleo” seja ganha e 
beneficie o povo moçambicano. 

Maputaremos para semana…
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Editorial
Deixem-nos livremente 

fazer a parte que nos cabe!

dougLas madjiLa

Devido mesmo aos baixos níveis que caracteri-
zam o país, é muito comum ou então consensual 
a ideia de estampar uma nova cara a esta Nação, 
pois parece que é unânime a tese de que preci-
samos de um Moçambique novo, um país me-

lhor. Essa melhoria carece indiscutivelmente de algum esforço, 
visto que não há nada bom que venha de graça, e trabalho é 
necessidade mínima, é sempre preciso apimentar com suor, e 
para o nosso caso o que temos visto é sangue mesmo. Horrível!

Estamos na verdade a viver o inverso das condições humanas, 
à beira de um precipício e desafiando a gravidade na tentativa 
de não chegar ao fundo, isso a considerarmos o facto de estar-
mos ainda vivos se nos apoiarmos pela biologia, porque numa 
outra vertente de vida em que se dá espaço a pressupostos 
sociais para classificar uma vida, então somos mesmo cidadãos 
fantasmas, mortos à procura de uma sepultura decente, tal 
como refere Ungulane Ba Ka Khosa em “A orgia dos loucos”. 
Uma triste orgia de mortos. Países e cidadãos naturais, para não 
dizer comuns, não desperdiçam suor, ou seja, o suor sempre 
lhes valerá algum sucesso, um bem-estar e quase que nunca 
precisam chegar a um nível em que se pinga sangue para viver.

Por essa nossa pobreza característica era infalível que não 
chegássemos a derramar sangue sem que não fosse por inimi-
zades ou amizades da Frelimo e Renamo. Certeza pairava de 
que de uma outra forma pagaríamos a moçambicanidade via 
sanguínea, mas pela evolução do tempo, certeza era também de 
que seria para melhorar, uma perda de sangue meramente figu-
rada, mas não, estamos a morrer verdadeiramente, degolados 
tanto quanto as ovelhas, e pouco antes de conseguirmos perder 
a vida desafiamos o disparate de disputar o capim com as va-
cas para engordarmos um pouquinho mais nos segundos que 
nos restam, já que transformamo-nos em vacas, a carne deles. 

Portanto, enquanto pensamos num Moçambique novo, a 
realidade nos impõe esse novo Moçambique, o matadouro. 
A realidade parece-nos sempre coisa doutro mundo na ver-
dade, temos muitíssima dificuldade em lidar com ela e faz-
-nos sofrer bastante e infelizmente vivemos retrocedendo. 

Problemas e dificuldades existem e sempre existirão, 
mas lamentavelmente sempre carentes das nossas capaci-
dades em ultrapassá-los com sucesso, resolvê-los e avan-
çar, lembrando sempre que o melhor destino é para frente, 
mas que o destino para trás também existe e não é bom.

Se recolhermos detalhadamente as medidas que toma-
mos relativamente aos nossos problemas notaremos que 
é muito pouco provável encontrar medidas realmente 
acertadas, pois encontramo-nos cada vez mais recolhidos 
em senzalas metropolitanas, confiando numa simulada 
prisão que vagarosamente acreditamos ser o melhor que 
temos, tanto que alastramos a senzala dia pós dia, incli-
nando-nos a nós próprios para a certeza de que é a falta 
de liberdade que nos libertará da abençonhada maldição. 

A verdade é que não importa de que maneiras, é sem-
pre mais fácil adestrar, escravizar até governar quando 
o bicho de estimação ou então o escravo tem hora de 
sair para servir a nobreza e por si sabe recolher à horas, 
antes que os donos comecem a vaiá-los tal como suce-
de nos dias de hoje nas nossas cidades e vilas, atenção. 

abaixo a escravatura!

Moçambique novo: Vacas, ovelhas 
degoladas e escravos na senzala

Moçambique assinalou no dia 13 do corrente as cele-
brações do Dia do Jornalista nacional sem pompa 
nem circunstância. Curto e grosso. As razões são 
por demais conhecidas, mas a primeira justificação 
leva o nome da Covid-19, esse inimigo número um 

da Humanidade, que não cede em abrir alas para a concretização dos 
destinos traçados nas diversas e diferentes sociedades, deixando-nos 
num mar de dúvidas, até ao dia em que respiraremos de alívio, quan-
do as vacinações atingirem o estágio por demais desejado. Pudera!

Enquanto isso, as dificuldades encontradas pelos jornalistas no exercí-
cio da sua profissão são imensas, ou seja, a comunicação social caminha 
em terreno movediço, enfrentando das mais díspares contradições, que 
sem dó nem piedade vão apontando para um horizonte tremido, apesar 
dos discursos e palmadinhas que nos vão adormecendo como acontece 
aos bois. No meio disto, o PR vai-nos dando alento como lhe compe-
te, repetindo que estão a ser criadas condições para que trabalhemos 
sem sobressaltos de ordem alguma, mormente na cobertura de assun-
tos delicados, como tem sido o caso do confronto em Cabo Delgado.

Em 1978 foi criado o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), instituição 
que tem sido o guardião frangueiro dos interesses da classe dos escribas. 
E dizemos isto seguros, porque, em verdade, o SNJ continua distante dos 
objectivos para os quais foi parido, e tem sido uma espécie de abrigo 
para aqueles que se servem da escova para atingir patamares esquisi-
tos, conseguidos na senda do lambebotismo e do comando à distância. 

Apesar do PR augurar que o jornalista moçambicano não deve ser re-
produtor de vontade contrária à unidade dos moçambicanos e reconhecer 
a necessidade de criação de medidas, visando facilitar o exercício desta 
nobre profissão, através de leis ajustadas ao ofício jornalístico e conducen-
tes à criação de órgãos independentes e de regulação isentas de ingerência 
externa, a realidade é sombria e nos conduz à velha máxima que assume 
que pela boca morre o peixe, ou se quisermos no velho ditado do oeste 
americano incarnado na frase de que a língua longa é sinal de mão curta!

Nós os fazedores de informação clamamos por mais acesso às fontes de 
informação, pela melhoria das condições de trabalho e adopção da carteira 
profissional, somos contra o cerco à liberdade de informar e perseguições 
a jornalistas, pois estes factos, conjugados, constituem uma verdadeira 
violação dos direitos humanos e sugerimos que os processos judiciários que 
injustamente estão a ser levantados contra jornalistas sejam terminados, que 
haja esclarecimento dos casos de rapto e abuso físico dos nossos colegas.

