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SADC coloca cartas na mesa sobre Cabo Delgado

Aceitamos
ou não
intervenção
militar?

TOTAL decepciona Câmara Africana de Energia

Informe anual da PGR

“Força maior” Buchili fala para
podia ser evitada “boi dormir”
Comercial
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PRG apresenta informe vazio e longe de
responder às expectativas dos parlamentares

A Procuradora-Geral da República (PGR), Beatriz Buchilli, apresentou ontem à Assembleia da República (AR) o
Informe Anual sobre o Estado Geral da Justiça e da Legalidade em Moçambique, referente a 2020. No esclarecimento
de crimes, casos de corrupção, Buchilli limitou-se a apontar
as mais simples acções, para além de se distanciar de trazer
elementos que constituem preocupação e expectativas dos
moçambicanos na Casa do Povo, desde os raptos, casos dos
escândalos das dívidas ocultas, entre outros.

A

PGR
não
trouxe nada
de novo sobre a possibilidade
de se responsabilizar criminalmente os culpados do maior
escândalo financeiro que culminou com a criação de três
empresas sem o conhecimento
da Assembleia da República.
Dos desenvolvimentos dos
processos relativos às dívidas
contraídas pelas empresas ProÍndicus, EMATUM e MAM, com
garantias do Estado, na sequência do processo n.º 18/2019-C,
contra 20 arguidos, dos quais 11
em prisão preventiva e 9 em liberdade, a 19 de Agosto de 2019,
Buchilli repetiu o que é já sabido: a prisão de mais 8 arguidos.
A PGR indicou que no pedido de reapreciação das medidas
de coacção, o Tribunal Supremo
manteve a prisão preventiva de 7
arguidos, tendo ordenado a restituição à liberdade a 11, mediante
pagamento de caução e Termo de
Identidade e Residência, com imposição de obrigações específicas.

Buchilli disse ainda que com
a decisão proferida no acórdão
em alusão todos os arguidos serão
submetidos a julgamento, pelos
crimes de que foram pronuncia-

dos, aguardando-se, por enquanto, pela marcação da respectiva
data, não obstante tratar-se de um
processo que se arrasta há anos.
A PGR acrescentou que foi
deduzido, a 9 de Novembro de
2020, despacho de acusação
provisória contra 4 arguidos, um
dos quais o antigo ministro das
Finanças, Manuel Chang, e 3
antigos trabalhadores do Banco
de Moçambique, que aguardam
os trâmites subsequentes em liberdade e proferido despacho
de abstenção contra 2 arguidos.
“Mais uma vez inconfor-

mados, desta vez com a decisão
do Tribunal Superior de Recurso, os arguidos interpuseram
outro recurso para o Tribunal
Supremo (TS), última instância
para a reapreciação da matéria. Por acórdão de 9 de Março
de 2021, o Tribunal Supremo
manteve a pronúncia contra
todos os arguidos”, afirma.
Foi longe de poder explicar
com detalhe o que de concreto
a PGR está a fazer para a reposição de justiça e/ou mitigar as
acções de violação dos principais
direitos dos moçambicanos, em
relação aos crimes em decurso
dos ataques terroristas que desde
2017 teimam em semear terror
na província de Cabo Delgado.
A PGR apenas limitou-se a trazer
um relatório já conhecido em relação ao combate ao terrorismo.
Em relação ao crime de raptos, para além de lamentar o
crescimento dos crimes, Buchilli
dedicou-se a dar detalhes levianos, descrevendo as situações em
que são submetidas as vítimas
dos crimes de raptos, o que já é
sabido pelos moçambicanos, sem
no entanto avançar qualquer esclarecimento plausível dos casos.
Houve o incremento de três
processos de crime de raptos
em 2020, de acordo com a PGR,
comparando com igual período
em análise. A cidade de Maputo
continua a liderar o registo de
crimes de raptos de cidadãos,
com sete casos que se regista-

ram no ano transacto, seguida da província de Sofala com
cinco crimes, Manica com três,
província de Maputo com dois
e Gaza com apenas um caso.
Parte considerável das vítimas continuam sendo raptadas
em plena luz do dia, na via pública, e levadas a residências localizadas nas periferias das cidades,
sem que, mesmo com estes elementos, seja possível chegar-se
aos autores morais e materiais.
De acordo com Buchilli, o
acesso a justiça foi significativamente limitado pela situação
da Covid-19. Neste contexto da
pandemia, cidadãos conheceram
as piores violações dos seus direitos, sobretudo na actuação da
corporação em nome de cumprimento do decreto pelo país,
em que a própria Procuradoria-Geral da República assistiu a
olho nu, sem no entanto mover
dedo diante de crimes públicos.
Especulação de preços,
açambarcamento de produtos
de primeira necessidade também constituíram violações que
a PGR reconheceu em sede do
Parlamento, sem apontar o que
de concreto foi feito para conter
estes actos que continuam a caracterizar o país, enquanto prevalece a pandemia da Covid-19.

PGR nada fez contra New Man e
outros comparsas – Renamo
António Muchanga, depu-
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tado da bancada da Renamo,
questionou até que ponto é legal
o Governo não informar ao Parlamento sobre os custos de operação das empresas privadas no
combate ao terrorismo em Cabo
Delgado, se a contratação das dívidas ocultas constituiu violação
da Lei, tendo os dois casos a desculpa da defesa de soberania, que
em última instância descobriu-se
que se tratou de ganhos pessoas.
A bancada da Renamo questionou a não actuação da PGR
em relação a figura identificada como “New Man” e outras
figuras que continuam fora da
prisão, mesmo comprovado
o seu envolvimento na contratação das dívidas ocultas.
A bancada questionou o
que a PGR fez com a informação de que o Presidente da República recebeu um milhão de
dólares, incluindo uma viatura
de marca Land Cruizer, uma

vez que este também encontra-se em situação igual aos demais infractores, a exemplo de
Manuel Chang que se encontra
detido na vizinha África do Sul.
“A mesma viatura que o
Presidente da República, Filipe
Nyusi, recebeu fruto do crime
organizado não consta do rol dos
bens apreendidos no âmbito da
Lei de Recuperação de Activos”,
lamentou Muchanga, o qual também quis saber da PGR sobre o
que a Procuradora-Geral fez em
relação a alegadas viaturas compradas na África do Sul em benefício das famílias do “New Man”
“Para New Man as coisas
ficaram ainda mais claras sobre o seu papel na bandidagem, que além do dinheiro, a
seu pedido, foi-lhe entregue
uma viatura, através do senhor
António de Rosário, a mando
do sinistro Boustan”, afirmou.
Aliás, o próprio partido no
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poder recebeu, de acordo com
as investigações, 10 milhões de
dólares nos processos de Londres das dívidas ocultas, não
tendo a PGR movido sequer
um processo contra a Frelimo.
Para António Muchanga,
os factos traduzem uma ideia
clara de uma actuação parcial no mesmo processo, ou
seja, um peso e duas medidas.

Bancada do MDM indignada
com falta de informação sobre
raptos e terrorismo
O MDM questionou sobre
o que a PGR está a fazer em
relação ao terrorismo em Cabo
Delgado, mesmo que o Presidente da República, nas suas
declarações, afirme que para
além de dirigentes externos,
para o seu financiamento há alguns moçambicanos envolvidos.

O partido quis saber da PGR
sobre o que está a fazer, alegando
que o dinheiro usado para a logística dos terroristas circula em
Moçambique através das diversas
plataformas digitais registadas no
solo pátrio, questionando onde
estaria a dificuldade de se identificar as alegadas transferências.
“Nos últimos tempos assiste-se a um crescimento de raptos
no país, que deve ser uma fonte luxuosa de rendimento para
alguns. Não se conhece quem
são? Onde gastam ou guardam o
dinheiro?”- questionou o MDM.

Frelimo elogia informe de
Buchilli
A bancada parlamentar
da Frelimo considerou positiva a informação prestada pela PGR, que cumpriu
cabalmente a sua missão
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nos vários níveis desejados.
Hélder Injonjo, a quem
coube a apreciação do informe da PGR, apelou apenas
para a necessidade de cumprimento dos prazos de prisão preventiva, para além
de aplicação de medidas alternativas a penas de prisão.
Em relação ao terrorismo
em Cabo Delgado, Injojo repetiu o que o Presidente da República tem dito em público, realçando o reforço da capacidade
de controlo das fronteiras de
Moçambique para inviabilizar
a entrada e saída dos terroristas.
O deputado da Frelimo indicou que para o desfecho do
processo das dívidas ocultas é
fundamental uma cooperação
efectiva com as diversas instâncias judiciais do estrangeiro,
onde corre o mesmo processo de
investigação das dívidas ilícitas.

Tudo nas mãos de Maputo

SADC propõe resposta musculada
contra o terrorismo

A Missão de Avaliação Técnica da Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC), que esteve a trabalhar recentemente no país, propõe uma intervenção militar
regional musculada para combater o terrorismo em Cabo
Delgado, com envio de militares e equipamentos.

S

egundo o relatório
que o Zambeze
teve acesso, os
especialistas regionais, liderados
pelo Brigadeiro MM Mukokomani do Botswana, e integrada por
especialistas em inteligência da
África do Sul, Angola, Botswana,
Malawi, Tanzânia e Zimbabwe,
propõem uma força integrada por
2.916 soldados com três batalhões
de infantaria leve de 630 soldados
cada, dois esquadrões de forças especiais de 70 soldados cada e vários
meios e equipamentos de combate, como helicópteros de ataque,
helicópteros armados, navios de
patrulha de superfície, um submarino, uma aeronave de vigilância
marítima e outra aeronave de apoio
logístico, equipamento e pessoal.
“O conceito de apoio logístico
é inicialmente baseado em sistemas
de apoio aéreo e marítimo, após os
quais os terrenos baseados na superfície serão incorporados, uma
vez a situação de escassez na área
de operação esteja sob controlo. Os
requisitos logísticos serão implantados em Moçambique a partir de
Nacala; como porto de entrada após
os recursos serão distribuídos para
as bases operacionais relevantes
através de Pemba como uma Base
Logística Integrada. De Pemba,
os requisitos serão posteriormente distribuídos para encaminhar

à áreas logísticas de Mueda, Ibo,
Palma e, posteriormente, Mocímboa da Praia, uma vez que a área
esteja livre de terroristas”, pode-se
ler no documento em nossa posse.
Para a implantação total da força militar da SADC, a missão propõe um período mínimo de até 30
dias, após o qual o reabastecimento da cadeia logística vai começar.
Posteriormente, o Quartel-General
da Força da SADC determinará
então o ciclo de reposição e o sistema para as forças de cada Estado membro de forma individual.
A proposta foi apresentada à
reunião extraordinária do Comité Ministerial do Órgão da Política de Defesa e Segurança da
SADC, havida esta quarta-feira,
e será também apresentada na
Cimeira Extraordinária da Troika da organização, marcada para
sexta-feira (30), ambas em Maputo.

A bola está do lado de
Moçambique
Face a estas recomendações,
resta saber qual será a posição de
Moçambique. Desde o início da insurgência em Cabo Delgado, o Presidente da República, Filipe Nyusi,
e por tabela o partido Frelimo, sempre bateram na tecla de recusar o
apoio militar estrangeiro, remetendo a sua justificação na soberania.
Esta posição tem recebido forte

contestação a nível nacional e internacional. O presidente da Renamo,
Ossufo Momade, deu a sua voz afirmando que não faz nenhum sentido
falar-se de soberania num contexto
em que milhares de pessoas estão
sem rumo, vítimas do terrorismo.
Porém, na última Cimeira
Extraordinária da Dupla Troika da SADC, também realizada
em Maputo, no seu discurso, o
Presidente Filipe Nyusi reconheceu que o terrorismo que assola
Cabo Delgado não é único e exclusivo problema de Moçambique. É uma questão regional.

O país goza de estabilidade
Intervindo no Fórum dos
Chefes de Estado e de Governo
da Comunidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Filipe Nyusi
falou na situação de insegurança

na província de Cabo Delgado.
“Apesar de alguns focos de
instabilidade criados pelo terrorismo, o país goza de estabilidade política e as instituições
estão a funcionar normalmente”,
vincou o Chefe de Estado moçambicano, para a seguir enumerar aqueles que considera os três
principais desafios com os quais
o país se debate. “Primeiro, a violência armada protagonizada por
grupos terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, há pouco mais de três anos,
causando morte de inocentes e
deslocação forçada de pessoas. O
segundo desafio é o impacto negativo da Covid-19 na sociedade
e na economia, e o terceiro é o impacto das mudanças climáticas”.
Filipe Nyusi revelou que o recente ataque à vila-sede do distrito de Palma, “localizado onde decorrem os projectos de exploração

de gás, demonstra a dimensão do
desafio que o país enfrenta na luta
contra o terrorismo internacional”.
O Presidente da República
agradece o apoio, a assistência
humanitária e a solidariedade que
Moçambique tem estado a receber
dos parceiros internacionais, com
destaque para os países-membros
da SADC, da CPLP e dos PALOP.
Entre os Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa, Moçambique defende que a história e
língua comuns devem converter-se em programas que contribuam para o desenvolvimento dos
Estados-membros. Para Filipe
Nyusi, “questões como a mobilidade no espaço dos PALOP
poderão tornar a organização
mais relevante para os nossos
cidadãos, por constituir um
elemento que poderá cimentar
os vínculos históricos e parcerias económico-empresariais”.
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Declaração de força maior poderia ter
sido evitada e vem prematuramente
A Câmara Africana de Energia está decepcionada com
a decisão da Total de declarar “força maior” no Projecto de
GNL em Moçambique. Aquela organização é solidária com
Moçambique, com a Total e todos os investidores em energia,
acreditando que a “declaração de força maior poderia ter
sido evitada e vem prematuramente”.

“E

ncorajamos
todas
a
s
partes envolvidas a terem uma
conversa melhor e mais aberta para encontrar uma solução
prática e pragmática de bom
senso para cessar o evento de
força maior e retomar o projecto, em benefício não só da Total, mas também de empresas
internacionais e locais, e especialmente para o povo de Moçambique”, lê-se no documento.
Numa outra abordagem, a Câmara Africana de Energia escreve
que embora a declaração de força
maior pela Total seja um instrumento legal à sua disposição para
alcançar os seus objectivos e compromissos com os seus credores e
o Governo, acredita que a Total

fará tudo o que for necessário para
apoiar Moçambique e o seu povo.
“A Total não é apenas uma
empresa internacional. É também uma empresa africana, pois
é um dos seus investidores e
empregadores mais proeminentes. A conexão da Total com o
povo africano vai muito além
de seus investimentos em um
nível macro. Enquanto muitas
outras empresas multinacionais
deixaram o continente, a Total
permaneceu, e acreditamos que
este compromisso com o continente e com Moçambique especificamente continuará a ser”.
“Moçambique continua a ser
uma das opções mais atractivas
para a produção de gás no mundo
devido à sua neutralidade em carbono, representando uma solução
viável para as alterações climáticas. Uma oportunidade tão rara

para a África e o mundo”, disse
NJ Ayuk, Presidente Executivo
da Câmara Africana de Energia.
“A indústria de energia
continua a lidar com várias
questões de insegurança, envolvimento da comunidade, mudança climática, pobreza energética, é necessária uma maior
cooperação entre as partes interessadas para encontrar soluções
benéficas”, acrescentou Ayuk.
Entretanto, a organização

defende que Moçambique pode
ter alguns problemas de segurança importantes no momento,
não estando entre os principais
países mais afectados pelo terrorismo, de acordo com o Índice de Terrorismo Global 2020.
Esses países incluem a Nigéria,
Paquistão, Iraque Índia e Líbia,
onde a Total continua a operar.
“Esperamos que a Total assuma em Moçambique a mesma postura que tem feito nes-

tes países mais afectados pelo
terrorismo e, juntamente com
o Governo e outras partes envolvidas, encontre uma solução
para continuar com segurança o
seu Projecto de GNL”, afirma.
Quando as multinacionais do
sector de energia tomaram a decisão de suspender os projectos de
desenvolvimento de gás natural
em Mianmar e algumas declararam força maior, a Total permaneceu e apresentou um argumento
claro de que o público tem a perder
com a escassez de electricidade.
O campo forneceu cerca de metade do gás natural de Mianmar
usado para geração de energia.
“Quando paramos como indústria, alimentamos o discurso de ódio contra os projectos
de energia em África e damos
a esses “odiadores” instrumentos para criticar ainda mais os
nossos esforços de boa-fé para
tornar a África melhor para os
africanos. Este não é o momento
de permitir isso. É a hora de nos
posicionarmos, encontrarmos soluções e continuar a explorar os
nossos recursos”, conclui Ayuk.