A arte de informar não obedece a catecismos de terror. Informar é 
sem sombra de pecado um contributo à democracia. A arte de infor-
mar é sobretudo quota-parte das necessidades de desenvolvimento 
das sociedades, e qualquer abuso contra os fazedores da informa-
ção é um atropelo à humanidade, na perspectiva de que cada um, 
no mundo, tem espaço para muscular as iniciativas de crescimento.

 Por  i s to  e  mais ,  deixem-nos  l ivremente  fazer  a  nossa  par-
te  sem algemas nas palavras ,  ou ameaças de qualquer  índole!

| opinião | zambeze  | 9Quinta-feira, 15 de Abril de 2021



Uma memória pessoal 
do 4 de Abril

Comercial

Há 19 anos, no 
dia 4 de Março 
de 2002, uma 
quinta-feira, 
almocei num 

restaurante da linha do Estoril, 
com o General João de Matos. 
Nesse dia, em Luanda, assinava-
se os Acordos de Paz entre o 
Governo do MPLA e a UNITA.

Tinha sido um processo rápido, 
depois da morte em combate 
de Jonas Savimbi, no dia 22 de 
Fevereiro desse ano de 2002; a 
15 de Março tinham-se iniciado 
negociações entre as chefias 
militares das FAA e da UNITA, 
na cidade de Luena, no Moxico, 
que duraram até 30 de Março, dia 
em que o General Nunda, Chefe do 
Estado-Maior Adjunto das FAA, e o 
Chefe do Estado-Maior da UNITA, 
General Abreu “Kamorteiro”, 
rubricaram os termos do cessar-
fogo, depois do alargamento 
das negociações aos vários 
comandos provinciais da UNITA. 

Finalmente, a 4 de Abril, numa 
cerimónia solene em Luanda, 
assinava-se os Acordos de Paz 
e Reconciliação Nacional, 
entre os comandantes dos dois 
Exércitos: pelas FAA, o General 
Armando da Cruz Neto; pela 
UNITA, o General Kamorteiro.

O General Armando da Cruz 
Neto fora o sucessor de João 
de Matos, que deixara a chefia 
das FAA em Janeiro de 2001. 
João de Matos tinha sido o 
grande arquitecto, do lado militar 
do Governo, da situação e da 
relação de forças que levara à 
solução vitoriosa da guerra civil.

Eu tinha-o conhecido em Lisboa, 
em Janeiro de 1996, numa visita 
informal em que, pela primeira 
vez, se dera atenção, a nível do 
poder político do Estado português, 
a este General de 40 anos, Chefe 
do Estado-Maior General das 
FAA, comandante de um dos 
maiores e mais operacionais 
exércitos de África, lugar em que 
sucedera ao General França Ndalu.

João de Matos convidou-me a ir a 
Angola, fazer uma conferência em 
Luanda, para os oficiais-generais 
das FAA, o que aconteceu no dia 
15 de Março desse ano de 1996. 

Iniciámos aí uma relação, sempre 
dominada pela preocupação de uma 
solução para a guerra civil, mas que 
trouxe consigo uma boa amizade.

João de Matos era uma 
personagem fora de baralho, tinha 
um historial de combatente e de 
chefe de combatentes, o que se via, 
desde o primeiro instante; até por um 
pormenor, que sempre observei nos 

verdadeiros operacionais, - estão 
muito mais à vontade em uniforme, 
no camuflado, que em roupas civis.

Fomos tendo, nesses anos, 
conversas sobre a situação - que era 
na altura uma daquelas situações 
de nem paz nem guerra, que 
se repetiram nesta fase última 
ou “terceira” da guerra civil de 
Angola; quando, tendo cessado 
as intervenções externas, a 
partir do fim da Guerra-Fria, a 
guerra se tornara um processo 
quase exclusivamente interno.

Apenas no sentido de que a 
intervenção das grandes potências 
soviética e americana desaparecera, 
embora persistissem os conflitos 
regionais que continuavam - da 
RDC à África do Sul em transição 
- a influenciar e ser influenciados 
pe l a  gue r r a  de  Ango la .

Naquele 4 de Abril de 2002, 
João de Matos não estava eufórico. 
Nos finais de Janeiro de 2001, 
o Presidente José Eduardo dos 
Santos, a pretexto de um conflito 
levantado pelo ministro da 
Defesa, Kundi Paihama, tinha-lhe 
apontado o caminho da demissão, 
aproveitando ele terminar o segundo 
mandato consecutivo no cargo. 

Segundo o General Luís Faceira, 
fora-lhe então oferecido o lugar de 
Embaixador na Coreia do Norte, 

que, claro, recusara. Fora para o 
Reino Unido, para Londres, fazer 
um curso no IISS – International 
Institute for Strategic Studies.

Em Angola podia, mesmo 
contra vontade, ser uma presença 
incómoda, com todo o prestígio, 
merecido, de homem que dera 
a volta à guerra e que queria a 
paz no equilíbrio e no respeito 
e na reconciliação nacional.

Enquanto almoçávamos e 
falávamos do passado e do presente, 
não deixei de pensar numa certa 
ironia da História: o homem-chave 
na origem do que estava a acontecer 
naquele dia, não estava presente 
em Luanda, estava ali, sereno, 
tranquilo, sem ressentimentos, 
mas também sem excitação nem 
euforia, a olhar lucidamente 
para o presente e o futuro.

João de  Matos  era  um 
chefe natural, por intuição e 
instinto, daqueles que agarram 
o pessoal e o levam para onde 
querem. Em Portugal conheci 
oficiais assim - como Alpoim 
Calvão nos Fuzileiros, Jaime 
Neves nos Comandos e Heitor 
Almendra nos Paraquedistas (este 
felizmente ainda por cá). Mas 
para além dessa capacidade de 
conduzir os homens no terreno, 
tinha sentido estratégico, do 

comando e controlo e da grande 
arte e dos ardis da guerra.

E por isso saiu vencedor 
daquilo que foi também um 
duelo pessoal, de estratégia e 
astúcia, com um adversário de 
grande estofo- Jonas Savimbi.

João de Matos fazia a guerra 
sem ódio, e tinha a noção de 
que as guerras civis são sempre 
um passo doloroso, mas quase 
obrigatório, para a construção de 
um Estado e de uma Nação. Ele 
raciocinava com visão e ousadia, 
olhando a História do Mundo, 
do velho continente europeu e 
das Américas. Eram guerras que 
deixavam sempre cicatrizes. 
Por isso, quando falávamos em 
“Memórias” e em “História” 
fazia aquele seu sorriso evasivo, 
fino e sábio, como quem diz “é 
capaz de ser cedo para isso...”