Governo diz que Total não abandonou o
projecto apenas suspendeu as actividades
O anúncio da companhia
francesa Total nesta segunda-feira, 26, da retirada de todo o
seu pessoal do norte da província
de Cabo Delgado, que trabalha
no megaprojecto de gás natural,
no valor de 20 mil milhões de
dólares, devido à insegurança na
região, suscitou várias reacções.
O Governo já reagiu dizendo que a empresa não abandonou
o projecto, apenas suspendeu as
actividades agora e assegura que
tudo está a fazer para garantir a
segurança em Cabo Delgado.
Especialistas, no entanto,
consideram que se a companhia
abandonar o projecto de exploração de gás natural em Cabo
Delgado, por causa dos ataques
jihadistas, não será mau de todo,
porque o Norte de Moçambique
pelo menos será uma zona segura.
Para a economista Inocência
Mapisse, uma paralisação completa das actividades da Total em
Moçambique terá naturalmente
implicações, tanto positivas quanto negativas, “porque se considerarmos que os ataques armados

em Cabo Delgado se devem à
exploração do gás natural pode-se pensar que a paralisação deste
projecto irá também acabar com a
violência naquela província, e se
isso for verdade faz todo o sentido”.
Como implicação negativa,
aquela economista refere o facto
de que o projecto da Total perspectivava vários ganhos para Moçambique, não apenas em termos
de empregos, como também do
ponto de vista de contribuição fiscal e de atracção do investimento
directo estrangeiro, porque a paralisação deste empreendimento
pode afectar a imagem do país.
Por seu turno, o académico Paulo Uache não coloca a hipótese de a
Total abandonar o projecto de Gás
Natural Liquefeito em Afungi, mas
afirma que se isso acontecer “não
será mau de todo, porque o mau de
todo é termos terroristas a desestabilizarem o país e a fazer com que
a vida dos moçambicanos não seja
segura, para além de que a companhia, ela própria, tem activos por
recuperar do investimento já feito”.

Entre insegurança e falta de
resultados
Na sua opinião, a exploração
do gás deve ocorrer enquanto o
país tiver condições de segurança,
“para nós podermos ter proveito,
porque se essa exploração for feita nos termos em que está neste
momento, em que as populações
têm que sair em debandada, não
penso que estaremos a fazer uma
abordagem de desenvolvimento
do nosso país, que é o fim último,
ou seja, que para além da segurança é também criar prosperidade para o Estado moçambicano”.
Entretanto, o empresário Assifo Ossumane considera que a
análise que deve ser feita relativamente a este assunto tem que ser
muito profunda, realçando que se
calhar é preciso aproveitar a oportunidade de os trabalhos da Total
e de todas as empresas ligadas ao
petróleo e gás em Cabo Delgado
estarem paralisados e a possibilidade de a petrolífera francesa sair
de Moçambique para os moçambicanos reflectirem se vale a pena

mesmo avançar com este projecto.
Ossumane avança que o recurso gás trazia uma série de promessas para o povo moçambicano, “mas se a consequência de
explorarmos esse recurso não é a
prosperidade, não é reduzirmos as
desigualdades económicas e sociais
e termos melhor saúde e educação
e, pelo contrário, se a consequência é termos conflitos, matanças e
guerras, nós como moçambicanos
temos que pensar se estaremos preparados para explorar este recurso”.
“Será que temos as instituições
certas, será que temos as valências e
competências certas, será que temos
as lideranças certas”, interroga-se
aquele homem de negócios, para
quem “tudo isto tem que ser repensado, e eu acho que este é o momento certo para se fazer essa reflexão”.

A decisão da Total e a resposta
do Governo
Entretanto, o Instituto Nacional de Petróleos, na voz do seu
Presidente do Conselho de Administração, Carlos Zacarias, diz

que a Total não se vai embora e
que a exploração de gás na Bacia
do Rovuma, no distrito de Palma, vai mesmo arrancar em 2024.
Zacarias reitera que a Total
apenas suspendeu as suas actividades por causa dos ataques, e
“logo que as condições de segurança forem criadas e melhoradas tenho a certeza de que essas
actividades serão retomadas”.
Antes, em comunicado, a
gigante francesa disse, em comunicado, que “considerando a
evolução da situação da segurança no norte da província de Cabo
Delgado, em Moçambique, a
Total confirma a retirada de todo
o pessoal do projecto Mozambique LNG, do local de Afungi”.
A companhia acrescenta, no
entanto, que reitera “a sua solidariedade para com o Governo e povo
de Moçambique e deseja que as acções desenvolvidas pelo Governo
de Moçambique e seus parceiros regionais e internacionais permitam o
restabelecimento da segurança e estabilidade na província de Cabo Delgado de forma sustentada”. (VOA)
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Zuneid Calumias aponta nódoas no sector de transportes e cargas:

Estamos a ser penalizados
pelos camiões sul-africanos
Elton da Graça
A legislação sobre a pesagem está a gerar agitação nos
transportadores de carga, uma vez estar a penalizar os
“players” do sector que assistem a entrada massiva de homólogos sul-africanos com camiões de até nove eixos a operar a
preço baixo em relação aos nacionais, a quem é obrigatório
usar camiões com sete eixos no máximo.

A

concorrência
desleal
em dó maior
preocupa os
operadores
de transporte de carga, que lesados de forma demasiada solicitam uma intervenção do Governo, através do pelouro dos
Transportes, para uma resposta justa.
Os camiões sul-africanos atravessam as fronteiras nacionais com
mais de 70 toneladas, contudo a
legislação permite que os camiões
circulem com até 56 mil quilogramas, segundo o decreto 14/2008.
Zuneid Calumias explica que
os veículos com mais de sete eixos para circular devem solicitar
uma permissão às autoridades.
E como condição para circular a
carga deve ser indivisível, dando
exemplo de máquinas pesadas.
“Estamos a ver no território
nacional camiões sul-africanos a
circular com carga divisível de minérios, sob o olhar impávido das

autoridades”, lamenta Calumias,
realçando que “o argumento das
autoridades junto da entidade que
gere a estrada é de que a N4 reúne
capacidade para suportar esse tipo
de camiões e os nossos não. Isso
é uma desigualdade a olho nu”.
“O Governo está a apadrinhar
essas violações. Não nos dizem
absolutamente nada, não existe
uma abertura para que os transportadores nacionais circularem também com mais de 70 toneladas”,
lamenta Calumias, para quem a
capacidade permitida, em termos
de ganhos, significa pouca competitividade e consequentemente
menos impostos para o Governo.
“Este decreto permite cargas indivisíveis, mas não há
repostas concretas sobre a situação e a quem estará a beneficiar. O estrangeiro?”, questiona.
Zuneid Calumias afirma ainda
que os operadores não estão contra
os camiões sul-africanos, porém o
cumprimento escrupuloso da le-

gislação deve ser para todos, tal
como sucede com os moçambicanos quando estão noutros países.
O operador afirma que existe a crise das dívidas, o dilema
dos ciclones, bem como a instabilidade política que se vive no
Centro do país, aliado à Covid-19.
Fala também de dificuldades
associadas à circulação de pessoas
e bens, o que propicia a limitação
do raio de acção dos transportadores, numa situação em que estes
ficaram vários meses sem laborar.
De igual modo, Calumias alude
a problemas de pagamento de taxas
numa altura em que a estrutura de
custos é asfixiante, chegando ao
cúmulo de, em plena pandemia, se

ter introduzido uma taxa de bordo
nas fronteiras, que é um serviço
específico para a migração que
devia ser destinado a aviões, locomotivas, e não a camiões. “Esta
é uma taxa cobrada sem contrapartidas, essa taxa de assistência
à bordo não existe. Veja que são
250 por passagem, perfazendo
500 meticais por ida e volta, num
universo de 100 camiões por dia”.
O empresário vai mais longe
sustentando que não estão contra,
mas a taxa deve ser justa e legal,
com uma denominação de travessia e não de assistência à bordo,
pois essa taxa não existe uma vez
que Moçambique ratificou acordos
bilaterais com a África do Sul e de-
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mais entendimentos com a SADC,
que dão lugar a várias isenções.
Mais grave ainda, segundo
Zuneid Calumias, as taxas rodoviárias têm de ser revistas, pois o
que se cobra lá é inferior ao que
se cobra cá. Urge a harmonização
das leis, a bem do desenvolvimento do sector dos transportes.

Cobrança de taxas
Outra grande preocupação levantada pelo entrevistado prende-se com o modelo de cobrança das
taxas por parte dos municípios para
a circulação dos camiões de carga,
um pouco pelo país. “Os municípios cobram uma taxa de circulação
e isso é ilegal, não se pode pagar
dois impostos com o mesmo fim.
Veja que o município cobra taxas
alegadamente para circulação nas
vias municipais, mas ao mesmo
tempo somos obrigados a pagar
o imposto sobre veículos que tem
a ver com os veículos em circulação. O município vai dizer que não,
pois há uma febre de arrecadação
de receitas”, salienta Calumias.
E porque a Covid-19 é um duro
golpe para o sector empresarial, no
qual os transportadores de carga
não são excepção, o empresário diz
que a pandemia prejudicou vários
transportadores “players” do sector, numa altura em que a CTA
estima vacinar quatro milhões de
trabalhadores e seus dependentes,
apesar de alguns estudos apontarem que o custo de cada vacina é
estimado em cerca de 31.2 USD,
o equivalente a 1767 meticais.
Neste contexto, a CTA acaba
de criar um “task force” para trabalhar arduamente na busca de soluções tendentes a auxiliar o sector empresarial em medidas preventivas.

Sheik Aminuddin e o estágio do ser humano

Sofrimento vai nos levar a
invejar defuntos do cemitério

O ser humano tornou-se tão mau
e egoísta. Tão mau que um dia olhará para um cemitério e sentirá inveja
dos defuntos, por alegadamente estarem em paz do que ele, em vida.
Já basta de tanto sofrimento vivido
em alguns distritos da província
de Cabo Delgado. Foi assim que o
Sheik Aminuddin, claro e directo,

avaliou a situação latente naquela
província, que culminou com cerca de dezenas de mortos e mais de
670 mil deslocados, afirmando que
as autoridades moçambicanas foram avisadas a tempo sobre a movimentação de pessoas estranhas
nas mesquitas e amiúde o Governo
fez ouvidos de mercador aos ape-

los dos líderes religiosos, que já
reportavam ataques a mesquitas e
desrespeito aos princípios do Islão.
O Sheik Aminuddin lembra que
quando os líderes religiosos notaram
a presença de indivíduos estranhos
idos de países como Somália, Tanzânia e Congo trataram de comunicar
às autoridades. Mas, porque sempre
fomos um povo pacífico nada foi feito e hoje a situação está lamentável,
colocando os nativos em debandada.
“Aquele povo, muito embora
esteja a viver em condições de extrema pobreza, sempre foi humilde
e nunca terrorista. Mesmo entre os
muçulmanos nativos daqueles locais que hoje são arrasados pelos
conflitos sempre houve harmonia com todos”, explicou o líder
religioso, para quem o Islão não
fomenta terrorismo, mas o bem-estar de todas as criaturas de Deus.
“O mundo foi criado para os se-

res humanos. Contudo, o inimigo do
ser humano é o próprio ser humano”,
anota o Sheik, apelando a necessidade de se acabar com o terrorismo e
suas causas. Que causas? As motivações que levam os terroristas a atacar
populações inocentes, ou seja, desde
que se anunciou o projecto de exploração de gás na Bacia do Rovuma a
vida das populações tornou-se num
inferno, o que leva a crer que as
causas do terrorismo não são de índole religiosa, mas sim económica.
Segundo ele, antes do anúncio
dos projectos aquele povo vivia em
paz e são milhares de anos, sem falar da guerra dos 16 anos. “Quanto
a essa fuga de seres humanos por
conta das atrocidades qual é o interessa?”˗ questiona o líder religioso, para quem expulsar as pessoas
daqueles distritos não faz sentido,
pois os recursos naturais são para
o benefício dos seres humanos, e

faz um comentário: “Não há dúvidas de que o ser humano enfrenta
coisas piores, e por causa do sofrimento um dia olharemos os cemitérios e invejarmos os mortos lá
depositados, por estarem em paz”.
“Cabo Delgado está a ser
vítima de grandes conspirações e as motivações não são
religiosas”, alude o Sheik Aminuddin, que repudia todas as
acções dos terroristas que até
então não dizem as suas motivações, muito menos mostrar rosto.
“Não tem nada a ver com a
religião. Quem quiser entender
deve estudar o Islão e não o muçulmano, para não misturar as coisas, porque o ser humano pode ser
mau em função dos seus interesses
obscuros, daí que podemos encontrar um cristão mau, assim como
um muçulmano”, afiançou o Sheik.
Elton da Graça
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Necessidade ou ganância?

erta vez um
h o m e m
acompanhou
Jesus, filho de
Maria (que a paz
esteja com ele), numa das muitas
viagens que o Messias efectuou
ao longo da sua missão na Terra.
Estavam os dois em plena
viagem quando chegaram a um
rio. Aí sentaram-se e comeram
da merenda que traziam, três
pães, dos quais comeram dois,
guardando o último para mais
tarde ao longo da viagem.
Depois de já terem comido,
Jesus Cristo desceu para junto
do leito do rio, do qual bebeu
água, voltando logo a seguir
para junto do seu companheiro.
Aqui chegado, deu conta que o
terceiro pão desaparecera, tendo
perguntado ao homem que o
acompanhava onde estava o
pão que haviam reservado. O
homem respondeu que não sabia.
Continuaram a sua jornada,
e percorridas algumas
milhas avistaram uma
cabra que tinha duas crias.
Jesus Cristo acenou a uma
das duas crias da cabra, que se
dirigiu para junto deles, tendo-a
de seguida degolado e grelhado,
para a sua alimentação.
Após a refeição,
dirigindo-se à cria que havia
d e g o l a d o , d i s s e : “ Vi v a ” ,
tendo esta retornado à vida.
Acto contínuo, dirigindo-se
ao seu companheiro de viagem
disse: “Por Deus, que te mostrou
este milagre, diga-me quem
levou aquele pão”! Ainda assim
o homem continuou a dizer que
não sabia quem levara o pão.
Continuaram a sua viagem
até que chegaram a um lago.
Aqui, Jesus (que a paz esteja
com ele) pegou na mão do seu
companheiro e milagrosamente
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conduziu-o caminhando na
superfície da água. Chegados
ao outro lado do lago voltou
a perguntar ao homem: “Por
Aquele que te mostrou este
milagre, diga-me quem levou
aquele pão?” Mais uma vez
o homem disse não saber.
Continuaram a jornada, até
que chegaram a um deserto,
onde se sentaram. Jesus
Cristo juntou alguma areia
e disse: “Por permissão de
Deus transforma-te em ouro”!
Num instante aquela areia
transformou-se em ouro sob a
forma de barras, em número de
três. Virando-se para o homem
disse: “Um terço deste ouro
é para mim, o segundo terço
é para ti, e o terceiro terço é
para quem levou aquele pão”.
Imediatamente o homem deu
um salto e disse: “Sim, fui
eu que levei aquele pão”!
Ao descobrir a natureza
gananciosa daquele homem,
Jesus Cristo imediatamente,
com a permissão do homem,
saiu dali deixando-lhe ficar
toda aquela porção de areia
transformada em barras de ouro.
Naturalmente que o homem
ficou entusiasmado ao ter
conseguido todo aquele ouro.
Assim, tomou-o e prosseguiu
também o seu caminho.
Mas na sua caminhada pelo
deserto encontrou outras duas
pessoas, e estas, ao saberem
que ele tinha no seu alforge
todo aquele ouro, pensaram
em matá-lo para se apoderar
daquele metal precioso.
Ao pressentir a intenção
daqueles homens disse-lhes:
“Eu estou na posse de três
barras de ouro. Cada um de nós
vai ficar com uma barra, e assim
ficaremos todos satisfeitos”.
Concordaram todos e
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continuaram a viagem. Não
tardou muito que começassem
a sentir fome. Sentaramse debaixo de uma árvore
e decidiram que um deles
deveria deslocar-se à povoação
mais próxima para adquirir
comida, tendo escolhido um
de entre os três para tal missão.
Já a caminho, o escolhido
começou a engendrar formas
de se ver livre dos outros dois
pensando consigo mesmo:
“Por que razão lhes devo
permitir que fiquem com
estas porções de riqueza?
Não seria melhor colocar
veneno na comida e matá-los”?
Mal pensou, de imediato
agiu, colocando veneno
na comida que adquiriu.
Entretanto, os outros dois
que haviam ficado também
planeavam uma forma de se
verem livres do companheiro,
pois pensavam eles: “Por que
razão temos nós que dar um
terço desta riqueza àquele? É
melhor que o embosquemos
e matemos quando ele
regressar, e assim dividiremos
o terço que está com ele”.
Quando o homem que
fora em busca de comida
retornou, emboscaram-no,
matando-o e apoderandose da sua barra de ouro.
De seguida serviram-se
da comida envenenada que
ele trouxera, e assim eles
também acabaram morrendo,
mantendo-se as barras de ouro
intactas no deserto, ao lado
daqueles corpos sem vida.
Quando mais tarde Jesus
Cristo (que a paz esteja com
ele) passou pelo local, vendo
as três pessoas mortas e o
tesouro ao seu lado, disse
para os discípulos que
acompanhavam: “Isto é o