Deus e o destino não lhe 
deram tempo para repensar o 
tema. Mas, percebendo a sua 
reserva, tenho pena, que não 
tenha deixado para a História, 
para os seus companheiros e 
amigos, - e para os inimigos 
que quase todos ficariam seus 
amigos - a sua visão e a sua 
versão dessa guerra de quase 
30 anos que acabava naquele 
dia. Ter-nos-ia ajudado a todos.

jaime nogueira pinto 
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*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verificação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net
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O n d e    O    n e g ó c I O    S e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

Pescadores de Nacala-à-Velha, na província de Nampula, 
receberam em Março uma formação prática em técnicas de 
construção de redes de pesca sustentável.

 

Com a dura-
ção de duas 
semanas, a 
formação foi 
m i n i s t r a d a 

por uma empresa especiali-
zada, contratada localmente.

Esta formação tem por ob-
jectivo evitar o uso de redes 
mosquiteiras e outras práticas 
nocivas às espécies marinhas, 
capturando mariscos ainda 
em fase de crescimento. Para 
a Nacala Logistics, o inves-
timento na pesca sustentá-
vel é de grande importância 
para as comunidades, uma 
vez que cerca de 70% das 
famílias que vivem na re-
gião costeira vivem da pesca.

 Segundo Celso Mutadiua, 
Gerente de Relacionamento 
com as Comunidades, “a pes-
ca artesanal é um dos princi-

pais meios de subsistência e 
de geração de renda para as 
comunidades de Nacala-à-
-Velha. Com esta formação, a 
empresa pretende que a comu-
nidade tenha acesso a redes 
com maior durabilidade e com 
maior capacidade de captura 
de pescado, dentro dos pa-
drões de sustentabilidade da 
pesca”, referiu o responsável.

 Além da preservação do 
ecossistema marinho, os pes-
cadores vêem na formação 
outras vantagens que contri-
buem para a melhoria da pes-
ca. “Com o passar do tempo, 
precisamos de pescar em regi-
ões mais afastadas da costa e 
com esta formação consegui-
remos produzir redes de me-
lhor qualidade que nos permi-
tam fazer isso. Agradecemos à 
Nacala Logistics pela ajuda”, 

realçou um dos formandos.
 Esta formação junta-se 

à iniciativa levada a cabo 
pela empresa, em Setembro 
do ano passado, na qual pes-

Nacala Logistics impulsiona pesca 
sustentável em Nacala-à-Velha

Politécnica tem novo reitor e vice-reitor

A Universidade 
Politécnica, a 
primeira ins-
tituição de en-
sino superior 

privado no país, conta, desde 
terça-feira, 13 de Abril, com 
um novo vice-reitor. Trata-se 
do Professor Doutor Cristiano 
Macuamule, que substitui no 
cargo a Professora Doutora Ro-
sânia da Silva, que vai exercer 
outras funções no Grupo IPS.

Doutorado em Bioquímica 
pela Stellenbosch University 
(África do Sul), Cristiano Ma-
cuamule desempenhava, até à 
sua nomeação, o cargo de Di-
rector Científico-Pedagógico, 
tendo, em seu lugar, sido in-
dicada Nancy Samamad, dou-
torada em Fisiologia Vegetal e 
Pós-Produção pela Universida-
de Federal de Viçosa (Brasil).

Para além de Cristiano 
Macuamule e de Nancy Sama-
mad foi também empossado o 
Professor Catedrático Jubilado 
Armando Jorge Lopes, para 
chefe do Gabinete de Avalia-
ção, Monitorização e Garantia 
de Qualidade, cargo que vai 
desempenhar cumulativamen-
te com o de assessor do reitor.

Na sua intervenção, o reitor 

da Universidade Politécnica, 
Professor Doutor Narciso Ma-
tos, apontou como principal 
desafio a melhoria da qualidade 
de ensino naquela instituição.

“Acredito que os estudan-
tes e encarregados de educa-
ção escolhem as universida-
des nas quais acreditam mais. 
Não escolhem as mais baratas, 
como muitos acham. Senão 
não estariam a mandar os fi-
lhos para a África do Sul ou 
Portugal. Eles fazem-no por-
que acreditam que é lá onde 
os seus filhos vão ter melhor 
formação. Por isso precisa-
mos de crescer em termos de 
qualidade para que o número 
de estudantes também cresça. 
Só assim poderemos ser uma 
universidade capaz de dar a 
cada docente ou dirigente as 
ferramentas de que precisam 
para serem excelentes”, disse.

Ainda no que diz respeito 
à qualidade, Narciso Matos fez 
saber que todos os 22 cursos 
leccionados na Universidade 
Politécnica, e submetidos à 
avaliação externa, foram apro-
vados. “Devemos implemen-
tar as recomendações que nos 
foram deixadas, por isso criá-
mos, internamente, o Gabinete 

de Avaliação, Monitorização 
e Garantia de Qualidade”. 

Na ocasião, o reitor da Uni-
versidade Politécnica defen-
deu a necessidade de a insti-
tuição que dirige apostar mais 
na investigação. “Somos uma 
universidade que pretende tra-
zer uma ligação muito forte 
entre os estudos e a aplicação 
dos resultados, sobretudo nas 
áreas tecnológicas. Devemos 
sair das salas de aula e ir para 
onde se produz, e de lá trazer 
as expectativas da produção 
para as salas de aula. Que esse 
seja o nosso objecto de pes-
quisa e de extensão. O país 
tem expectativas sobre nós”. 

A melhoria da qualida-
de do processo de ensino e 
aprendizagem foi também 
mencionada pelo novo vice-
-reitor, Cristiano Macuamule, 
como fundamental para a for-
mação de quadros, que depois 
assumem diversas responsa-
bilidades, bem como para a 
credibilização da instituição. 

“Só com a melhoria do pro-
cesso de ensino e aprendizagem 
é que se pode preparar melhor 
os profissionais do nosso país 
e atrair mais estudantes para a 
nossa instituição”, sublinhou. 

cadores de Nacala-à-Velha 
foram formados em cons-
trução de barcos de pesca. 

Com estas acções, a 
Nacala Logistics dá o seu 

contributo para a materia-
lização dos objectivos de-
finidos da campanha pes-
queira 2020/21 que proíbe o 
uso de redes mosquiteiras.
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Segundo o Inspector-Geral do Trabalho 

O país regista anualmente 527 casos de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais

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

A Organização Internacional do Trabalho afirma que anualmente são 
reportados mais de 2.7 milhões de casos referentes a acidentes de traba-
lho e doenças profissionais.Desta cifra, Moçambique tem registados 527 
casos, dos quais a Inspecção-Geraljá alerta ser um número preocupante, 
sendo que se impõem medidas acutilantes para fazer face ao fenómeno, 
através da adopção de regras de Higiene e segurança no trabalho (Hst). 

Segundo detalhes do 
Inspector-Geral do 
Trabalho (IGT), Do-
mingos Sambo, no 
país ocorrem graves 

violações das normas de Saúde, 
Higiene e Segurança no Trabalho 
(SHST), sobretudo nos sectores de 
construção civil, mineração e in-
dústriatransformadora, cuja mão-
-de-obra suscita regras elementares 
de higiene e segurança no trabalho.

Estes sectores, segundo Sam-
bo, absorvem muita mão-de-
-obra, o que exige o cumprimen-
to escrupuloso das medidas de 
higiene e segurança no trabalho.

Domingos Sambo anotou que o 
número de casos reportados anual-
mente, referente a acidentes de traba-
lho e doenças profissionais, continua 
aquémdaquilo que é a realidade cons-
tatada no terreno,significandoisso 
que há mais casos que possam 
ocorrer. Porém, há uma timidez 
das empresas, mormente na comu-
nicação dos casos ao sector que 
superintende a área do trabalho.

“Supomos que há muitos casos 
que não são reportados, dependendo 
da natureza do trabalho, o que urge 
mudanças”, disse Domingos Sam-
bo, para quem está em curso a pro-
moção de boas práticas de higiene e 
segurança no trabalho, abrangendo 

os sectores de mineração, indústria 
transformadora e construção civil. 

A campanha pretende premiar 
as empresas que melhor se desta-
carem no cumprimento das normas 
de Higiene e Segurança no Trabalho 
(HST), devendo os sectores acima 
aludidos concorrer obedecendo os 
critérios adoptadospara o efeito.

Num outrodesenvolvimen-
to, Sambo anunciou a campanha 
de fiscalização das empresas de 
segurança privada por alegadas 
denúncias dos trabalhadores. As 
empresas de segurança privada 
são licenciadas pelo Ministério do 
Interior, sendo assim, o sector do 
Trabalho apenas intervém através 
da realização de missões rotinei-
ras. O facto é que muitas dessas 
empresas não têm canalizado de-
vidamente os salários dos traba-
lhadores, verificando-se o excesso 
de carga horária, despedimento 
sem justa causa e falta de inscrição 
no Sistema de Segurança Social. 

Segundo o Inspector-Geral do 
Trabalho,com a campanha a insti-
tuição pretende encontrar soluções 
junto dos empregadores para sanar 
os problemas que afligem os tra-
balhadores. “A nossa ideia não é 
multar pelas irregularidades, mas 
sim educar de maneira que haja 
ganhos em ambas as partes, con-

eLton da Graça 
cretamente o trabalhador e o empregador.É 
preciso entender sem julgamentos os pro-
blemas das empresas de segurança priva-
da. Pode ser que o patronato não pague aos 

seus colaboradores porque os seus clientes 
também estejam em dívidas com as em-
presas de segurança privada, daí que se 
criaum círculo vicioso”, vaticinou a fonte.
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Projecto ECOFISH promove práticas de pesca 
sustentável em Cahora Bassa e Mágoè

Petróleo fecha em alta apoiado por 
avanços do CPI dos EUA

| eConoMia|

 O projecto da ADPP denomi-
nado ECOFISH, financiado pela 
União Europeia, está a levar a 
cabo um conjunto de actividades 
com vista à promoção da pesca 
sustentável em pequena escala 
junto às comunidades piscatórias 
nos distritos de Cahora Bassa 
e Mágoè, na província de Tete.

Com a duração de três 
anos (Maio de 2020 a Junho de 
2023) e um alcance de 500 be-
neficiários directos, o projecto 
atende às necessidades de 10 
clubes de pescadores organi-
zados em 50 membros cada. 

Para dinamizar as actividades 
piscatórias destes clubes, o projec-
to estabeleceu, dentre várias prio-
ridades, o melhoramento das con-
dições da pesca, armazenamento 
e comercialização do peixe, atra-
vés de investimento em infra-es-
truturas, capacitação das comuni-
dades e o acesso a água potável.

Nos dois distritos está em 
curso a legalização dos espaços, 

bem como o registo das empre-
sas em benefício dos clubes de 
pescadores e consulta comuni-
tária para a instalação de dois 
pontos de venda de peixe, com 
equipamento de refrigeração e 
processamento modernos, o que 
vai permitir melhor conservação 
do peixe e dinamização de toda 
a cadeia de produção. Em para-
lelo, decorre nos meios locais a 
abertura de furos de água de for-
ma a aliviar o sofrimento em que 
as comunidades estão expostas.

Como forma de garantir uma 

gestão sustentável dos recursos 
pesqueiros, o projecto auxiliou 
as comunidades na criação de 10 
comités de gestão de água, e, em 
parceria com o Instituto de Desen-
volvimento da Pesca e Aquacul-
tura, capacitou cinco Conselhos 
Comunitários de Pesca (CCP). 

Para além da área de pes-
ca sustentável, o projecto tem 
enfoque no melhoramento da 
segurança alimentar das comu-
nidades abrangidas, através de 
acções de distribuição de insu-
mos agrícolas e ferramentas para 

dar início às actividades de di-
versificação de culturas, e presta 
assistência técnica aos 10 clubes. 

Para incrementar a conscien-
cialização sobre as práticas da 
pesca sustentável, as comunida-
des pesqueiras dos dois distritos 
estiveram envolvidas na campa-
nha para a promoção da pesca 
sustentável, levada a cabo pelos 
instrutores de pesca junto aos Con-
selhos Comunitários de Pesca. 

Esta campanha atingiu direc-
tamente 215 beneficiários regis-
tados em Mágoè (localidades de 
Casindra e Daqui) e 283 no distrito 
de Cahora Bassa (localidades de 
Nhacapirir e Nhabando), e abran-
geu ainda mais de 1560 benefi-
ciários indirectos não registados.

De acordo com Abdulahi Cha-
bane, coordenador do projecto, o 
projecto está a dar resposta a vá-
rias práticas nocivas para o ecos-
sistema e biodiversidade marinha.