Mundo. Acautelai-vos dele”!
O Mundo é enganador! É
traidor! Foi amaldiçoado por
Deus e pelo Seu Mensageiro,
e é totalmente insignificante
p e r a n t e o s e u C r i a d o r.
Essa insignificância está
claramente expressa não
só no Qur ’án mas também
nos aforismos do Profeta
Muhammad (S.A.W.), em que
ele diz que, se este Mundo
tivesse perante Deus o valor
igual ao de uma asa de mosquito,
Ele não teria dado nem uma
gota de água ao descrente.
Pelo contrário, todos desfrutam
da sua porção de prazeres
mundanos, independentemente
de serem crentes ou descrentes.
Sem quaisquer dúvidas que
isso é uma prova de que,
quando Deus proporciona
bens mundanos àqueles que
são seus inimigos declarados,
é porque isso não tem
nenhum valor perante Ele.
Os que correm atrás dos
seus adornos temporários
continuam fazendo isso sem
qualquer fim. É um ciclo
vicioso que não tem fim, pois
quanto mais as pessoas correm
atrás do Mundo, mais este foge
delas, acabando por deixá-las
na desgraça e humilhação.
E este é o “modus operandi”
deste Mundo terreno. Apresentase de forma atractiva e irresistível,
mas por debaixo dessa sua
atracção há perigos que escapam
à compreensão humana. E no fim,
este mesmo Mundo pontapeia o
Homem, deixando-o abandonado.
Os que se deixam levar por este
Mundo temporário acabam um
dia por deixá-lo, chegando ao
Outro Mundo de mãos vazias.
Esta é uma advertência que
nos é feita nos inúmeros Ahadith
(ensinamentos do Profeta).

Assim, o desafio é: queremos nós
ser servos de Deus ou do Mundo?
A decisão e o esforço correcto
a tomar cabe a cada um de
nós. Ninguém é obrigado,
mas saibamos que para
ambos, tanto os riscos como
as recompensas são enormes.
Certa vez, o Profeta Muhammad
(S.A.W.) disse-nos que existe
um teste para cada nação, e o
teste deste Ummah (nação) é a
riqueza que iguala “o Mundo”.
As nossas enormes mansões
com os seus interiores luxuosos,
com mobílias caras, os
nossos vários carros de alta
gama, as nossas crescentes
contas bancárias, etc., não
refutam o facto de estarmos
infelizmente a falhar no teste.
A ganância em cada um
de nós transformou-se em
necessidades que não têm fim.
Onde há ganância não pode haver
amor, aliás se houver será um
amor falso. Os recursos que tão
generosamente Deus colocou à
nossa disposição neste Mundo
são suficientes para satisfazer
as necessidades de todos, mas
não a ambição das pessoas.
A ganância é, actualmente,
a principal causa de todos os
problemas em que o Mundo
está afogado. A pobreza, as
guerras, as crises, as fraudes, as
inimizades, os roubos, a inveja,
o rancor, etc., não permitem
que haja espaço para que o
amor predomine no Mundo.
Querer satisfazer a ganância
é como querer matar a sede
bebendo água do mar, pois
quanto mais água salgada se
bebe, mais a sede aumenta.
Encontramos no Ramadhaan
o mês ideal para se ter
controlo sobre a ganância.
Continuação de um
Ramadhaan Proveitoso.
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Sobre o ambiente rodoviário

N

Acidente rodoviário com
imagens de horror

o
d i a
20/04/2021
correram
imagens
horripilantes
nos meios de comunicação
sobre um acidente rodoviário
ocorrido no dia anterior,
envolvendo um autocarro
de transporte de passageiros
quando fazia o percurso
entre Nampula e Quelimane.
Esteve envolvido neste
acidente uma viatura com a
matrícula AHD867MC que, em
velocidade excessiva, capotou
e espalhou corpos decepados
e esmagados, causando muitas
mortes violentas e feridos graves.
Viam-se corpos mutilados de
pessoas dispersados na estrada
e em volta do carro. Pelo
áudio que acompanhava estas
imagens ouviam-se choros,
lamentações e gritos dos feridos
sobreviventes. Tratou-se de
um cenário verídico de uma
tragédia dantesca. Quem pôde
ver estas imagens certamente
ficou muito impressionado e
apavorado. Estávamos perante
um filme real de violência que
quando comparado com as
atrocidades cometidas pelos
insurgentes em Cabo Delgado
em nada fica a dever, dado
o grau de violência a que os
passageiros foram submetidos.
Para muitos passageiros foi
uma fatal e derradeira viagem.
Estes cenários dramáticos
têm sido frequentes nas
nossas estradas com chacinas
cometidas em massa sobre
os moçambicanos, chacinas

estas que são perpetradas por
falta de exigências e controlo
na organização de transporte
de passageiros. Trata-se de
um sistema especializado
em proporcionar mortes
colectivas nas nossas estradas.
Perante estes acontecimentos
comoventes e constantes nas
nossas vias públicas, a pergunta
que se coloca é a seguinte: Que
políticas ou estratégias foram
criadas pelos nossos governantes
para combater estes crimes
rodoviários cujos protagonistas
até são um alvo bem definido?
Não se pode continuar
a presenciar este tipo de
tragédias envolvendo cidadãos
moçambicanos, e não só, e
continuarmos impávidos e
serenos. Temos de exigir dos
nossos governantes medidas
urgentes para combater estes
assassínios que têm como palco
habitual as nossas estradas.
É necessário um empenho
com o mesmo vigor com que
o Estado está a combater os
bandidos armados que em
Palma, Macomia ou Mocímboa
da Praia teimam em provocar
matanças aos moçambicanos.
A velocidade excessiva
constante com que os motoristas
dos transportes de passageiros
circulam nas nossas estradas,
dentro e fora das localidades,
é demonstrativo de que nada
temem. Uma das “armas” de
combate que tinha sido criada
para lutar contra os motoristas
dos transportes públicos com
comportamentos desviantes
foi a obrigatoriedade de se

passar a usar o tacógrafo nos
transportes públicos. Através
deste acessório é possível,
entre outras coisas, os polícias
de trânsito e os proprietários

A velocidade excessiva constante com
que os motoristas
dos transportes de
passageiros circulam
nas nossas estradas,
dentro e fora das localidades, é demonstrativo de que nada
temem. Uma das
“armas” de combate
que tinha sido criada
para lutar contra os
motoristas dos transportes públicos com
comportamentos
desviantes foi a obrigatoriedade de se
passar a usar o tacógrafo nos transportes
públicos.

dos autocarros fiscalizarem o
comportamento e o desempenho
do motorista no decorrer de uma
viagem. Por exemplo, podem
saber, a qualquer instante, se
alguma vez o motorista excedeu
a velocidade, se obedeceu
aos horários de trabalho
e descansos obrigatórios, a
distância percorrida, entre
outros aspectos. Estranhamente,

algumas associações ligadas
ao transporte de passageiros
e cargas insurgiram-se contra
esta lei de uso obrigatório do
tacógrafo. Conseguiram até
convencer o Governo a mudar
a lei publicando uma nova que,
embora não extinga a obrigação
de uso do tacógrafo, determina
que se pode optar por substituílo por uma caderneta de registo
de carga horária e respectivos
descansos durante a viagem.
Acontece que os registos nesta
caderneta não incluem as
velocidades praticadas e podem
ser enganadores ou viciados, o
que não é possível acontecer
quando se usa um tacógrafo.
Quando numa reunião
o anterior ministro dos
Tr a n s p o r t e s , S r. C a r l o s
Mesquita, se mostrou agastado
com o panorama dos acidentes
rodoviários em Moçambique,
sugerimos-lhe que determinasse
para que todos os motoristas
dos transportes públicos de
passageiros fossem obrigados
a fazer um curso de condução
defensiva. Assim iriam aprender
como se deve comportar e como
proceder para não criar acidentes
e nem deixar que os outros lhes
envolvam em desastres. Este
ministro até ficou receptivo
a esta medida de se passar a
exigir a frequência do curso de
condução defensiva, mas tudo
não passou de uma mera vontade,
continuando tudo na mesma.
Não entendemos como é
que os proprietários de frota
de veículos de transporte
colectivo de passageiros

investem tanto dinheiro na
compra de autocarros, alguns
até de muito luxo para cativarem
os passageiros, mas não se
preocupam em proporcionar uma
formação de condução avançada
aos seus motoristas. Entregam
os seus autocarros a condutores
mal preparados. Que tipo de
gestão de negócio é este, em
que todo o capital investido na
compra dos autocarros pode ser
facilmente perdido em acidente
rodoviário por se entregar o carro
a um motorista impreparado? O
grande problema não é só a perca
dos autocarros em acidentes, o
mais grave é o facto de estarem
a contribuir para a morte de
muitas pessoas. O próprio
Governo, ao não conseguir
tomar medidas eficazes para
combater este tipo de sinistros
que envolvem os autocarros,
está também a contribuir, directa
ou indiretamente, para deitar
abaixo a economia do país
e criar mais insegurança nas
nossas estradas. Está também,
de certa forma, colaborando
para uma imagem negativa deste
nosso Moçambique que tem
tudo para poder ser apreciado
como um país exemplar e de
sucesso nos benefícios que
cria para os seus cidadãos.
Admira-nos bastante como se
luta de forma abnegada contra
a malária, contra o SIDA,
contra a Covid-19 e contra os
insurgentes, mas pouco se luta
contra a sinistralidade rodoviária
que mata tanto ou mais.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Em Cabo Delgado:

É mentira grosseira afirmar que há guerra
entre macondes, kmwanes e macuas…
zz Tribunais para julgar “terroristas” e registo civil de deslocados é medida urgente…

C

o

m

o

habitualmente, fomos com
o Pedro ao Café Abfc, para
o nosso encontro semanal.
Desta vez foi na quartafeira, 28.4.2021, quando
ele já lá estava às 11 horas,
num dia em que a digníssima
Procuradora-Geral da
República, Drª Beatriz Buchili,
está a “dar da sua justiça”
ao País, aos representantes
da “Escolinha do Barulho”.
- Sempre disseste que os
que advogam que a guerra em
Cabo Delgado, que desde 2017
eclodiu naquela província
nortenha que foi o berço da
Luta de Libertação Nacional,
era a maka do petróleo! - diz
o Pedro quando estávamos a
pedir pastel de nata com canela
e café para mim e ele, com o
habitual bolo de arroz e chá.
-Não restam dúvidas, pois
algumas organizações da
SC (Sociedade Civil) - e de
“Sociedade Civil” só têm
o nome - vêm com longos
relatórios, que reportam que
o conflito em Cabo Delgado
se deve ao abandono da
população nas regiões ricas
em recursos naturais… explico ao Pedro depois de
a garçonete nos ter servido
com aquele sorriso habitual.
- Guerreaste que o problema
é aquilo que está lá em baixo!
-É a grande maka
nesta “Pátria Amada” …
- Por isso vão-nos guerrear
sempre, porque você que cruza
a informação desde a mania
que tinhas desde o tempo do
“Colégio da Nossa Senhora
da Conceição de Inhambane”
(hoje Escola Secundária Emília
Daússe), quando escrevias e
eras correspondente da “Voz
Africana” na Maxixe, apesar
de ser estudante ainda e de
tenra idade!...– diz o Pedro em
jeito de mais uma provocação.

-O problema é o que está
lá em baixo – dizia a muitos
jovens – há tempos, pois
explicava que a “guerra”
não é por causa de Armando
Emílio Guebuza, então
Presidente da República,
nem do ex-Presidente da
Renamo, Afonso Dhlakama!
- Não nos vão deixar em
paz enquanto não porem no
“poder uma marionete”!...
-Isso mesmo, agora aquele
partido como a Frelimo que
defende a soberania, luta
noite e dia para “pô-lo para
a rua”, como seu Governo.
Há países que têm petróleo,
como a Nigéria, a Síria, mas
estão em guerra permanente.
Não há problemas com os
dirigentes desses países,
pois “o problema é o que
está lá baixo!...”Riqueza
de petróleo e gás…
- Estão a divertir-nos que
a guerra em Cabo Delgado
é guerra entre macondes,
kmwanes e macuas!...
-Tu escutas isso na RFI
(Rádio França Internacional),
alguns desses dirigentes que
estão nalgumas chamadas
organizações da Sociedade
Civil, que o factor da
guerra é a Frelimo e o seu
Governo (que chamam de
“Governo de Dia”), para
não chamarem de Governo
de Moçambique! Vejam só…
- Oh Rodolfo, tu sempre
me disseste que eles têm de
proceder assim que é a nova
forma que algumas pessoas ou
embaixadas têm de financiar
a oposição. Dizias que é
necessário denunciar, porque
o vencimento que cai nos seus
bolsos em euros e dólares dá
para ficarem malucos!...
-A questão da “Pátria
Amada” – cantada
pelo saudoso Doutor
Salomão Manhiça – o
patriotismo para eles não
lhes interessa patavina…
- E nós, como muitos
países africanos, abolimos

as nossas “Agências de
Informação”, como dizias há
tempos!... – diz o Pedro depois
de saboreamos o café e chá.
-Isso é matéria de cavaqueira
inteira, proximamente:
enquadrado no “Panorama da
Imprensa em Moçambique”,
sobretudo numa altura em
que está no Parlamento a Lei
de Comunicação Social e
de Radiodifusão, que prevê
a criação da “Autoridade
Superior” da Comunicação
Social, que, todavia, está a criar
muito burburinho… - explico
depois de o Pedro, como
habitualmente, como o João
Ferreira pagar sempre a conta.
Comercial

- “Com ataque a Palma, com
aquela destruição toda ainda
nos aparece com “relatórios de
trazer por casa” que há guerra
tribal em Cabo Delgado…”
-É uma ova!... Esse relatório
é para justificar aqueles que
financiam e encomendam
esses estudos… - explico.
- Prevê-se o apoio ao
Governo para sair da situação,
não obstante a TOTAL ter
interrompido as operações como
fundamento por razões de “Força
Maior” … – provoca o Pedro.
-É por isso que a acção das FDS
(Forças de Defesa e Segurança)
tem de ser acompanhada
por um Aparelho de Estado

para atender as situações de
emergência (sobretudo quadros
experientes). Se não fosse a maka
de nomeação, alguns lugares
como de Administradores
Distritais, deviam ter um
Adjunto. Os actuais trabalham
sob pressão 24 sobre 24 horas.
- Dizias também, oh Rodolfo,
que era fundamental acelerar
e “pôr a funcionar “Tribunais
Militares” e registo do B I
daqueles que perderam tudo!...
Com o Pedro deixamos a
questão dos apoios para futuras
e habituais cavaqueiras…
E mais para semana,
nas tuas Maputadas, neste
grande Rio ZAMBEZE…
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Douglas Madjila

Um passo em falso numa
caminhada de sucesso

C

om todos os contratempos existentes no famigerado processo de DDR, tudo aponta para a
efectivação do mesmo, seja ele bom negócio para
uns e muito mau para outros, está a acontecer
como ambas as partes o desenharam. O problema
sénior deste processo é o facto de a corda ter aparentemente
rebentado do lado da opinião popular, ou seja, a opinião pública
discorda ou realmente não vê as vantagens deste acordo para a
ala que teve a oportunidade de negociar, julga ter sido um acorde bem orquestrado pela banda dona do palco, e por isso muito
pouco ecoa sobre o sucesso do acordo, sobrando a tarefa de
fazer ouvir apenas aos fãs incondicionais, os que o fazem independentemente dos níveis de desafinação dos donos do palco,
estão sempre tocando bem, ainda que nos firam os tímpanos.
Da teimosia que se propalava do tal filho de Matsangaíssa,
pois é assim que se referia o tal e não como sobrinho como
veio a clarificar-se, não era de se esperar que já a uma altura
dessas estivesse defendendo a sua causa entre os civis na
cidade-capital, mas assim sucede e isso é o resultado do acordo
dos dirigentes de Nampula e Cabo Delgado. Na verdade, não
importam os contornos políticos desse processo para o povo,
ou pelo menos não deviam importar, o único aspecto que diz
e que deve sempre dizer respeito ao povo é a saúde da paz.
Verdade é que o número de desmobilizados até agora parece
ainda muito reduzido para um provável festejo, mas é de se
admitir que vai a bom caminho, mas eis o passo em falso.
O dirigente das armas à luz do dia, o Comandante da
PRM, atirou umas ordens tendenciosas e que a serem mal
ou bem cumpridas podem deixar a desejar, podem levar
até o deslumbrante acordo, e que vai de vento em pompa, a
perder as estribeiras. Bernardino Rafael deu ordens para se
perseguir efusivamente os mais dissidentes dos dissidentes
da Renamo, ou seja, aos que parecem recusar-se a aderir
ao DDR e continuam nas matas supostamente a provocar
distúrbio, o Comandante ordena-lhes ataques impiedosos.
Portanto, esse tipo de ordens já não eram as que se esperavam
a uma hora dessas, lembrando que mesmo em Manica encerraram-se bases militares ou posições de guerra da Renamo,
há bem pouco tempo, e aparentemente por causa desse DDR,
é por isso difícil perceber a razão desse tipo de ordens agora.
Mas, mais do que o espanto relativamente a essas medidas,
fica uma outra percepção sobre isso, pode mesmo tratar-se
de algo maior do que um passo em falso, talvez de um pé
em riste, pois se as forças policiais caem mesmo por cima de
tais dissidentes ao quadrado, então que tenham a certeza de
que esses cederam ao ataque pacificamente, tal como civis
subornados por falta de Bilhete de Identidade, porque de
contrário, caso haja retaliação, poderá se incorrer mesmo no
perigo de voltar em grande aos conflitos e passar pelo disparate
de os próprios criadores do DDR o violentarem definitivamente. Portanto aconselhamos. Bolas baixas Comandante!
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Editorial
Comentadores ou
milicianos digitais

H

oje os especialistas em determinados assuntos estão a ser trocados pelos comentadores que também tendem a substituir o
jornalista. O comentador pode falar e discutir qualquer assunto
actual, sem qualquer preparação ou conhecimento específico
do assunto a ser discutido. Emitem seus comentários, mas não

informam, julgam os tópicos de forma rápida, tentando transmitir qualquer
manchete ou comentário de impacto, para que depois circule nas diferentes
redes sociais, uma mensagem clara e definitiva para evitar ser contestado.
Os comentadores actuais nos canais de informação, e também através
de outras médias, é uma nova indústria de media, a do comentário. Os
comentadores mais populares e populistas são os mais radicais, razão pela
qual são menos populares os comentadores mais moderados e centristas.
Nesse novo sector de comentadores, o conhecimento do assunto a ser
discutido não tem grande importância, porém a impostura, a notícia falsa
ou falsificada são aquelas que invadem os espaços, sendo o comentário
mais importante do que a própria realidade, e quanto mais complicada for a realidade, mais oportunidades terá de ganhar o comentário.
Todos temos o direito de falar, de exprimir as nossas opiniões e comentários, mas neste novo mundo em que não importa o conhecimento do
assunto a tratar a encenação e a falta de rigor nas notícias tomam conta do
espaço e a opinião do comentarista substitui a realidade e aproveita esse
meio para popularizar a sua imagem e criar sua influência e benefício.
Um exemplo actual são os comentários sobre a Covid-19 no mundo em
geral. Se o comentador que aparece com frequência na televisão ou nas
redes sociais direcciona as suas mensagens, repetidamente, por exemplo,
contra a vacinação, as instituições de saúde terão maior dificuldade em
convencer os cidadãos da importância e da necessidade da vacinação.
Hoje cria-se a indústria do comentário que se está implantando, ou
já está implantada no mundo da media e das redes sociais, que está a
substituir a experiência, a pesquisa e a verificação de informações, pois
não se adapta a essa nova indústria do rápido e superficial comentário.
Essa nova versão da comunicação social condena o político a privilegiar o curto prazo, a se interessar primeiro pelos comentários sobre sua acção, e não pelos seus efeitos concretos.
O assunto de Cabo Delgado também move sem reserva a acção dos comentadores. Alguns falam com certeza, como se alguma vez tivessem estado
no Teatro Operacional ou que sejam especialistas em combate ao terrorismo.
Nem uma nem outra coisa sabem fazer. Emitem opiniões sem nenhuma base.
De todas as forças que movem o mundo, a mais poderosa é a mentira.
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J aime N ogueira P into

A

Da retirada americana ao
regresso da Rússia

o retirar do
Afeganistão
por decisão
do seu novo
Presidente,
Joe Biden, a América abre
caminho para uma conquista
do poder, a curto prazo,
pelos Taliban. Nas discussões
tidas ainda durante a
Administração Trump, uma
das condições para a retirada
norte-americana era que os
Taliban, se chegassem ao
poder, não iriam chamar de
volta e proteger os grupos
jihadistas como a Al-Qaeda.
Será que vão cumprir?
Embora a retirada americana
e dos outros aliados da NATO
deva significar, sem grande
surpresa, a queda, a curto
prazo, do Governo de Cabul,
talvez por uma questão
de prudência os Talibans,
uma vez no poder, não
tragam de volta os radicais
islâmicos. Aliás, mesmo
que os americanos, uma vez
retirados, não devam voltar,
há outros poderes, e estes na
região, que não gostariam de
ver os jihadistas por perto. E
um desses poderes é a Rússia,
que no tempo da URSS tinha
uma longa fronteira, a Norte,
com o Afeganistão, agora
ocupada por Repúblicas de
Moscovo aliadas. E estão
também atentos à situação da
China, do Irão e do Paquistão.
A Turquia, Índia e a Arábia
Saudita seguem também com
atenção e interesse a situação.
Contradição americana

Não deixa de ser curioso
que uma Administração tão
preocupada com a Agenda
do Género e os “direitos das
mulheres” vá permitir que
um grupo fundamentalista –
que, mesmo que não traga
de volta a Al-Qaeda, vai com
certeza restabelecer a Sharia
– regresse ao poder. Quando
os Talibans tomaram Cabul
em 1996, as mulheres foram
proibidas de frequentar as

escolas, de trabalhar, passaram
a usar obrigatoriamente
a burka, passaram a ter
controlos públicos sobre a
sua indumentária, incluindo
os sapatos e o make-up.
Esta é, para muitas destas
mulheres que vivem, desde
há 20 anos, numa sociedade
em guerra, mas onde têm
direitos, a perspectiva da
paz sob um regime de
ortodoxia fundamentalista.
Os sinais nesse sentido são
assustadores: no princípio
do passado mês de Março,
três mulheres empregadas
por uma companhia de
Jalalabad foram alvejadas; e
em Janeiro, duas juízas do
Supremo Tribunal de Cabul
tinham sido assassinadas.
Isto traz más memórias
dos cinco anos de Governo
Taliban, entre 1996 e 2001. O
tema dos direitos das mulheres
tem sido um dos mais difíceis
nas discussões de Doha, no
Qatar, entre representantes
do Governo de Cabul e dos
Talibans, na medida em que
os representantes oficiais
do Governo querem manter
os preceitos constitucionais
liberais e os direitos das
mulheres e das minorias,
e o s Ta l i b a n s q u e r e m
o regresso às regras de
tradicionalismo islâmico.
Para Palwasha Hanan,
uma activista dos Direitos
Humanos, os Talibans mantêm
a linha do seu Governo dos
anos 90 do século passado e
não admitem os 20 anos em que
entre 2001 e 2121 as mulheres
passaram a estudar, a trabalhar
e a assumir cargos públicos.
E m b o r a o s Ta l i b a n s
proclamem que a sua posição
sobre estas questões mudou,
a verdade é que, nas zonas
do país que controlam, as
raparigas estão proibidas
de estudar e as mulheres
sujeitas a humilhações e
restrições de toda a ordem.
Assim, as mulheres afegãs
são capazes de ser uma

side casualty da paz que,
naturalmente, como na retirada
americana do Vietname, levará
ao poder a oposição armada.
O papel da Rússia

Ironia da sorte será o papel
que a Rússia poderá vir a
assumir na estabilidade do
país e da região, depois da
retirada americana; três
países da antiga URSS – o
Tadjiquistão, Quirguistão e
o Cazaquistão – confinam
a norte com o Afeganistão.
São aliados da Rússia e, com
a Arménia e a Bielorrússia,
fazem parte, desde 1992,
de uma organização militar
defensiva regional, estando

também ligados na União
Económica Monetária.
Moscovo está interessada
em assegurar, na pós-retirada
americana, um Afeganistão
neutral; a China, Índia, o Irão
e Paquistão consideram que
o país pode vir a ser o ponto
de passagem e transporte de
vários projectos energéticos.
Quanto à Rússia, para
além da preocupação com o
jihadismo à porta dos seus
aliados, estará sobretudo
atenta ao tráfico de droga,
de que o Afeganistão é um
grande produtor e exportador.
No passado, as autoridades
russas entregaram às
autoridades americanas e da
NATO listas com os nomes

dos “barões” do tráfico,
mostrando preocupação pelo
cultivo relativamente livre de
papoilas e pelo funcionamento
de dezenas de laboratórios
em território afegão. Mas
nada parece ter acontecido.
Moscovo mantém algum
contacto discreto com os
Talibans, embora negue
que alguma vez lhe tenha
fornecido armamento. Mas
os russos estão atentos ao
desenrolar das negociações
de paz, em que esperam ter
um papel estabilizador e uma
forma de confirmar a sua
presença no continente e num
país que foi historicamente tão
importante ao resistir à invasão
soviética para o fim da URSS.

Comercial

CONVOCATÓRIA
ASAMOC TRANSPORTES DE MOÇAMBIQUE, SA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
“ASAMOC - TRANSPORTES DE MOÇAMBIQUE, S.A.”, Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada, com sede em Maputo, matriculada na Conservatória de Registo das Entidades Legais sob o número
100073536, com o Capital Social de 51.020.409,00 Meticais, nos termos
do disposto no artigo 132 e seguintes do Código Comercial, procede à
convocação dos accionistas da Sociedade supra para participarem na Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de Maio de 2021, pelas
10:00 horas, na filial da Machava, sita no Talhão 802, Parcela 201, nº
1281, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um)-

Deliberar sobre o balanço e o relatório da administração referente ao exercício de 2020.
Ponto Dois)Deliberar sobre a aplicação de resultados.
Informa-se os accionistas que o balanço e o relatório da administração
referente ao exercício de 2020 encontram-se disponíveis para consulta na
Sede Social, no horário de expediente, das 09h00M às 16h00M.
Maputo, 21 de Abril de 2021
______________________________________
A Administração
Assinatura Ilegível
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Com novos centros de alfabetização

Governo do Niassa assegura subida
do número de pessoas alfabetizadas
(as escolas usam água, sabão, javel, máscaras, termómetro infravermelho, tendo sido estabelecidos pontos de lavagem das mãos).
Aquisição de material de
higienização

O Governo provincial do Niassa prevê para o ano em curso
o funcionamento de 622 centros de alfabetização de adultos,
o que vai representar um acréscimo de 11.1 porcento, quando
comparado com os 560 centros que estiveram em funcionamento no ano transacto.

C

om o acréscimo no número
daquele tipo de
estabelecimentos de ensino
prevê-se que estejam envolvidas
no subsistema de ensino 16.058
pessoas, entre alfabetizandos e
educandos, o que representa um
crescimento exponencial de 5
porcento em relação ao ano de
2020, dos quais 10.721 espera-se que sejam indivíduos do
sexo feminino e 15.294 homens.
A informação foi dada a conhecer quarta-feira (21 de Abril)
pela Direcção Provincial de Educação do Niassa, durante a visita
feita pela governadora da província, Elina Judite Massengele,

com o objectivo de se inteirar
do funcionamento e das perspectivas de funcionamento do
sector em tempos da pandemia.
Na ocasião, Alocre Jaime,
directora provincial de Educação
no Niassa, deu a conhecer que,
para além de preparar a educação de adultos, o Sistema Nacional de Ensino absorveu naquela
província 153.246 novos ingressos contra os 163.503 planificados, perfazendo uma realização
na ordem dos 93.7 porcento.
“Com vista a absorver maior
número de pessoas matriculadas, as matrículas normais decorreram de 30 de Novembro de
2020 a 26 de Fevereiro de 2021,
tendo sido prorrogadas até ao

dia 12 de Março, para a 1ª classe, e de 26 de Fevereiro a 12 de
Março de 2021, para a 6ª, 8ª e
11ª classes”, frisou a directora.
Refira-se que para fazer
face ao rácio aluno/professor, a província do Niassa prevê admitir este ano um total
de 655 novos docentes, sendo
575 DN4, 33 DN3 e 47 DN1.
Deste plano, a província foi
atribuída pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) 529 vagas, sendo
463 para DN4, 39 DN3 e 27 DN1.
O processo de admissão teve
o seu início no dia 8 de Março,
com o término no dia 8 de Abril
de 2021, tendo sido prorrogado
até ao dia 17 de Maio, em virtude
de não se ter alcançado as metas previstas em alguns distritos.
No tocante à distribuição do
livro escolar, Alocre Jaime avançou que a província do Niassa,
para o ano lectivo escolar 2021,

tem um plano de receber do MINEDH 1.048.200 livros da 1ª
à 7ª classe, sendo 1.028.300 livros do aluno, 9.500 manuais
do professor e 10.400 guiões do
professor, contra 1.000.000 livros da 1ª à 7ª classe recebidos
em 2020, havendo um acréscimo de mais 48.200 livros, o
correspondente a 4.8 porcento.
Até à presente data, a província do Niassa recebeu um
total de 758.850 livros, com
uma execução de 72,3%.
Sobre a situação das infra-estruturas escolares face ao processo de organização das turmas
e das salas de aula, o informe do
sector de Educação refere que
foram criadas condições ao nível das 1.234 escolas e que se
encontram a implementar o processo de ensino e aprendizagem.
Na mesma senda, foram igualmente acauteladas as medidas de
prevenção e combate da Covid-19