“Um grande número de pes-
cadores vê usando artes nocivas e 

não aprovadas pela lei, nomeada-
mente arrasto manual, redes mos-
quiteiras, redes de arrasto mecâni-
co e chicopata, que põem em causa 
a própria actividade pesqueira. 

Com a intervenção do projecto 
esperamos reduzir estas práticas e 
melhorar cada vez mais a gestão 
dos recursos pesqueiros”, disse.

O conjunto das activida-
des acima descritas é referente 
ao primeiro ano de implemen-
tação do projecto, no qual foi 
possível alcançar, até ao oitavo 
mês, cerca de 70% das metas 
estabelecidas para este período. 

Estas declarações foram feitas, 
recentemente, à margem de uma 
reunião virtual organizada pela 
rede dos projectos ECOFISH, em 
colaboração com a delegação da 
União Europeia, onde participaram 
todos os beneficiários da promo-
ção de pesca sustentável em vários 
países, nomeadamente Moçambi-
que, Zâmbia, Madagáscar, Mau-
rícias, Quénia, Namíbia e Sahel.

O avanço do índice de preços ao consumidor (CPI, na si-
gla em inglês) dos estados Unidos e a revisão para cima da 
projecção de crescimento da demanda global pela commo-
dity da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(opep) puxaram o movimento, sobrepondo-se a preocupa-
ções com a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson

Os contratos 
de petróleo 
f e c h a r a m 
em alta nesta 
terça-feira. 

O avanço do índice de preços 
ao consumidor (CPI, na sigla 
em inglês) dos Estados Uni-
dos e a revisão para cima da 
projecção de crescimento da 
demanda global pela commo-
dity da Organização dos Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(Opep) puxaram o movimento, 
sobrepondo-se a preocupações 
com a vacina contra a Co-
vid-19 da Johnson & Johnson, 
cujo uso supostamente provo-
cou casos raros de trombose.

Na New York Mercantile 
Exchange (Nymex), o barril do 
petróleo WTI com entrega pre-
vista para Maio avançou 0,80% 
(+US$ 0,48), a US$ 60,18, 
enquanto o do Brent para Ju-
nho teve alta de 0,62% (+US$ 
0,39), a US$ 63,67, na Inter-

continental Exchange (ICE).
A inflação ao consumidor 

americano avançou 0,6% en-
tre Fevereiro e Março deste 
ano, acima da média das pre-
visões de analistas consulta-
dos pelo Projecções Broad-
cast e na maior alta mensal 
do CPI desde Agosto de 2012. 
Após a divulgação do indica-
dor, o petróleo acelerou a sua 
trajectória de alta, já firma-
da pelo relatório mensal da 
Opep divulgado esta semana. 

O cartel aumentou a sua 
projecção de alta para o cres-
cimento da demanda global 
pelo óleo, de 5,9 milhões para 
6,0 milhões de barris por dia 
em 2021. A expectativa pela 
demanda no primeiro semes-
tre, porém, foi revisada para 
baixo, em meio à adopção de 
medidas por governos para 
conter o avanço da pande-
mia do coronavírus na Euro-
pa e em países emergentes.

Em relatório a clientes, a 
Capital Economics prevê que 
a oferta dos países da Opep, 
com a excepção do Irão, deve 

continuar contida em Abril, e 
aumentar gradualmente a par-
tir de Maio, citando o próprio 
calendário de cortes na produ-

ção do grupo e a perspectiva 
de aumento na oferta irania-
na por conta de um acordo do 
país com a China. “Em resu-
mo, ainda que a produção da 
Opep esteja prevista para subir 
nos próximos meses, espera-
mos que a demanda se recu-
pere ainda mais rápido, o que 
deve encarecer os contratos 
de petróleo como consequên-
cia”, projecta a consultoria.

O noticiário positivo nesta 
segunda fez com que investi-
dores apenas acompanhassem 
o pedido do Foodand Drug 
Administration (FDA, agência 
reguladora de medicamentos 
dos EUA) e do Centro de Con-
trolo e Prevenção de Doenças 
(CDC, na sigla em inglês) de 
suspender temporariamente 
o uso da vacina contra a Co-
vid-19 da Johnson & Johnson 
nos EUA, devido a casos ra-
ros de trombose supostamen-
te provocados pelo produto.

O mercado ainda acom-
panhou conflitos entre re-
beldes houthi do Iémen e a 
Arábia Saudita. A imprensa 
internacional noticiou ata-
ques dos rebeldes a instala-
ções petrolíferas sauditas.
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UEFA-ASSIST sugere mudança de 
modelo do Moçambola  

Reinildo Mandava triste 
pela não qualificação 
dos Mambas ao CAN

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

A missão de 
c o n s u l t o r i a 
da União das 
A s s o c i a ç õ e s 
Europeias de 

Futebol – UEFA-ASSIST reco-
mendou a revisão do modelo de 
disputa do Moçambola por forma 
a que a prova seja sustentável. 
Os consultores sugerem a disputa 
do principal campeonato nacio-
nal de futebol por regiões, mo-
delo já rejeitado pelos 14 clubes 
que participam na competição.

Aliás, a mudança do modelo 
do Moçambola faz parte do ma-
nifesto eleitoral que levou à con-
dução de Feizal Sidat ao trono do 
futebol moçambicano. E para dar 
mais consistência a esta ideia, a 
FMF já promoveu dois estudos 

sobre o campeonato nacional de 
futebol, tendo o primeiro sido 
feito por consultores da FIFA e o 
segundo realizado pela equipa da 
UEFA-ASSIST que esteve a tra-
balhar no país, na semana passada.

Em conferência de impren-
sa, Feizal Sidat referiu que “no 
contacto com o Departamento 
Técnico da FMF foi discutida a 
questão do modelo do Moçam-
bola. Para a Federação, o ac-
tual modelo não é viável, pelo 
que temos que rever”, afirma.

Quanto às constatações fei-
tas pelos consultores da UEFA 
– ASSIST, o presidente da FMF 
deu conta de que “não se diferem 
muito das que há meses foram 
feitas pela FIFA. Sabemos que as 
dívidas da Liga Moçambicana de 

Futebol têm estado a subir ver-
tiginosamente; sabemos que há 
grande debilidade no transporte 
aéreo, com as equipas a passarem 
muito tempo nos aviões e aeropor-
tos do que estão a treinar ou pas-
sam com as famílias.  Portanto, a 
UEFA chegou à mesma conclusão 
de que o modelo não é viável”.

A Federação Moçambicana de 
Futebol refere que o modelo reco-
mendado é o da disputa do Moçam-
bola por regiões e propõe-se a ava-
liar as propostas em conjunto com 
a Liga Moçambicana de Futebol.