O sector da Educação no Niassa recebeu um valor de FAE Covid-19 para a aquisição de material
de higienização para as escolas
no montante de 4.540.170,00.
Deste valor, foi adquirido o seguinte material: 320 baldes sem
torneiras, 100 baldes com torneiras, 372 caixas de sabão mainato, 75 caixas de javel, 20 caixas
de sunlight, 2016 máscaras, 830
termómetros, e foram recebidas
do MINEDH 300.000 máscaras distribuídas para as escolas.
“Para fazer face a esta situação recebemos de diversos parceiros 250 máscaras de pano, 15
frascos de álcool gel e 100 termómetros, a partir Gabinete do
governador da província; 432
caixas de sabão mainato, da Direcção Provincial da Saúde, e 300
bancos plásticos, 300 baldes com
torneiras e 300 bacias, do parceiro Vodacom”, disse Alocre Jaime.
Apesar desses indicadores,
o sector da Educação no Niassa
depara-se com a insuficiência de
meios de transporte (viaturas) para
o garante da operacionalização das
suas actividades, com foco para
a supervisão, assim como a indisponibilidade de fundos para o
pagamento das dívidas em várias
componentes, com destaque para
os subsídios dos alfabetizadores.
A governadora de província do
Niassa, Elina Judite Massengele,
disse na ocasião que sai com o espírito de satisfação pelas realizações
patentes no informe, uma vez que
os indicadores são encorajadores.
Contudo, a executiva do Conselho Executivo Provincial do
Niassa não deixou de apelar para
que “o sector da Educação, apesar do condicionalismo imposto
pelo novo normal, cumpra com
a contratação dos docentes, assim como apostar na construção
de infra-estruturas escolares”.
Aliás, o informe apresentado
à governante refere ainda que todos os estabelecimentos de ensino
encontram-se em funcionamento
e o processo de ensino e aprendizagem está a ser implementado na
base das orientações do MINEDH e dentro dos cenários propostos, segundo as condições locais.
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Executivo do Niassa augura lugar cimeiro no
desenvolvimento da cultura e turismo nacional
A província do Niassa, no
Norte do país, é uma das que
ocupa lugares cimeiros na componente cultural e desenvolvimento do turismo nacional. A
região contempla boa parte dos
monumentos que simbolizam
a Luta de Libertação Nacional,
possui o maior lago e reserva
nacional, assim como um vasto
mosaico cultural que beneficiou
recentemente de um processo
de revitalização, na sequência
do acolhimento do X Festival
Nacional da Cultura, em 2018.
Como resultado das suas
potencialidades, os sectores
da Cultura e Turismo no Niassa alcançaram cifras de pouco
mais de 295 milhões de meticais, em 2019, contra cerca de
113 milhões no ano transacto.
Refira-se que a desaceleração
da produção global no ano passado deve-se, em parte, à eclosão da
pandemia global que frustrou o alcance da meta de 322 milhões de
meticais planificados para 2020.
De acordo com o director
provincial da Cultura e Turismo,
Matias Chapungo, que falava

na tarde de quarta-feira (21 de
Abril), perante a governadora da
província, Elina Judite Massengele, e sua delegação, “Niassa é
um dos destinos turísticos de realce, por oferecer uma combinação criteriosa entre o Lago Niassa – um dos maiores lagos em
África e no Mundo – e a Reserva
Especial do Niassa, que figura
como uma das maiores reservas
naturais de África com a maior
floresta de Miombo do Mundo,
assim como pelas ricas manifestações culturais que ostenta”.
À semelhança de outros
quadrantes nacionais e internacionais, o sector da Cultura e
Turismo ficou consideravelmente afectado pelos efeitos da Covid‐19 no Niassa, condicionando
o funcionamento de 22 empresas
de entretenimento e conduziu à
paralisação das actividades de 44
estâncias hoteleiras, de um total
de 186 existentes na província,
tendo desequilibrado o emprego
de 195 trabalhadores, dos 1030
empregos gerados pelo sector.
Chapungo deu a conhecer
que, entre várias actividades, o

sector fez o lançamento do XI
Festival Nacional da Cultura
– Maputo-2020, o qual contou
com a participação de 10 grupos
culturais, 7 músicos a solo; 14
expositores e cerca de 5.200 espectadores, uma palestra alusiva
à comemoração ao Dia Internacional de Línguas Maternas, em
coordenação com os SDEJTS de
Lichinga e a DPE do Niassa, no
Instituto de Formação de Professores de Lichinga, que contou
com a participação de 150 participantes, e partilhou o short-vídeo
nas plataformas digitais para a
divulgação das potencialidades
turísticas e culturais da província.
O informe apresentado pelo
director provincial da Cultura e
Turismo no Niassa, Matias Chapungo, refere que foi promovido
um debate radiofónico, no âmbito
das celebrações dos dias 21 e 27
de Março (Dia Internacional da
Poesia e de Teatro, respectivamente), em cerimónia única, que
contou com 8 participantes, em
respeito às medidas de prevenção
da Covid-19, para além da divulgação das medidas e procedimen-

tos a serem observados no funcionamento dos estabelecimentos de
acomodação turística e restaurantes, durante a vigência do período
do estado de emergência no país.
“É nesta senda que no âmbito
da pandemia efectuamos duas monitorias em 146 estabelecimentos
hoteleiros, contra quatro de igual
período de 2019, representando
um cumprimento de 100% e decréscimo de 50%. Para além de
acompanhar o funcionamento foi
verificado o grau de cumprimento das medidas de prevenção
da Covid-19”, disse Chapungo.
Por seu turno, a governadora da província do Niassa,
Elina Judite Massengele, disse na ocasião que “saímos satisfeitos com a nossa visita ao
sector da Cultura e Turismo,
pese embora algumas metas
não tenham sido atingidas, mas
reconhecemos que é por causa
da Covid-19. Aliás, neste momento estão em curso várias
actividades do sector, através
das instituições subordinadas,
o que concorre para o desenvolvimento da nossa província”.

Refira‐se que para o exercício económico de 2021, a
DEPCULTUR foi atribuída uma
dotação de 20.705.850,00Mt,
tendo sido executado um total
de 5.004.880,00Mt, o que corresponde a uma execução de
24,17%. Do orçamento global,
18.905.850,00Mt são de investimento interno e 1.800.000,00Mt
de
funcionamento.
Entretanto, entre os vários
desafios o sector prevê incrementar os níveis de monitoria
dos projectos de investimento
turístico desenvolvidos nas áreas de conservação, incluindo o
controlo do processo de captação
e declaração de receitas do turismo para os cofres do Estado na
província, para além de continuar
a monitorar a implementação das
medidas de prevenção da propagação da pandemia da Covid-19,
assim como a promoção da província do Niassa como destino turístico de referência nacional e internacional, com vista a melhorar
a qualidade do produto turístico e
provisão dos serviços e da oferta aos potenciais consumidores.
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Cidade de Maputo

Reduzem casos de malária em
tempo da pandemia da Covid-19
Os casos de malária na cidade de Maputo reduziram em
cerca de 28 porcento, mas os dados não satisfazem as autoridades da Saúde, particularmente pelo facto de haver a
possibilidade de a redução numérica estar relacionada com
o cenário de alguma retracção na ida às unidades sanitárias
por parte da população, por medo de contracção da Covid-19.

O

facto é que,
comparando os dados
do primeiro
trimestre do
ano passado e do mesmo período deste ano, verifica-se claramente uma redução na ordem
de 28 porcento, segundo deu
a conhecer a responsável pelo
controlo da malária na cidade
de Maputo, Noémia Xirinda.
Em concreto, os dados preliminares do primeiro trimestre
de 2021 mostram o registo de
3.739 casos de malária, contra
5.177 casos registados em igual
período do ano passado. Cruzando estes números, está-se
efectivamente perante uma redução próxima dos 28 porcento.

portamento que as pessoas
devem ter para garantir que
os casos de malária reduzam.
Falou também de práticas
como a eliminação das águas paradas e charcos, no intuito de reduzir a multiplicação do mosquito.
Para aquela dirigente, neste
período atípico da pandemia da
Covid-19 há grande esforço por
parte da saúde em sensibilizar a
população sobre as medidas de
prevenção e intensificação da testagem e tratamento da malária.
Segundo ela, estas acções
visam garantir maior despiste
visto que a febre é o principal
sintoma da malária, que é igualmente o sintoma da Covid-19.
A fonte afirma ainda que no
primeiro trimestre de ano 2021

só registaram um único caso.
Como forma de clarificar
algumas dúvidas que ainda
prevalecem no seio da população, a médica clarificou que
as febres, cefaleias, dor das articulações, cansaço, vómitos,
diarreias e falta de apetite continuam a ser os principais sintomas sugestivos da malária.
Estratégias de prevenção da
malária

A fonte diz que é muito importante a pulverização intra-domiciliar, avaliação da densidade do mosquito, a distribuição
de redes mosquiteiras tratadas
com insecticidas, como forma de
garantir barreiras contra as picadas do mosquito, com a atenção
especial para a mulher grávida
e crianças menores de idade.
Como se sabe, a malária é
uma doença endémica que é
transmitida pela picada da fêmea do mosquito anófeles. Por
causa da sua incidência, a malária continua a ser considerada
um problema de saúde pública.
Portanto, por causa da importância que a malária tem do
ponto de vista de preocupação
com a saúde pública celebra-se a 25 de Abril o Dia Mundial de Luta contra a Malária.
Noémia Xirinda diz que
a data é reservada à reflexão
e sensibilização sobre o com-

foram distribuídos 10.039 redes
mosquiteiras, o que representa
uma evolução de cinco porcento comparativamente ao ano de
2020, em que foram distribuídas 9.364 redes mosquiteiras, o
que significa que o trabalho do
serviço de saúde pública tem
estado a melhorar bastante comparativamente ao ano de 2020.
Segundo a fonte, no que se
refere à mortalidade por causa
da malária, o número reduziu
em 25 porcento, pois dos quatro
óbitos registados em 2020 os primeiros três meses do ano 2021

Hospital Militar de Maputo

O Jornal Zambeze conversou com a médica generalista
Paula Cossa, afecta ao Hospital
Militar de Maputo, que afirma que o número de pacientes
que padecem de malária reduziu naquela unidade sanitária.
Paula Cossa afirma que no
primeiro trimestre do ano 2020
o Hospital Militar de Maputo
(HMM) teve um número elevado de pacientes que padeciam
de malária, tendo sido regista-

dos no total 52 pacientes. No
entanto, no primeiro trimestre
do ano em curso o HMM registou a entrada de 27 pacientes.
Segundo Cossa, a malária
ainda constitui o maior problema
de saúde pública. Entretanto, as
maiores vítimas continuam sendo as crianças menores de idade,
mulheres grávidas e idosos. Por
isso, a médica reforça os apelos
para medidas de prevenção e o
uso de redes mosquiteiras e eliminação de águas estagnadas.
A médica enfatiza que quando os casos de malária diminuem
é um sinal positivo, mas deu a
conhecer que há mais pessoas
à procura de ajuda no Banco de
Socorros do hospital por causa da malária, o que mostra de
certa forma que a sociedade
está ciente e preocupada com
a saúde publica. “Acredito que
esta redução deve-se à prevenção primária que as pessoas têm
feito sobre a doença”, frisou.
Segundo a médica, há vários
desafios na luta contra a malária. “As pessoas não podem
deixar ou esquecer de continuar
a prevenir-se. Para que os números não aumentem devemos
continuar a usar as redes mosquiteiras e quem estiver com
febres deve dirigir-se a uma
unidade sanitária”, ressalvou.
Ermelinda Isaías Kwamba,
residente no bairro Luís Cabral,
diz que com a pandemia certas

pessoas não procuram pelos serviços médicos com o medo de
contrair a Covid-19. “Aqui no
bairro não é frequente as pessoas contraírem a malária; as pessoas que foram diagnosticadas
com a doença tinham viajado
para fora da cidade”, assegura.
Ermelinda Kwamba diz
que no seu bairro tem havido
reuniões de sensibilização aos
residentes de quinze em quinze dias para que não parem
de procurar pela ajuda médica em qualquer enfermidade.
A fonte afirma que depois
das reuniões faz-se visitas domiciliares para averiguar o nível
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de cumprimento das recomendações dadas. “As pessoas devem se aproximar às unidades
sanitárias para fazer o devido
acompanhamento, porque os
centros de Saúde não estão apenas para atender os pacientes
com a Covid-19, mas sim todas
as enfermidades. Se ficar em
casa pode resultar em morte”,
aconselha a líder comunitária.
O drama de ter contraído
malária

André Naftal Dimas afirma que apanhou malária no
ano passado, mas procurou pela
ajuda médica para solucionar o
problema. Acrescenta ter aprendido muito sobre a necessidade
de prevenção, tendo em conta
a dor que passou quando este-

esforço de prevenção que fazia
na altura contraiu a doença. Usava correctamente a rede mosquiteira e mantinha o quintal limpo.
Dimas contou ao Zambeze
uma descoberta pessoal e não
científica. Afirma que contraiu a
malária por via da água do poço
e não pela picada do mosquito.
A fonte vai mais longe e
conta que “tomava devidamente a medicação receitada pelos
médicos, mas apanhava de novo
malária. Tive a ideia de deixar
de consumir água do poço e beber água potável. E mal deixei
de beber água do poço e passar a consumir água portável
nunca mais contraí a malária”.
Noutro
desenvolvimento,
o nosso entrevistado diz que “a
origem da malária que contraí
não foi a picada do mosquito, mas sim a água do poço”.
A fonte contou ao Zambeze que todos que bebiam
água do poço eram vítimas da
malária. “Sempre que metíamos o cartador no poço continha lá muitos mosquitos e
algumas impurezas”, explica.
Dimas diz ter aconselhado a todos que bebiam água
do poço para deixarem de
consumi-la pois era uma fonte de contaminação da malária.
Negligência na toma da
medicação

ve doente a padecer da doença.
Segundo ele, apesar de tanto

Carvalho Manuel, de 25 anos
de idade, afirma que contraiu
malária e dirigiu-se a uma unidade sanitária, tendo sido atendido
e receitado a devida medicação.
Entretanto, reconhece ter
sido negligente na toma da medicação, acrescentando que não
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tomada de acordo com a prescrição das autoridades sanitárias. E
para a sua atitude tem uma justificação: pensava que não fosse
malária mas sim espíritos maus.
Manuel diz que mal conseguia dormir, orava muito nas
noites para assustar os espíritos
que pensava que tivesse, mas
mesmo assim não recuperava.
A fonte acrescentou que tinha febres altas no período da
noite, aconselhando as pessoas a não se comportarem como
ele. “A malária é muito perigosa
e pode levar à morte”, explica.
O segredo das ervas da avó de
Horácio

Horácio Novela, vendedor
no Mercado Zimpeto e residente no mesmo bairro, fala da
sua experiência como vítima da
malária em tempo da pandemia.

Disse ao Zambeze que
contraiu malária mas nunca
se dirigiu à unidade sanitária.
“No hospital aconselham-me a evitar aglomerações.
Não será por uma pequena
febre que vou correr para o
hospital, pois é lá onde podemos apanhar a Covid-19”,
afirma, mostrando desconfiança e medo de ir ao hospital.
Novela revelou que faz medicação da malária em casa,
acrescentando que para tal usa
ervas que foi recomendado pela
sua avó, mas não pode revelar
o nome, abonando que são
segredos da medicina verde.
Segundo Novela, através
dessa medicina a malária passa rapidamente, porém, se persistir por mais dias podia se
aproximar à unidade sanitária.
“Antes da medicina convencional existia malária, os
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meus avôs quando apanhavam
malária tratavam em casa e
esta passava, não precisavam
de ir ao hospital”, defendeu.
Por outro lado, anotou que
os seus avôs viviam distante
das unidades sanitárias mas
tinham uma vida saudável.
Apesar dessa realidade,
aconselha aos moçambicanos a dirigirem-se às unidades sanitárias em caso de
registo de alguma anomalia
na saúde, mas sugere que em
casa pode-se fazer o que chama de primeiros socorros.
“Estou muito feliz por recordarem as pessoas de outras
doenças, porque agora só se
fala da Covid-19. As pessoas
esqueceram que temos outras doenças transmissíveis
sexualmente, como as DTS,
a própria malária, a cólera,
entre outras. Em algum momento a sociedade esqueceu
que existem outras doenças
além da Covid-19”, enaltece.
A fonte disse ao Zambeze
que o Governo parou de fazer
a distribuição gratuita de redes
mosquiteiras. “Temo pelo uso
do dragão porque faz mal. O dragão provoca-me gripe, dor de
cabeça, então acabo sendo festa
para os mosquitos”, assegura.
Horácio Novela faz um
apelo ao Governo para voltar
a fazer distribuição das redes
mosquiteiras, começando pelo
bairro do Zimpeto, onde reside.
Para terminar, afiança que
“a minha esposa só recebeu
rede mosquiteira quando estava grávida, há quatro anos
atrás. Será que vou ter rede
mosquiteira quando ela voltar a engravidar?”, questiona.

No leito do grande rio
Onde

o

n e g ó c io

se
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Cooperativa dos Trabalhadores do BCI lança
ao mercado ambicioso projecto habitacional
A Cooperativa dos Trabalhadores do BCI (CTBCI) concebeu e tem implementado um ambicioso projecto de habitação num espaço de 45 hectares, no distrito de Matutuíne, onde está em construção um complexo
habitacional de 260 vivendas, incluindo um bloco administrativo, centro de lazer, centro infantil e um centro comercial.

L

ocalizado
a
10 minutos da
Ponte Maputo-Catembe, este
complexo vem
para ser um dos mais arrojados projectos de habitação dos
arredores de Maputo e uma
excelente alternativa para a
concretização do sonho de
habitação própria, com preços e condições mais justas.
Com um nível de adesão
recorde e sem precedentes para
projectos desta envergadura,
cerca de 70% das casas já estão
ocupadas pelos cooperativistas, estando agora aberto para

novos interessados que não
sejam membros da Cooperativa de Trabalhadores do BCI.
Neste projecto estão previstos variados modelos de
habitação, entre vivendas
T2, T3 e T4, num modelo de
condomínio, e a possibilidade de construção própria
em terrenos com benfeitorias adjacentes ao projecto.
Além de trazer uma solução para o velho problema
de habitação, o projecto tem
estado a dinamizar a localidade de Mungazini, onde as
comunidades têm beneficiado
da implantação do projecto.

Pontos ecológicos já fazem parte da
Escola Secundária de Xilembene

Vodacom e Fundação Sérgio
Gago, no contexto do programa de investimento social da
Vodacom “Faz Crescer”, que
tem a missão de contribuir para

se beneficiaram de palestras
denominadas ABC da Reciclagem, em torno da consciencialização ambiental. Os estudantes aprenderam sobre gestão

A Associação Machel Fidus,
Vodacom e a Fundação Sérgio
Gago instalaram recentemente
pontos ecológicos destinados
à deposição selectiva de papel, vidro, metal e plástico, no
recinto da Escola Secundária
de Xilembene, província de
Gaza, com vista a possibilitar

o crescimento do sector da educação, através da reabilitação e
apetrechamento de bibliotecas
escolares, além da colocação
de laboratórios de informática,
de modo a propiciar um futuro brilhante aos estudantes.
Até ao momento, mais de
800 estudantes da 8ª à 12ª clas-

correcta de resíduos sólidos e
a necessidade de adopção de
hábitos amigos do ambiente.
Neste sentido, a Associação
Machel Fidus vai continuar a
apostar no desenvolvimento
de parcerias, com vista a unir
sinergias para o alcance de resultados em prol dos estudantes.

a separação e tratamento especializado de resíduos sólidos.
Em conjunto, as três instituições pretendem com esta acção
contribuir para a melhoria da
preservação ambiental nas escolas e trazer uma experiência de
higiene no seio dos estudantes.
A iniciativa insere-se no

âmbito da implementação da
componente ecológica do projecto “Um Gesto, Um Sorriso”,
que tem como objectivo garantir a melhoria da educação das
crianças, através da introdução
de um ecossistema de desenvolvimento sustentável. Conta com a parceria conjunta da
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Conferência MoRENet 2021

Nivagara enaltece crescimento da MoRENet
O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, enaltece o crescimento da Rede de Instituições
de Ensino Superior e de Investigação de Moçambique (MoRENet), pelo facto de interligar e fornecer serviços de TIC, incluindo o acesso à Internet de banda larga para 180 Instituições
de Ensino Superior (IES) de investigação científica e de Ensino
Técnico-Profissional (ETP), contra 26 instituições em 2015.

D

aniel Nivagara
falava durante
a cerimónia
de
abertura
da 3ª Edição
da Conferência Anual da MoRENet, realizada no dia 26 de
Abril de 2021, evento que juntou reitores, directores de IES,
públicas e privadas, dirigentes
de instituições de ETP e de investigação científica, com o objectivo de reflectir sobre o Papel
das Redes Nacionais de Ensino,
Investigação e seu Contributo no
Ensino e Aprendizagem no Contexto da Pandemia da Covid-19.
Como referiu o dirigente, o
Governo de Moçambique estabeleceu a MoRENet para servir
de plataforma nacional de partilha de recursos de TIC, na qual
instituições nacionais de ensino
superior e de investigação têm
acesso a ligações nacionais e internacionais de comunicação de
dados de alta velocidade, permitindo o acesso e partilha de
informação entre elas e com as
suas congéneres internacionais.
Entretanto, o ministro apelou
os dirigentes das IES e de investigação científica para que, neste

momento de grande pressão para
o acesso e uso de plataformas
digitais para a continuação dos
processos de ensino, aprendizagem e de investigação, tomem
em consideração e participem de
forma activa na reflexão e debate dos aspectos relacionados
com o uso de TIC para alargar
a cobertura geográfica do ensino, para melhorar a qualidade de
ensino, combater a fraude académica, melhorar os processos e
sistemas de gestão académica e
pedagógica e promover a inclusão de género e de pessoas com
deficiência no ensino superior e
no Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique.
É convicção do ministro
que, para as instituições de ensino superior e de investigação
científica não perderem a sua
relevância na Era Digital, devem com carácter urgente delinear estratégias de satisfação das
necessidades dos jovens, que
constituem a maior população
estudantil no Ensino Superior.
Daniel Nivagara afirmou ainda que as IES devem trabalhar
no sentido de encontrar formas,
baseadas na qualidade, diversi-

dade, relevância dos programas
de formação que oferecem, e na
qualidade e competência do seu
corpo docente, como também
as TIC devem ser consideradas
nas iniciativas ou projectos de
fortificação da capacidade de resiliência da sociedade e das instituições de ensino face às crises
sociais resultantes de guerras,
terrorismo, eventos climáticos e outros desastres naturais.

É de destacar o apoio do Banco Mundial, através do Projecto
MozSkills, na disponibilização
de apoio para o aumento da largura de banda internacional da
MoRENet dos actuais 6 Gigabits
por segundo (6 Gbps) para 60
Gigabits por segundo (60 Gbps).
Este apoio inclui outras actividades a serem implementadas de 2021 a 2024, como
sejam a contratação de serviços

Campanha “Adira, Transaccione e Ganhe”

Standard Bank premeia vencedores
Foram recentemente premiados os primeiros 27 vencedores da
campanha milionária denominada
“Adira, Transaccione e Ganhe”,
com a qual o Standard Bank pretende impulsionar o uso dos cartões de débito, QuiQ e o NetPlus.
Rahema Djuma, Amândio Pedro e Joelma Sanjane, ganharam
25 mil 20 mil e cinco mil meticais,
respectivamente, por terem realizado operações como compra de
Credelec, aquisição de recargas
para telemóveis, transferências
bancárias, pagamento de serviços
diversos em POS e compras online.
A propósito do prémio, Rahema Djuma, cliente do Standard
Bank há dois anos, disse que geralmente tem recorrido ao cartão de
débito e ao NETPlus para realizar
operações como transferências de
valores, pagamento da facturas
de água, compra de recargas de

Credelec e de diversos produtos.
“Ganhei um prémio de 25
mil meticais. Sinto-me feliz e
abençoada. Quando recebi uma
mensagem do banco a informar-me sobre o prémio inicialmente
não acreditei. Mas fiquei sossegada ao constatar que o dinheiro
tinha mesmo entrado na minha
conta”, contou Rahema Djuma.
Cliente do banco há três anos,
Amândio Pedro foi igualmente
premiado com 20 mil meticais.
“Tenho efectuado, com muita
frequência, pagamentos de serviços como facturas de anúncios
nas redes sociais, entre outros.
Tem sido prático, rápido e seguro fazer isso através dos canais digitais do banco”, frisou.
Visivelmente
emocionado,
Amândio Pedro disse sentir-se lisonjeado com o prémio,
tendo exortado os outros clien-

de acesso e uso de bibliotecas
electrónicas, o estabelecimento
de repositórios científicos nacionais, a contratação de serviços de plataformas Anti-Plágio
Académico, a localição no país
de plataformas de eLearning
como o Moodle e de videoconferência de apoio aos processos de ensino e aprendizagem
como o Zoom, Microsoft Teams,
CISCO Webbex, entre outras.
tes a usarem as plataformas digitais do banco também como
forma de prevenção contra a
pandemia do novo coronavírus.
À Joelma Sanjane, cliente
do Standard Bank há oito anos,
coube um prémio de cinco mil
meticais. “Fiquei surpreendida e
satisfeita quando vi no telemóvel
uma mensagem a informar que
eu tinha ganho um prémio. Confesso que inicialmente desconfiei,
porque proliferam no país muitas tentativas de burla. Mas tudo
mudou quando depois, através do
QuiQ, confirmei que o dinheiro já
estava na minha conta”, afirmou.
Importa salientar que esta
campanha, cujos prémios monetários são avaliados em cerca de dois
milhões de meticais, vai decorrer
até Setembro próximo, premiando um total de 216 clientes desta
instituição bancária, com valores
que variam entre cinco e vinte e
cinco mil meticais. Habilitam-se
a participar no concurso os clientes que realizarem cinco transacções por mês, usando os cartões
de débito, QuiQ ou NetPlus.
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Nampula

Fundação Galp constrói biblioteca
e três salas de aula

Os alunos e professores da Escola Secundária da Comunidade de
Natôa, distrito de Rapale, na província de Nampula, regressaram às
aulas com três salas de aula completamente novas e equipadas com
mobiliário robusto e uma biblioteca construída de raiz e apetrechada
com material escolar, enciclopédias, dicionários e literatura diversa
oferecida por voluntários da Galp.

O

s novos equipamentos, integralmente custeados
pela
Fundação
Galp, vão permitir
que cerca de 1700 crianças tenham
acesso a uma educação de qualidade
e em total segurança, ao garantirem
o distanciamento social recomendado em tempos de pandemia da Covid-19. Além disso, a nova biblioteca
permite também que os alunos possam prosseguir os seus estudos no ensino secundário sem terem de deixar
a comunidade de Natôa e percorrer
dezenas de quilómetros para o efeito.
As três salas de aula, construídas de raiz, irão servir alunos da 1ª
à 10ª classe, enquanto a biblioteca,
já equipada e que terá mais livros e
computadores doados por voluntários da Galp, irá permitir à população estudantil da comunidade de Natôa ter um espaço privilegiado para
fazer pesquisas, estudar e preparar
os trabalhos de casa, prosseguindo
com os estudos para além do ensino primário na mesma escola. Esta
possibilidade agrada não só os alunos, como também os professores
e toda a comunidade de Natôa, que
deixa de se ver obrigada a mandar
os filhos para outras localidades para
que possam progredir nos estudos.
“Os alunos, para fazer a escola
secundária, tinham que ir a Namaita, outros à cidade (de Nampula), e
outros ainda nem sequer tinham condições para sair de Natôa, por não terem família em Nampula. A introdução da nova biblioteca, mais as novas
salas de aula que foram construídas,

impulsionam muito o crescimento da
área e permitem o ensino secundário”, refere Horácio Fernando Mulela, docente de Matemática na Escola
Secundária de Natôa, afirmando-se
“muito agradecido, de coração, ao
financiador”, a Fundação Galp.
A satisfação com os novos equipamentos construídos pela Fundação Galp, que reforçam a escola
de Natôa, agora dotada do ensino
secundário, é partilhada por toda a
comunidade, como explica Ilda Caximo. “A população também está
muito satisfeita porque foi mesmo
um caos para os pais de Natôa: os
alunos tinham de percorrer grandes
distâncias quando saíam do ensino
primário para o secundário”, refere.
A docente de Língua Portuguesa exalta ainda a importância da
biblioteca. “Temos agora uma outra mais-valia, a biblioteca, que vai
servir principalmente para a escola
secundária. É de louvar”, sublinha.
“Temos grandes problemas na
leitura. Então, com estes livros vamos exercitar mais a leitura e a escrita por parte dos alunos. Muitos dos
que vinham da 8ª classe tinham graves lacunas, principalmente a Português, pelo que quando vi que recebemos mais um lote de livros fiquei
muito satisfeita. Tenho pela frente
um trabalho bom a realizar”, disse.
A construção da biblioteca e
das três salas de aula que vieram
beneficiar as instalações da Escola
Secundária de Natôa decorreu no
âmbito da iniciativa “Educar Para o
Futuro”. Implementada pela Fundação Galp, em parceria com a Helpo,

desde 2019, já beneficiou directamente cerca de 3000 estudantes em sete escolas em
Nampula (Natôa, salas anexas da Escola
Secundária de Namaita, Escola Polivalente
São João Batista do Marrere, Escolinha de
Micolene, Escolinha de Ilocone, Escolinha
de Mahunha e Escolinha de Munimaca)
e duas em Cabo Delgado (Escola Secundária Januário Pedro e EPC de Chinda).
Ao longo dos três anos de vigência do projecto, a escola de Natôa rece-

be anualmente 50 colecções de manuais escolares para o ensino secundário,
para o usufruto dos professores e alunos, e um apoio na confecção e distribuição de lanche escolar (Projecto Ephawila), duas vezes por semana.
Em 2019, na mesma comunidade escolar, 156 alunos do ensino secundário (8ª
classe) receberam pela primeira vez bolsas
de estudo “Futuro Maior”, mais 200 em
2020 e estão previstas 300 para este ano.
A entrega de bolsas de mérito aos alunos corresponde ao apoio no pagamento
de propinas, material escolar, manuais
escolares, bicicletas e outros recursos importantes para garantir melhor aproveitamento escolar. A Fundação Galp atribui,
ainda, bolsas de mérito aos melhores alunos (rapazes e raparigas na mesma proporção) de Natôa, as quais beneficiaram 10
estudantes em 2019, 20 no ano passado,
e para este ano mais 30 serão atribuídas.
São ainda dinamizadas, todos os anos,
10 sessões de educação para a saúde, destinadas aos encarregados de educação e
pais dos alunos da escola, abordando temas como a importância da alimentação
saudável e dos lanches, como confeccionar papas enriquecidas para evitar problemas relacionados com a desnutrição, como
tratar parasitoses intestinais e assuntos afins.

Comercial

Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular

7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe
por um valor acessível.

novos ingressos da
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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.
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Empoderamento económico da mulher e rapariga na província de Nampula

Mais de 150 mulheres recebem kits
de negócios em Mogovolas e Angoche

No âmbito do projecto “Aceleração da Prevenção e Resposta à Violência Sexual baseada no Género e aos Casamentos Prematuros de Raparigas Adolescentes e Mulheres Jovens
em Moçambique”, integrado à iniciativa Spotlight, em parceria com a ONU-Mulher, implementado pela Livaningo, nos
distritos de Mogovolas e Angoche, na província de Nampula,
162 mulheres vulneráveis, portadoras de deficiência, viúvas,
entre outras, integradas em grupos de poupança de crédito
rotativo, beneficiaram de kits para pequenos negócios.