“Vamos discutir as propos-
tas em fórum próprio. Nós como 
Federação vamos ter que decidir 
e dar o melhor rumo ao Moçam-
bola e daquilo que pretendemos 
no futebol moçambicano”, dis-
se Feizal Sidat, que acrescenta 
que “o modelo da realização da 
competição por regiões é o mais 
adequado” por permitir a redu-
ção das viagens, “visto que cada 
equipa faz cerca de 3800 quiló-
metros de viagens aéreas, o que 
prejudica também o desempenho 
da selecção nacional”, assegura.

Sidat promete a revisão do 
Moçambola já a partir da próxi-
ma edição, tendo em conta que a 
edição que foi interrompida a 8 de 
Fevereiro já está em curso, tendo 
sido disputadas quatro jornadas, 
aguardando a sua retoma a qual-
quer momento. (laNCemZ) 

O internacional moçambicano 
Reinildo Mandava foi a figura do 
programa LOSC TALK transmi-
tido pelo canal do Facebook do 
Lille da França, no qual desfilam 
os jogadores do clube que falam 
da sua história e do desempenho 
da equipa na Ligue 1. Mandava 
respondeu a algumas questões dos 
internautas e deixou ficar  mensa-
gens aos moçambicanos que es-
tavam a acompanhar o programa.

O lateral esquerdo, nascido na 
cidade da Beira, mostrou-se triste 
com o actual momento que o país 
tem atravessado, particularmen-
te na região norte da província de 
Cabo Delgado, que tem sido assola-
da por ataques protagonizados por 
insurgentes, causando dor e luto.

“Espero que todo mundo este-
ja bem desse lado (Moçambique), 
tirando a situação que se assiste no 
nosso país. Falo dos ataques em 
Cabo Delgado, é muito triste porque 
morreram muitas pessoas, crianças, 
jovens e mulheres, é uma realidade 
muito triste, juntando a isso a pande-
mia da Covid-19 que tem afectado 
ao país”, disse Reinildo Mandava.

O jogador do Lille acredi-
ta na capacidade de superação 
dos moçambicanos, afirmando 
que “o povo é muito forte”, es-
tando esperançado que as suas 
exibições possam contribuir para 
a alegria dos seus compatriotas, 
dizendo que “o povo moçambica-
no é muito unido e está sempre a 
acompanhar o meu desempenho 
e espero que continuem assim”.

E justamente devido a situação 

da Covid-19 que se assiste tanto 
em Moçambique, assim como na 
França, Reinildo não esteve pre-
sente nos dois últimos dois jogos 
de qualificação ao CAN-2021, 
nos quais os Mambas perderam 
e consequentemente falharam o 
apuramento à fase final da prova, 
facto que deixou triste o jogador.

“Algumas coisas não corre-
ram bem em relação aos objec-
tivos da selecção, mormente a 
qualificação ao CAN, por isso 
fico com um sentimento de tris-
teza porque é algo que nós que-
ríamos desde o primeiro jogo”, 
lamentou o jogador do LOSC.

O internacional moçambi-
cano pediu que os seus compa-
triotas continuem a depositar o 
seu apoio em si para um bom 
desempenho na equipa onde tem 
sido referência na manobra de-
fensiva e titular, o que tem lhe 
valido nomeações para o 11 da 
semana, bem como é finalista do 
prémio Marc-Vivien Foé, atribu-
ído ao melhor jogador africano 
a evoluir por terras francesas.

 “Que continuem a ajudar-
-me, dando suporte mesmo que 
seja de longe, para continuar a 
trabalhar e dignificar a bandeira 
do nosso país”, pediu Reinildo.

Durante o LOSC Talk Reinil-
do, Mandava demonstrou estar 
a melhorar o domínio da língua 
francesa, facto que tem contribu-
ído para a sua prestação na equipa 
do Lille que lidera a Liga Francesa 
com 69 pontos, mais três que os Pa-
ris Saint Germain. (laNCemZ)
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“Artitute”: só faz arte
quem tem atitude – Da Billas

siLVino Miranda

Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encar-

regados 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

Da Bilas é nome artístico de Frederico Silva Bila, de 30 anos de 
idade, residente em Maputo, no bairro Luís Cabral. É rapper, do-
cente e tradutor freelancer, formado em Ensino de Línguas Ban-
tu pela Universidade eduardo mondlane. está igualmente ligado ao 
processo de preparação de um programa televisivo da dtv (dinâmi-
ca televisão), uma nova estação televisiva implantada na matola.

“Olha! Eu sou 
rapper e uso 
disso como 
estilo de 
vida, é tam-

bém uma forma de me expressar artis-
ticamente.Podia até fazer umoutroesti-
lo de música, até porque tenho paixão 
por outros estilos. No entanto, o Hip-
-Hop dá-me a liberdade de dizer o que 
vem na alma. Consigo através do Rap, 
para além de alimentar o meu ego, 
consciencializar as massas, transmi-
tindo igualmente mensagens motiva-
doras e construtivas”, afirma o artista.

Da Billas está a preparar um pro-
grama de entretenimento chamado 
“Artitude”,nome que provém da jun-
ção de duas palavrasꓽ Arte e Atitude, 
pois só faz arte quem tem atitude. Este 
programa de entretenimento tem como 
objectivo ensinar entretendo.Existem 
muitos programas de entretenimento, 
mas estão focados em falar mal dos 
artistas e promover a mediocridade. 

O “Artitude” vai dar espaço a no-
vos talentos, e naturalmente aos con-
ceituados. Será um programa que irá 
dar espaço a músicos, bailarinos, hu-
moristas, artistas plásticos, poetas, es-
tilistas, entreoutros. “Não falei de uma 
forma organizada, mas já tem uma ideia 
do que será o Artitude”, sublinhou. 

Da Billas começou a reppar em 
2008, quando gravou a sua primeira 
música, mas teve que interromper por 
algum tempo, pois tinha que se dedi-
car aos estudos,tendo voltado em 2011. 
Afirma que descobriu que tinha paixão 

pelo Rap na escola.Nos intervalos ti-
nham rodas de freestyle entre colegas 
e na altura via muitos grupos de Rap 
e achava aquilo bonito e interessante. 
No mesmo instante começou a jogar 
basquetebol, onde se instalou num 
ambiente de Hip-Hop por completo. 

“Assim, a minha paixão pelo Rap 
instalou-se e eu escutava e copiava 
algumas letras de alguns artistas mo-
çambicanos e angolanos, ouvia mui-
tos artistas americanos e tudo isso 
influenciou-me”, acrescenta o artista.

O artista diz não ter nenhum ál-
bum gravado, apesar de já ter músicas 
que podem compilar um álbum, mas 
de momento ainda está a promover a 
sua imagem, pois partilha da opinião 
de que para vender um produto, antes 
é preciso fazera sua promoção. Antes 
do mais, as pessoas devem conhe-
cer o tipo de produto e sua qualidade.

“Estou no processo de promoção 
da minha imagem, das minhas músi-
cas, e estou a gravar uma EP, mas ainda 
não tenho uma data para o seu lança-
mento. Ainda é um projecto que está na 
cozinha, porque a ideia principal é fa-
zer as coisas e promovendo”, enfatiza.

Da Billas tem músicas gra-
vadas com vários artistas de re-
nome, como Azagaia, Tchakaze 
e Rock Manuel, tendo ainda um 
vídeo já disponível no mercado. 

Em relação a concursos, o rapper 
afirma já ter participadonum concur-
so onde no início não sabia que se 
tratava de competição. Ele pensava 
que estava a participar de um espaço 

para freestyles na Rádio 9FM, um programa 
na altura apresentado pela já falecida Saqui-
na. Apesar de ter participado neste concurso, 
Da Billas afirma não ser muito de freestyles.

No início de 2021 participou de um 
concurso internacional de rimas, or-
ganizado pelo moçambicano Cra-
zy Afro-NTA, residente na Alemanha. 

É um concurso em que concorreu com 
uma das suas músicas, num concurso dos 
PALOP. Concorreram rappers moçambi-
canos, angolanos, brasileiros, guineenses, 
entre outros, mas infelizmente não se con-
sagrou vencedor. No entanto, assume ter 
sido uma boa experiência, tanto que o or-
ganizador do concurso se comprometeu a 
promover a sua música a nível dos PALOP. 

Falando das dificuldades que encontrou no 
engajamento da sua arte na sociedade, o artista 
afirma que no início teve o problema de espa-
ço, porque não tinha conhecidos no movimen-
to.Era difícil gravar num estúdio de qualidade, 
ouvir a música na rádio e ir a Tv era um sonho.

“Agora a grande dificuldade é ter alguém 
para me direccionar, um agente, porque já sou 
artista completo, mas preciso de ter um empre-
sário, um agente de imagem. Tenho um agente 
de distribuição. Há pouco assinei com a Bz Re-
cord para a distribuição das minhas músicas.

O Rap em Moçambique era vis-
to como algo para marginais, o em par-
te desmoralizava.Mas o cenário mudou 
e as pessoas perceberam que o Rap tam-
bém transmite mensagem, também é uma 
música educacional, transmite conheci-

mento e expressa sentimentos”, assegura.  
O artista deixa um conselho a todos os ar-

tistas praticantes do Rap ou que queiram en-
trar para este mundoꓽ “Fazer Rap não pode 
ser um mero passatempo, quando a pessoa 
não tem nada por fazer, se a pessoa quer ser 
rapper, que seja de corpo e alma, que seja de 
uma forma responsável, porque nós rappers 
temos isto como arte, trabalho.Não fazemos 
isso por brincadeira, é preciso ter foco e fazer 
de forma responsável, sendo notável actual-
mente o surgimento de rappers que o fazem 
por brincadeira. Isso não ajuda em nada para 
o próprio movimento do Hip-Hop. Não é fácil 
ser rapper, mas é possível e é muito bom.Edi-
go maisꓽ para ser rapper é preciso ser uma 
pessoa inteligente, porque temos que escre-
ver e a escrita requer muito esforço mental.

Também gostaria de agradecer por esta 
oportunidade de poder falar sobre mim. Sou 
aquele tipo de rapper que faz Hip-Hop em 
muitas línguas, como Português, Changa-
na, eSwati, Xhosa. Escrevo em Zulu, por 
vezes em Inglês, também o meu Rap e as 
minhas músicas são de intervenção social, 
músicas que englobam todas faixas etárias.
Gosto de coisas mais ao vivo.Posso traba-
lhar com produtor, mas depois levo a música 
para uma banda.Eu faço um Rap diferente”. 

E para parcerias, apoio e todo tipo de suges-
tões podem fazer através dos contactos do artis-
ta e suas redes sociaisꓽ877833226/847822336 
WhatsApp, Endereço 
electrónico:Fredericosilvab@gmail.com, Da 
Bilas/facebook, da_Bilass/ instagram, Da Bilas
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para 2021

Zonas periféricas questionam 
trabalho de João Ferreira

Mulheres em luto devido aos 
ataques armados em Cabo Delgado

Mulheres das plataformas da 
Sociedade Civil em Manica, no 
Centro de Moçambique, mobili-
zam um movimento de repúdio aos 
ataques armados em Cabo Delga-
do, perpetrados pelos insurgentes, 
acto que já resultou em centenas 
de mortes de vários cidadãos, en-
tre homens, mulheres e crianças. 

Trata-se de um movimen-
to de mulheres de várias plata-
formas da Sociedade Civil, en-
cabeçadas pela Associação de 
Jovens da Soalpo – JOSOAL, 
GenderLinks e Mulheres Jovens 
Líderes da Província de Manica. 

Este grupo de mulheres afir-
ma não ter motivos para come-
morar o 7 de Abril, uma vez 
que há matanças em massa, 
fome, sofrimento de mulheres 
na província de Cabo Delgado. 

O grupo de mulheres marchou 
pelas artérias da cidade de Chi-
moio, empunhando cartazes ma-
nifestando a dor e angústia pelas 
mulheres que morreram em Cabo 

Delgado, violadas sexualmente 
e massacradas pelos insurgentes. 

Aliás, este grupo exige uma 
manifestação por parte do Governo 
moçambicano acerca dos ataques. 
“Queremos paz, estamos cansados 
com esta situação, estamos aqui 
para manifestar a nossa dor por cau-
sa das mortes em Cabo Delgadoꓽ 
queremos uma resposta do que está 
a acontecer em Cabo Delgado, que-
remos que essa situação o nosso Pre-
sidente dê alguma resposta”, disse 
Sídia Gazela, ponto focal das Mu-
lheres Jovens Líderes de Manica. 

O movimento de luto inicia 
numa altura em que as regiões 
de Palma, Mocímboa da Praia, 
Nangade, Quissanga, Muidum-
be, Ibo e Macomia foram assal-
tadas pelos terroristas nos últi-
mos 12 meses, com um número 
não especificado de mulheres 
raptadas, escravizadas sexual-
mente e usadas como armadilha. 