A

iniciativa foi
antecedida
por pequenas
formações
facultadas às
beneficiárias pela Livaningo,
visando capacitar o grupo alvo
em matérias de pequenos negócios, aprimorando os conhecimentos das mulheres e raparigas
sobre finanças, planificação e
gestão de negócios. As mesmas
foram integradas em grupos
de PCR (Poupança e Crédito
Rotativo) com acesso a fundos
para gerar negócios próprios.
Para a implementação desta iniciativa nas comunidades
dos postos administrativos de
Aube, Namitória, Namaponda
e Angoche- Sede (distrito de
Angoche), e Nametil, Luluti,
Nanhupo-Rio e Muatua (distrito de Mogovolas), a Livaningo

tem contado com o inestimável
apoio das instituições governamentais locais e provinciais
de Género, Criança e Acção
Social, Actividades Económicas, Gabinete de Atendimento à Família e Menor Vítima
de Violência (GAFMVV).
A coordenadora do projecto, Berta Membawaze, explicou
ao Zambeze que a Livaningo
seleccionou algumas beneficiárias em cada grupo, mediante o
seu plano de negócio. “Para esta
primeira fase seleccionamos
apenas cinco tipos de negócios:
produtos alimentares, salão de
cabeleireiro, salão de corte, fardo de roupa e utensílios domésticos”, disse a coordenadora,
que acrescentou que cada kit de
negócio tem um custo estimado
em cerca de sete mil meticais.
“Cada beneficiária deve-

rá devolver a cada 30 dias ao
grupo um pouco do valor até
completar o correspondente
ao kit que recebeu, de modo
que outras mulheres possam
servir-se desse dinheiro para
também adquirirem produtos
para os negócios’’, explicou a
coordenadora do projecto, para
quem a expectativa é que mais
mulheres possam buscar e ter
alguma independência financeira, e por essa via assegurar
a sua autonomia e maior poder
de decisão sobre as suas vidas.
Adelina Moliua, de 54 anos
de idade, residente do bairro
Puli, em Angoche-Sede, mãe
de quatro filhos, solteira e deficiente que tem a missão de
prover sustento para a sua família, viu neste projecto implementado pela Livaningo uma
oportunidade para ser auto-dependente. Conta que vivia sem
esperança de uma vida melhor
desde que há 11 anos foi abandonada pelo seu cônjuge, até ser
integrada no grupo de poupança e ser seleccionada para receber kits de produtos alimentares para iniciar um negócio.
“Antes da ajuda do projecto não fazia nada e não tinha

nenhuma fonte de rendimento, apenas vendia aos bocados
o meu espaço. Felizmente,
agora tenho um negócio que
está a andar bem e garante o
sustento da família sem necessidade de perder o meu
património”, conta Adelina.
Para Fátima José, beneficiária do grupo de poupança de
Okala Okalihwrana, no distrito de Mogovolas, o projecto
foi como uma dádiva divina,
uma vez que antes do mesmo
não dispunha de três refeições
diárias e muito menos um futuro. “Primeiro participei de
uma formação que ensinava
como tornar sustentável um
pequeno negócio e depois recebi um kit para iniciar uma
actividade que mudou completamente a minha vida. Estou
muito grata”, agradeceu Fátima.
Por causa da sua deficiência
(nanismo), Madalena Almeida,
25 anos de idade, viúva e mãe
de um filho, residente no bairro
Johar B, em Angoche-Sede, viu-se vítima de discriminação e
mergulhada na pobreza ao ponto
de viver numa casa sem tecto e
desprovida de meios para garantir as suas refeições diárias. “An-

tes de ser integrada no grupo de
poupança e crédito rotativo e receber o kit de negócio não tinha
fonte de rendimento, não tinha
refeições básicas, às vezes tinha
apenas uma refeição por dia, da
pequena machamba quase nada
saía. Às vezes tinha alguma ajuda do Governo através do INAS,
por isso digo que a ajuda chegou
na hora certa. Vendo diversos
produtos alimentares e não tenho
razões de queixa”, disse Madalena visivelmente emocionada.
O projecto, que pretende beneficiar directamente cerca de
1200 mulheres nos distritos de
Angoche e Mogovolas, integra
também mulheres e raparigas
em cursos profissionalizantes
como carpintaria, canalização,
electricidade, culinária, corte
e costura, o qual disponibiliza kits de iniciação de negócios para cada uma delas dentro da sua área de formação.
Este programa tem a duração de sete meses e prevê
igualmente criar e fortalecer
seis associações ou cooperativas de mulheres e raparigas
através da avicultura comercial e instalar 150 agentes de
serviços financeiros móveis.
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Artur Comboio: o homem que
segue no Costa do Sol
O Clube de Desportos da Costa do Sol apresentou na tarde
da passada sexta-feira o treinador Artur Comboio como o sucessor de Horácio Gonçalves no comando da equipa principal
de futebol dos “canarinhos”. Revalidar o título de campeão
nacional é o grande desafio colocado pela direcção do clube
com mais conquistas no futebol moçambicano, algumas das
quais tiveram a contribuição de Comboio enquanto jogador.

A

pós a saída
do
treinador português para os
Mambas, o
Costa do Sol diz ter recebido
cerca de 70 CV’s de técnicos
de várias partes do mundo, desde moçambicanos a estrangeiros oriundos dos quatro cantos
do planeta, ou seja, da África,
Europa, Ásia e América Latina. Mas a escolha recaiu em
Artur Comboio, antigo treinador do Incomáti de Xinavane,
por o seu perfil assentar no definido pela direcção do clube.
“Depois de termos definido
uma lista curta de dez candidatos iniciamos a negociação com
os primeiros cinco que não chegamos a acordo porque não correspondiam a uma variável ou
porque tinham exigências acima
das capacidades do clube, e nós
fomos avaliando a lista curta dos
dez treinadores onde se integrava
o Artur Comboio. Como filho da
casa, como alguém que tem um

modelo de jogo que nós como direcção apreciamos, e é uma pessoa que aposta muito na formação, visto que um dos desafios
nossos é a cada ano aumentar o
número de jovens que chegam
à equipa principal, partindo da
nossa formação. Referir que no
plantel actual temos 13 atletas
que vêm da nossa formação”,
justificou Jeremias da Costa.
Comboio tem um ano de
contrato e outro de opção.
Da Costa afirmou que a
componente financeira teve
também um peso significativo
na tomada de decisão na escolha do novo treinador do clube.
“O Artur seria uma pessoa
que vem encaixar-se na equipa
que já está montada, não queremos uma pessoa que vem fazer
uma ruptura, obviamente que
vai dar o toque pessoal, mas é
mais fácil dar continuidade, por
isso não faria sentido trazer um
treinador mexicano, por mais
credenciais que tenha em relação ao Artur, mas também pe-

sou a componente financeira,
pois, como sabemos, todos os
clubes estão de rastos e esta é
uma variável muito importante para a tomada de qualquer
decisão”, comentou Da Costa.
Com dez títulos de campeão nacional, alguns dos quais
contaram com a participação de
Artur Comboio como jogador
“canarinho”, a direcção do clube colocou a fasquia bem alta e
a mesma passa por revalidar a
conquista do título de campeão
nacional alcançado em 2019.
“O primeiro desafio é esse:
revalidar o título. Sabemos que
os rivais estão fortes, mas acreditamos que com o trabalho
ele vai conseguir revalidar o
título. O segundo desafio é ligar a formação ao futebol profissional, sabemos que ele tem
apetência de dar oportunidade
aos jovens e por esse lado decidimos apostar nele”, referiu
o vice-presidente “canarinho”.
Filho da casa assume o desafio
de trabalhar para a conquista de
títulos

Feliz e orgulhoso é como se
sentia Artur Comboio na hora
da sua apresentação, sobretudo
por ter merecido a confiança da

direcção que o fez regressar a
uma casa que bem conhece e
na qual iniciou a carreira de
treinador nas camadas de formação, progredindo até aos
seniores, onde foi adjunto antes
de ser emprestado à Associação Desportiva de Macuácua.
“Sinto-me orgulhoso pois é
uma oportunidade ímpar para
mim. Espero alavancar ainda
mais o Costa do Sol que foi
sempre um papa títulos, e por
isso espero também contribuir
conquistando qualquer título
nas competições que se disputam em Moçambique, seja
da Taça ou do Campeonato.
Espero ter mais trabalho pois
é um clube com um palmarés
invejável, a aposta em mim
demonstra o acompanhamento
que os dirigentes do clube tiveram na minha carreira, pois
fui emprestado ao Macuácua,
depois passei para o Incomáti e fui subindo gradualmente. É uma aposta que com o
tempo pode ser certa ou não,
mas o trabalho será visível
para atingir os objectivos traçados”, disse Artur Comboio.
Habituado a trabalhar em
clubes que apenas lutam pela
manutenção, Artur Comboio
assumiu o desafio de lutar

para a conquista do título no
Moçambola e diz que confia no seu trabalho, esperando não desiludir os exigentes adeptos “canarinhos”.
Pelo Costa do Sol, Comboio já conquistou quatro títulos de campeão nacional e
sete Taças de Moçambique.
“Estou a chegar com orgulho e com a dedicação que
sempre tive demonstrarei o
meu trabalho que vinha fazendo noutras equipas. Talvez
jogo a jogo se aperceberão
como está mudado o Costa
do Sol, para melhor ou pior.
Estou aqui no clube e sinto-me capaz de contribuir para
melhorar, estarei aqui para demonstrar o meu trabalho e com
humildade”, referiu o treinador.
Pedro Mambro e Armando
Chirindza serão os adjuntos de
Artur Comboio no Costa do Sol.
Artur Comboio jogou no
Costa Sol (de 1992 a 2000 e depois de 2007 a 2009, depois de
regressar do Moroka Swallows
da África do Sul, e uma breve passagem pelo Maxaquene
em 2004/2005), tendo ganho
títulos nacionais com as cores
“canarinhas”, num clube onde
também foi treinador-adjunto
de 2014 a 2017. (LANCEMZ)

zambeze

| Desporto|

Quinta-feira, 29 de Abril de 2021

| 21

Apoios financeiros serão determinantes

Lurdes Mutola pondera avançar
com candidatura à FMA

Maria de Lurdes Mutola, única campeã olímpica e mundial que o país viu nascer, está a avaliar profundamente a possibilidade de avançar com a candidatura para a presidência da
Federação Moçambicana de Atletismo (FMA). Para que esta
ideia ganhe sustentabilidade será determinante a existência
de apoios financeiros por forma a levar a cabo os projectos
que a “menina de ouro” tem desenhados para a modalidade.

F

alando à margem
da prova ‘Triatlo
Lurdes Mutola’,
realizada no passado domingo
em sua homenagem, a antiga oitocentista explicou que está a angariar apoios para sustentar a sua
candidatura, sendo que a decisão
final será anunciada em breve.
“Em termos da minha candidatura ela ainda está de pé, mas
tudo pode vir a mudar porque é
muito importante ter apoio para
a federação, não gostaria de ir
à FMA sem apoios, sobretudo
o financeiro, para poder desenvolver a modalidade, porque é
muito difícil fazer algo naquela
posição, e se as coisas continuarem da forma como estão agora
nada vai acontecer. Gostaria de
avançar com o apoio de várias
instituições para poder resgatar
a modalidade”, disse Mutola.
Sem adiantar os passos até

Comercial

aqui já dados, Lurdes Mutola
diz estar já a encetar os contactos necessários com vista à
angariação do devido suporte
financeiro para pôr em marcha o
que já idealizou para devolver a
modalidade ao lugar que merece.
“Não posso falar muito neste
momento, mas dizer que estou à
procura de apoio e se tudo der certo vou me candidatar”, assegurou.
Mutola lamenta presença
olímpica sem atletismo

A oitocentista quer inverter
o actual cenário que se assiste
na modalidade, onde até aqui
não tem atletas qualificados
aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, situação que a campeã olímpica considera-a triste.
“É muito triste porque o atletismo sempre foi a modalidade
número um de Moçambique nos
Jogos Olímpicos. Para chegarmos

a esta situação de não termos um
atleta é lamentável, é por essa razão que acho que tínhamos que
mudar um bocadinho. Acredito
que nós atletas temos muito talento, só precisamos de trabalhar
para podermos ter mais de dez
atletas com mínimos olímpicos, mas tudo leva o seu tempo,
temos que trabalhar e apostar
no certo”, considera Mutola.
Projecto “Mutola Legends” para
descobrir novos talentos

E para descobrir novos talentos moçambicanos, a “menina de
ouro” acaba de pôr em marcha o
projecto “Mutola Legends”, que
visa descobrir talentos e formá-los na prática de atletismo, de
modo que possam alcançar marcas que permitam a sua participação em provas internacionais.
“Não é fácil motivar a camada jovem, mas estou a fazer todos
os possíveis para fazer crescer o
atletismo e nesse sentido acabo
de lançar o projecto ‘Mutola Legends’, que é uma iniciativa que
vai ajudar a modalidade no país e
espero que cresça cada vez mais
e que tenhamos grandes atletas

no futuro. Sei que tudo leva tempo e não é fácil, mas acredito no
trabalho duro”, anunciou Mutola.
Numa primeira fase, o projecto “Mutola Legends” está a ser
levado a cabo nos bairros da cidade de Maputo, mas a sua mentora
já espera expandi-lo para outros
cantos do país, esperando que a
pandemia da Covid-19 abrande.
“Mutola Legends é um projecto que tem a ver com o desenvolvimento do atletismo.
Ainda estamos na fase inicial,
trabalhamos com atletas femininos e masculinos de vários
bairros de Maputo, mas gostaríamos de lançar este projecto para outras províncias,
só que temos a questão da
pandemia, mas acho que com

o tempo tudo vai dar certo”,
revelou a antiga oitocentista.
A lenda do atletismo moçambicano está a desenvolver
estes projectos através da fundação de que é patrona. Recordar que Lurdes Mutola venceu
a medalha de ouro olímpica a
25 de Setembro de 2000, em
Sydney, e conquistou por três
vezes o título de campeã do
Mundo de pista a céu aberto
em Estugarda (1993), Edmonton (2001) e Paris (2003), e
ganhou sete títulos mundiais
em pista coberta, nos Campeonatos do Mundo de Toronto
(1993), Barcelona (1995), Paris
(1997), Lisboa (2001), Birmingham (2003), Budapeste (2004) e
Moscovo (2006). (LANCEMZ)

Moçambola está de volta!
O Presidente da República
comunicou à Nação que está
autorizada a retoma do Campeonato Nacional de Futebol,
vulgo Moçambola, no âmbito
do relaxamento das medidas
previstas no decreto de situação de calamidade pública,
em vigor no país para conter
as infecções pela Covid-19.
Assim, o Moçambola poderá sair do confinamento já
a partir do próximo dia 15 de
Maio, tendo em conta que a
Liga Moçambicana de Futebol
afirma estar preparada, em termos logísticos e administrati-

vos, para retomar a competição
15 dias depois do anúncio do
Presidente da República, tendo
em conta que os clubes estão já
a treinar há mais de dois meses.
Entretanto, e segundo fonte
da Secretaria de Estado do Desporto (SED), as restantes modalidades colectivas, tais como
basquetebol, andebol, futsal,
voleibol, entre outras, estão também autorizadas a realizar as suas
competições nos escalões seniores, devendo as respectivas federações fazer cumprir o protocolo
sanitário de prevenção da pandemia da Covid-19. (LANCEMZ)
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“A arte ajuda a quebrar timidez e expressar o que
com palavras não consigo dizer” – Egídio Nhanombe

SILVINO MIRANDA
Egídio Leonardo Nhanombe é um jovem artista plástico moçambicano.Nascido na cidade da Beira, no dia 7 de Julho de
1992, actualmente reside em Maputo. Egídio Leonardo é um
artista autodidacta, que desenha a lápis ou grafite, esferográfica, lápis de cor e também pinta com tinta de óleo e acrílica.

P

ara o artista, as artes plásticas servem
de refúgio e praticamente o deixam
tranquilo,sendo
uma forma que ele encontrou para
se expressar e aproximar-se das
pessoas, pois considera-se tímido.
A arte surge como uma forma
de quebrar essa timidez e transmitir
sentimentos. “A arte é o jeito que
encontrei para poder me aproximar
das pessoas e também falar aquilo que pelo menos com palavras
não consigo dizer, praticamente
para o lado externo é algo bonito
de ver, e quando vês algo bonito te
deixatranquilo”, afirma o artista.
Egídiodescobre a paixão pelo
desenho muito cedo.Desde pequeno já desenhava para passar o tempo, sendo por isso um artista que
não passou por uma escola ou formação para se tornar no artista que
é hoje.Tudo foi acontecendonaturalmente e praticava sozinho com
a ajuda de alguns artistas estrangeiros que praticavam o realismo.
Em 2014/2015,o artista começa
a usar este talento para fazer desenhos mais profissionais, ou seja, a
arte realista, e a partir deste momento não havia mais volta.Era trazer desenhos mais profissionais e realistas.
“Houve um período em que fiquei muito tempo em casa e não
gosto de ficar parado, isso me deixa estressado.Sou muito inquieto,
e nesse processo vendo ali o lápis e o papel decidi fazer alguma
coisa para poder passar o tempo,
porque quando era criança já desenhava e acabei conhecendo alguns artistas de fora, porque aqui a
arte era mais abstracta.O realismo
existia, mas somente agora é que
está a sermais divulgado”, afirma.
No princípio da sua carreira,o artista participou de um concurso nacional, a Bienal da TDM, mas infelizmente não se consagrou vencedor.