São vários os motivos que le-
vam essas mulheres a não celebrar 

o 7 de Abril, afirmando também 
que o país não está em condições 
de festejar esta data, uma vez que a 
Covid-19 dizimou várias mulheres 
em toda a parte da pérola do Índico. 

“O preço do pão e da cesta bá-
sica ameaça subir num período em 
que milhares de mulheres tiveram a 
sua fonte de renda brutalmente ex-
propriada em nome da pandemia”, 
acrescenta Marlene Nilza, ponto 
focal distrital da GenderLinks. 

Esse grupo de mulheres quer 
discursos e movimentos que tenham 
a ver com a paz e segurança em 
Moçambique, sobretudo nos distri-
tos da província de Cabo Delgado 
onde a segurança encontra-se com-
prometida devido à insurgência.  

Quarta-feira da semana passa-
da, várias individualidades se fize-
ram à Praça dos Heróis, na cidade 
de Chimoio, em memória de Josina 
Machel, heroína que perdeu a vida 
ainda jovem, junto do movimento 
da Luta de Libertação Nacional. 

Kelly mwenda

Munícipes que residem nas periferias da cidade de Chi-
moio avaliam de forma negativa o desempenho da edi-
lidade, devido às condições das vias de acesso que se en-
contram esburacadas desde a última época chuvosa que 
se caracterizou pelos ciclones e tempestades tropicais. 

O Conselho Muni-
cipal de Chimoio, 
sob direcção de 
João Carlos G. 
Ferreira, adqui-

riu no mês de Dezembro equipa-
mento composto por máquinas 
e camiões, componentes para 
constituir a empresa municipal 
que iria responder às necessida-
des de outros municípios da pro-
víncia de Manica e zona Centro 
em termos de infra-estruturas. 

O equipamento é composto 
por betoneiras, porta-contentores, 
compactador de asfalto, centrais de 
asfalto e betão, máquina pavimen-
tadora, entre outros, equipamentos 
estes adquiridos através de impos-
tos de munícipes e do fundo do Go-
verno da Alemanha, na perspectiva 
de melhorar a situação dos resí-
duos sólidos e das vias de acesso.

Porém, a situação da recolha de 
lixo em todos os 33 bairros da urbe 
ainda é um desafio para a edilidade, 
ademais, as vias de acesso actual-
mente encontram-se degradadas, 
dificultando a circulação de viatu-
ras e peões nos bairros recônditos.

Aos olhos dos munícipes que 
residem nas periferias de Chi-
moio, o Conselho Municipal de 
Chimoio apenas trabalha no cen-
tro da urbe, que é a zona cimen-
to, pois não chega aos bairros 
para a recolha dos resíduos sóli-
dos, muito menos tapar os bura-
cos abertos pelas águas pluviais.

O semanário Zambeze escalou 
os bairros da Vila Nova, 1º de Maio, 
Josina Machel, Agostinho Neto, 25 
de Junho e Bairro 5, onde os mora-
dores entrevistados pelo Zambeze 
dizem desconhecer a existência de 
uma direcção que vela pelo me-
lhoramento das condições de sane-
amento do meio e vias de acesso.

Fátima Calicas é morado-
ra do bairro Vila Nova, zona 
popularmente conhecida como 
Bay Curandeiro, há sete anos. 

Esta munícipe lamenta a actu-

al situação do saneamento daquela 
área, por outro lado, as chuvas pas-
sadas criaram erosão nas ruas, facto 
que faz com que não se reconheça 
o trabalho do Conselho Municipal. 

“Já perdi a conta de quantas 
vezes mudei de amortecedores do 
meu carro e outras peças devido 
às condições das estradas. Aqui no 
Tambara-2 quando chove são lamas 
que criam erosão, estamos a pedir 
socorro. Se é que João Ferreira tra-
balha, estamos a pedir para intervir 
aqui na zona, porque Chimoio não 
é só lá na cidade”, disse Fátima. 

São reclamações e lamenta-
ções que pairam nos moradores 
de Chimoio. Na zona de Agos-
tinho Neto, por exemplo, dizem 
que nunca viram um contentor 
para depositar lixo, senão no cen-
tro da cidade e alguns bairros que 
consideram como sendo de elite. 

“Dizem que já temos uma em-
presa municipal para arranjar as 
nossas estradas, mas desde que che-
garam estão a fazer o quê. Pensáva-
mos que os nossos impostos servis-
sem para Ferreira, mas nada estamos 
a ver aqui no bairro, só vemos aque-
les camiões de recolha de lixo lá 
nos arredores do próprio Conselho 
Municipal. Assim não dá, estamos 
a pedir socorro”, lamentou José 
Figo, morador de Agostinho Neto. 

A erosão no Bairro 5 tem di-
ficultado a transitabilidade de pe-
ões e viaturas, pois além de ruas 
degradadas nota-se em algumas 
áreas montes de lixo que exa-
la um cheiro nauseabundo aos 
moradores daquele bairro, pe-
rigando assim a saúde pública. 

“O nosso Conselho Municipal 
é a chuva, não conhecemos o ros-
to de Ferreira aqui, e quando cho-
ve esse lixo vai com a chuva, mas 
infelizmente desagua nos quintais 
de pessoas que estão na zona bai-
xa aqui no bairro. Assim vamos 
para onde? Quando pagamos ener-
gia somos descontados taxa de 
lixo, mas tal lixo quem recolhe? 

Vamos morrer doentes”, lamenta 
Mário Cisco, morador do Bairro 5. 

Refira-se que este é o terceiro 
ano do mandato do edil de Chi-
moio, João Ferreira. No seu infor-
me das actividades dos últimos 
dois anos de mandato, apresen-
tado no passado mês de Feverei-
ro, o edil informou que o órgão 

que dirige cresceu mais de 100 
porcento em termos de receitas. 

Em 2018, por exemplo, o Mu-
nicípio de Chimoio arrecadou 45 
milhões de meticais, o correspon-
dente a 60%, o que veio a subir 
para 113 milhões de meticais entre 
2019 e 2020, facto que faz perce-
ber que os munícipes cumprem 

com o seu dever de pagar imposto. 
Contudo, os moradores dos 

bairros periféricos pedem a inter-
venção do município no concernen-
te à recolha de lixo e melhoramento 
das vias de acesso, cumprindo assim 
com o seu dever, como o slogan diz: 
“Por uma melhor qualidade de vida 
para os munícipes de Chimoio”. 

KeLLy Mwenda