Praticamente foi o primeiro e único
concurso em que participou até agora.
Tem algumas obras expostas no Núcleo de Arte em Maputo.
Sendo uma arte que permite postar nas redes sociais, tem algumas
obras nas suas contas de Facebook: Egídio Leonardo Art e no
Instagram: Egídio_Leonardo_Art.
Em 2019 fez as ilustrações
do álbum “Só Dever”, do rapper
moçambicano
Azagaia.
Em 2018 participou numa exposiçãocolectiva na Sede do BCI,
na Av. 25 de Setembro, na cidade de Maputo, que tinha como
tema “Um brinde à amizade”.
Em 2019 participou na sua
segunda
exposição
colectiva em homenagem a Leonardo Da Vinci, na Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo.
Ao longo deste percurso, o artista afirma ter enfrentado muitas
dificuldades, destacando a disponibilidade de material.“Se todos os
artistas plásticos tivessem o mesmo
material que outros artistas de fora
os nossos trabalhos seriam diferentes
e teriam melhorqualidade”, acredita.
Apesar da fraca disponibilidade de materiais, para quem
olha para os seus trabalhosafirma haver nele muito talento.
“Existe muito material que para
termos acesso temos que ir procurar fora do país, e isso acaba sendo muito complicado, pelo menos
para mim.Esse é o maior desafioꓽ
a disponibilidade do material para
trabalhar,mas o resto consigo resolver. Acredito que quando o trabalho é bonito facilmente chega nas
galerias e nas pessoas. Portanto, se
eu quiser participar num concurso
internacional a qualidade que tenho de mostrar deve ir de acordo
com o padrão requerido”, assegura.
Como artista, diz que a pandemia da Covid-19 acaba sendo um obstáculo para os artistas,

pois estes trabalham com o público e espaços.
“Dentro das restrições fica complicado
para os artistas, mas em meio a dificuldades
podemos encontrar oportunidades, pode surgir algo diferente…em algum momento a arte
pode atingir o pico em relação a tempos atrás.
Acredito que de certa forma, a meia da pandemia, as pessoas vão valorizar mais a arte,
porque percebem que está em tudo,mas antes,
talvez porque estava mais disponível, as pessoas não se interessam por ela, pois achavam que
podiam tê-la a qualquer momento. Agora,ao
perceber que a arte se tornamais escassa, acabam olhando para ela e aderem mais.E no meio
disso tudo podemos tirar algo positivo”, afirma.
No seu entender, a arte passa por um processo, desde a descoberta, os objectivos com a arte,
e o resto vai acontecendo naturalmente.Acima
de tudo, o importante é trabalhar, quem gosta
do trabalho acaba convidando.Sempre existe alguém que se vai interessar pelo trabalho.Todo e
qualquer artista deve ter muita paciência, porque as coisas vão acontecendo naturalmente.
“Termino agradecendo a todos aqueles que
apoiam o Egídio Leonardo e pedir que eles continuem a daresse suporte, apoiando cada vez
mais a minha caminhada. Se existo é por causa
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deles, eles fazem o Egídio Leonardo”, agradece.

Biografia do artista
Egídio Leonardo Nhanombe é um artista moçambicano fazedor da arte realista desde Janeiro de 2014.
Nasceu na Beira, no dia 7 de Julho de 1992,
filho de Leonardo Lasse e Laura Maringue.
Estudou na Escola Secundária da Noroeste 1,
de 2006 a 2010 (8ª à 12ª classe). Frequentou o curso
técnico de candidatos para a profissão bancária (no
Instituto de Formação Bancária de Moçambique).
Egídio Leonardo é um artista autodidacta que desenha a lápis ou grafite, esferográfica,
lápis de cor e também pinta com tinta de óleo
e acrílica.Seus trabalhos parecem fotos e cada
um leva duas a quatro semanas para ficar pronto.
Embora a maioria dos seus trabalhos seja
baseada em fotos, o artista também exploramuito a sua criatividade para criar artes realistas.
Ilustrou o álbum “Só Dever” do rapper
moçambicano Azagaia.
É
membro do Núcleo de Arte, em Maputo.
2019 – “500Anos do sorriso de Mona Lisa”, Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo (colectiva).
2018 – “Um brinde à amizade”, Auditório
do Edifício‐Sede do BCI, Maputo (colectiva).
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“O Hip-Hop/Rap é acompanhado de ritmo e poesia,
transmitindo assim sentimentos reais” – JAAG
SILVINO MIRANDA
JAAG é nome artístico de JuvetoAiboAtumaneGimo, jovem rapper moçambicano de 28 anos de idade, natural da
cidade de Nampula. Começou a fazer Rap em 2006, no estilo Bounce e Underground.Considera-se um rapper versátil.

O

Rap é uma
arte
que
vem acompanhada
de
ritmo
e poesia, portanto fazer Rap
significa ter um pouco de
poesia. No seu entender,
todo o rapper deve ser dotado de boa escrita e através
dela transmitir sentimentos.
“Sabemos que Hip‐
Hop/Rap é mesmo uma arte
acompanhada de ritmo e
poesia, essa arte é inspiradora e maravilhosa quando
é bem feitacom amor e entrega total. Essa arte é muito
importante para a contemporaneidade, transmite sentimentos reais,ou seja, transmite uma educação para os
que aacompanham”, afirma.
JAAG contaque desde
muito cedo foi apaixonado pelo Rap nacional, tendo
crescido a escutar grandes
nomes do Hip-Hop, por volta dos anos 2000/2003, seguindo também os passos
dos também considerados
da nova escola na época.
“Primeiro sempre curti o
Rap nacional, a GProFam,

360 Graus, Dinastia Bantu
e outros rappers que na altura eram da nova escola.
Malta Hernâni,Lw, SleamNigger, entre outros. Depois de ouvir esses manos
a cuspirem um bom Rap
senti vontade de mergulhar nessa arte”, sublinha.
Apesar de ter bebido muito desses artistas, JAAG não
sabia como iniciar, mas pelo
seu talento, força, dedicação e
graça de Deus o artista aliou-se a um produtor e rapper
chamado
Dennis.Acabou
criando um grupo chamado
“Crack Boys”,composto por
três niggasꓽ JAAG, Dennis
e Young Star. A partir daí, os
jovens artistas arrancaram e
alavancaram a sua carreira,
começando então a gravar
sons, comboios, até biffs.
O artista conta ao nosso
jornal que nunca participou
num concurso anível nacional ou internacional, ressaltando ter apenas participado
a nível provincial, mas com
um som de rapper brasileiro.
JAAG está a preparar o
seu álbum, mas conta com
uma EP lançada em 2019, in-

titulada “Negro de luto”.Teve
o seu lançamento oficial na
Casa da Cultura em Nampula. A EP contémduas faixas e
uma faixa promocional, que
podem também ser encontra-

das nas plataformas digitais
de blogueiros, como Animalbrecord20.blogspot.com.
Nesta EP, o artista conta uma história na qual um
rapaz completava dois anos

de namoro com a sua namorada e num bonito passeio ela passa mal e perde
a vida nas mãos do rapaz.
O título “Negro de
luto” vem de uma das faixas que compõem a EP.
“Tento transmitir histórias
vividas que acontecem e trazer uma educação sobre como
podemos agir em momentos
não bons”, observa o artista.
Contou à nossa reportagem ter passado por muitas
dificuldades,
salvaguardando que uma das dificuldades que sempre teve foi
do financiamento para fazer um vídeo de qualidade.
A falta de oportunidades
para expandir a música a nível nacional e internacional
também constitui um desafio
para este jovem artista. Mas,
apesar das grandes adversidades enfrentadas o artista
tem um vídeo a solo e várias
participações em vídeos de
outros artistas, no entanto,
em brevepretende filmar um
vídeo com boa qualidade e a
preço acessível no mercado.
“O primeiro conselho
que dou aos jovens que pretendem fazer Rap é de que
não abandonem os estudos
por causa da música.Façam Rape aprendam com
os mais velhos e experientes na área, acima de tudo
tenham muita humildade”.
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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)
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Política salarial vai se
deteriorando ao longo do tempo
Celebra-se este sábado, 01 de Maio, o Dia Internacional
do Trabalhador. A pensar na data, o partido Nova Democracia (ND) considera que nos últimos tempos tem naufragado a esperança de milhões de moçambicanos, variando
entre os que foram brutalmente retirados do sector informal sem criação de mercados alternativos e os que são compulsivamente retirados das regiões ricas em recursos, ou
vêem a promessa da economia extractiva transformada em
pesadelo, elevando o exército de desempregados no país.
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Diz a Nova Democracia

e um aumento
salarial
em 2017 que
só abrangeu
quem auferia
o salário mínimo, a situação da
reforma da política salarial, segundo a ND, vai se deteriorando
ao longo do tempo, derrapando
do aumento de 6.5%, correspondente a 259 meticais em 2018, à
anulação do habitual reajuste em

assinaturas

2020, para o adiamento das negociações incertas para este ano.
“Em meio a todo este cenário,
o cidadão comum é o último nos
benefícios enquanto os dirigentes
de topo desconhecem qualquer
sacrifício! O sistema de discussão do salário mínimo, à reboque dos empregadores, torna os
trabalhadores presos a salários
irrealistas, fazendo com que nem
mesmo as empresas com capaci-

dade para pagar mais o façam”,
diz o partido em comunicado.
Numa outra abordagem, a ND
considera que enquanto o metical
dá sinais de reanimação, os preços
do pão, dos produtos de primeira
necessidade teimam em ameaçar
subir, significando menos meticais nos bolsos dos cidadãos e
mais despesas na conta familiar.
“É este trabalhador depauperado com a sua renda expropriada,
mesmo sendo fiel nos seus impostos, que desconhece os critérios
de selecção dos beneficiários do
fundo de assistência, no quadro da
Covid-19, o qual ao fragmentar a
pobreza por bairros frustrou a promessa de priorizar os moçambicanos mais impactados pela pandemia. É neste Moçambique onde
a ausência de contratos laborais
continua a vitimizar milhares de
trabalhadores, num ambiente de
anarquia empresarial denunciada
pela auditoria do Tribunal Administrativo à Conta Geral do Estado
2019, a qual evidencia a irregularidade das avaliações ambientais
e o incumprimento dos planos de
encerramento e indemnização pelas empresas do sector extractivo”.

Ecos das celebrações do Dia Mundial do Livro e
dos Direitos do Autor em Inharrime
As celebrações do Dia Mundial
do Livro e dos Direitos de Autor, na
província de Inhambane, tiveram
como capital o distrito de Inharrime. As autoridades locais da Cultura e Turismo, em parceria com a
Administração de Inharrime e os
jovens da Associação Cultural Tindzila, envolveram-se numa acção
conjunta de promoção do livro e da
leitura, no passado dia 23 de Abril.
A aurora do sol despontou e os
livros expostos numa feira montada para consulta e venda.Eram
livros de autores moçambicanos
e estrangeiros, na sua maioria
cedidos por editoras nacionais.
Um pouco depois das 9 horas, o evento principiou com a
visita do administrador do distrito de Inharrime e do director
provincial da Cultura e Turismo de Inhambane à feira do livro e outras mostras culturais,
dentro dos limites do contexto da pandemia da Covid-19.
As actividades que emprestaram cor e vida foram a declamação
de poesia, intervenção dos editores dos livros e autores naturais de
Inharrime.Primeiro foi apresentado o livro “O Silêncio da Pele”, da

autoria de Otildo Justino Guido.
Este livro vencedor do Prémio
Literário Fernando Leite Couto
2019 foi apresentado por Alerto
Bia, na leitura de um texto escrito pela poeta Hirondina Joshua,
que por razões de força maior
não compareceu fisicamente.
Houve igualmente uma declamação feita pelo próprio autor,
que também apresentou algumas
linhas de leitura da obra. Por
sua vez, o editor Celso Muianga prestou um tributo ao escritor
Calane da Silva, recentemente
falecido, vítima da Covid-19.
Calane foi um grande dinamizador das letras e de autores
moçambicanos, segundo Muianga, que aproveitou para recordar
Isaac Zita, um escritor que morreu prematuramente aos 22 anos,
há 38 anos. «A dedicação e ambição de Isaac Zita podem galvanizar o entusiasmo de muitos
jovens que estão neste evento».
A
música juntou-se ao
festim,com Efraime e Marcos de
Aurora a interpretar canções com
letras feitas por Otildo e imitando ídolos músicos estrangeiros.
João Baptista, um jovem en-

saísta vindo de Gondola para
apresentar um livro que junta duas
margens do Índico e do Atlântico,
o angolano Joel Caetano e o moçambicano Jeconias Mocumbe,
no livro “Espiritualidade Poética”.
Enquanto decorriam os lançamentos, a feira do livro registava
afluência de alunos, um público
misto que afluía ao local, uns por
curiosidade de ter um contacto
com os livros da biblioteca móvel municiada pela Biblioteca
Provincial de Inhambane, representada pela directora e pelos
membros da Associação Tindzila.
Ainda no que concerne ao
lançamento de “O Silêncio da
Pele”e“Espiritualidade Poética”
testemunhou-se um facto assinalável que foi ver um distrito a assistir
à publicação de jovens autores naturais de Inharrime, com a presença dos pais de ambos.Era visível
no semblante de cada autor o sentimento de emoção incontida e degratidão. Emoção pela concretização de um sonho e por publicarno
«quintal de casa», junto deamigos,
o que por si só pode ser entendido
como um veículo inspirador para
os mais novos, sobretudoos alunos

da escola primária local que passavam pelo pátio da Administração à medida que o dia avançava.
Emílio Cossa expressou a sua
«inveja» aos filhos de Inharrime,
registando com agrado que um
evento destes distingue a todos,
sobretudo por ser acarinhado pelas
autoridades da Cultura a nível da
província e pela Administração.
João Baptista, o apresentador da «Espiritualidade
Poética»,disse
quetrata-sede
um livro que «revela a estética
e a expressão de conteúdos da
imaginação por meio de metáforas ou palavras polivalentes».
O angolano Joel Caetano, um
dos autores da“Espiritualidade
Poética”, não se fez presente, todavia deixou uma mensagem.Eis
o excerto:”[...] a concepção desta
obra é uma batalha renhida, onde
o desânimo não poucas vezes visitou a nossa mente e o nosso coração, onde os dias somaram semanas, e as semanas meses, e quando
demos por nós tinha se passado
anos. Foi paciência e querer,
acima de tudo, que fizeram com
que esta obra saísse ao público”.
As declamações de poesia

não cessavam, tanto pelos autores
e cerca de seis raparigas estudantes do ensino secundário na Escola Laura Vicuna de Inharrime.
No fim da cerimónia, o administrador do distrito de Inharrime
disse na sua intervenção que se
sentia feliz por ver dois filhos da
casa a publicar livros para “nos
comunicarem um saber”. Fez
questão de ilustrar a sua alegria
recorrendo a uma cantiga chope.
Por seu turno, o director provincial de Cultura e Turismo realçou que “é preciso fazer do livro
um caminho para o povo tomar o
poder”, na nova versão das palavras de Samora Machel, sublinhando que «o poder não é de
chefia, mas um poder do domínio
do conhecimento, da ciência».
A feira continuou por toda
a tarde, de modo que mais pessoas tivessem acesso aos livros.
Enquanto isso, jornalistas da
Rádio Comunitária de Inharrime
desdobravam-se em entrevistas
aos autores, editores e demais
presentesnaquela festa do livro
e da leitura que certamente vai
constar nos anais de Inharrime.
João Baptista

