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Eleita esta quarta-feira

Amélia Muendane lidera mulheres das
Administrações Tributárias Africanas
Regalias dos parlamentares fazem vítimas

Mártires da opressão
Empresas de segurança de olho em Moçambique

Raptos, extorsões e terrorismo atraem franceses
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Aprovação do Projecto de Lei do Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar

Baltazar Fael propõe criação de Comissão
independente para fixação de salários e regalias
DIONILDO TAMELE
O Coordenador do Pilar Anti-corrupção do Centro de Integridade Pública, Baltazar Fael, questiona a moralidade dos
deputados e da Assembleia da República, para aprovação do
Projecto de Lei dos Funcionários e Agentes Parlamentares que
fixa um conjunto de regalias chorudas. Para aquele investigar
apesar de o parlamento ser a entidade que legalmente deve
aprovar as leis em algumas situações o faz sem transparência.

“O

facto de ser o único órgão que
aprova estas regalias de forma pública não quer dizer que
haja violação da transparência. A violação da transparência vem do facto de você saber que tem poder para fazer
isso e você fazer contra todos
os princípios. Eu tenho poder
para aprovar isso, eu quero
aprovar e quero ver o que eles
vão fazer”, lamentou a fonte.
Baltazar Fael entende que o
Estado moçambicano tem que
criar uma Comissão Independente de salários e remuneração
para os funcionários públicos.
O exemplo que Fael ilustra
vem de Portugal em que existe
um órgão independente da administração pública que define
os seus salários e remunerações. Segundo explica, é um órgão independente que é solicitado para dar um parecer sobre
uma proposta que é enviada pelos órgãos desses três poderes.
Segundo a fonte, esta comissão deve recomendar o
aumento do salário de uma
perspectiva mais holística da
realidade do país, sublinhando
que “o que a Assembleia da
República vai fazer é apenas
apreciar e aprovar, o instrumento da comissão independente”.
O timing e o mérito

Por outro lado, o Coordenador do Pilar Anti corrupção do
Centro de Integridade Pública,
disse que uma das duas questões que devem ser analisadas,
ªtem a ver com timing que estas
regalias são aprovadas e outra
pelo mérito, quer dizer me parece exagerado o tipo de regalias que estão nesta lei e não
fazem sentido para a nossa realidade, penso que a coisa deve
ser vista nesses dois sentidos.
“Em termos de timing estamos numa situação em que os

funcionários públicos que desde o ano passado não tiveram
o seu aumento salarial, temos
ainda um orçamento deficitário, depois temos a situação de
Cabo Delgado, que precisa de
investimento. E estamos sempre a dizer que as nossas tropas
estão sempre numa situação de
falta de equipamento, falta de
material suficiente e isso tudo
precisa de ir buscar fundos no
orçamento do Estado de forma urgente, porque a guerra
está a matar em Cabo Delgado”, segundo Baltazar Fael.
Situação de Cabo Delgado e de
Hospital Central

De acordo com Baltazar
Fael o país depara-se com a situação de Cabo Delgado e não
obstante, o que está acontecer
ao nível do Hospital Central
de Maputo, onde alguns médicos que foram contratados
há quatros meses não recebem
salários, estão na linha da frente para combater o Covid-19 e
o Estado diz que não há verba
para pagar estes funcionários.
“O parlamento deve ter alguma sensibilidade para quando faz este tipo de aumento

olhar para aquilo que é o panorama geral do país, e ver se de
facto faz sentido ou não, porque
aqui em termos de mérito há um
exagero nas regalias aos funcionários parlamentares para além
da questão do timing”, vincou.
Ademais disse que para
se aprovar um instrumento do
género deve-se ter uma análise de forma holística, não
olhar só para os funcionários
do Estado. “Para a situação
da guerra em Cabo Delgado o
orçamento já foi aprovado, e
onde vai-se buscar essa verba
para pagar os deputados porque o orçamento está fechado?
Explicou ainda que aqui deve-se procurar uma forma de ir
buscar esse dinheiro para pagar

esses deputados, mas isso fora
do orçamento e nem podemos
falar do orçamento rectificativo,
porque esse tipo de actividade
nem é tão urgente e muito menos tão necessária para o país..
Sectores dos Funcionários
Públicos

Segundo a nossa fonte todos estes sectores e os médicos que não estão a receber
no hospital central de Maputo
porque não há fundos, não há
verba como justificaram os responsáveis do Hospital Central
de Maputo. Questiona outros
sectores de Estado, comentando que os que lá trabalham até
altas horas da noite será que

esses não merecem subsídios?
Outrossim será que em cada
sector há uma necessidade de
termos estatuto especial, se nós
temos o estatuto geral do Estado que é umbrela disto tudo?
“Penso que o estatuto como
este que foi aprovado na Assembleia da República tem
que ser para profissões específicas, na medida em que nessas profissões existe uma certa
sensibilidade no tratamento
daquilo que são as suas matérias, e vou dar um exemplo,
os juízes tratam de matérias
sensíveis os magistrados do
ministério público tratam de
matérias sensíveis”, afirmou.
Num outro desenvolvimento, falou dos gestores de empresas públicas que têm estatutos
específicos, dizendo que vamos
ter vários estatutos específicos
tendo em conta a sensibilidade.
“Não estamos a dizer que
eles não têm direito, mas estamos a dizer que é preciso
criar um equilíbrio, olhar para
os outros funcionários do Estado em comparação com os
funcionários da Assembleia
da República, porque todos
são funcionários do Estado no
fim do dia, e alguns trabalham
fora do normal recomendável”,
segundo o Coordenador do
Centro da Integridade Pública.
Referiu ainda que o que
está a faltar aqui é o equilíbrio, existe uma necessidade de
equilibrar aquilo que estamos a
dar aos funcionários da Assembleia da República, até porque
não são melhores que os outros.
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Liberto oito (8) horas depois…

Seu nome é Valdo José Cuambe, mas poderia ser tratado
por “símbolo da indignação”. Ele fazia parte de dezenas de jovens universitários que se juntaram na manhã de terça-feira
para, de forma pacífica, manifestar a sua indignação contra
os direitos e regalias dos funcionários e agentes paramentares.

T

ais benefícios
especiais foram aprovados
num contexto
em que mais de
700 mil deslocados dos ataques
terroristas em Cabo Delgado passam fome; a crise causada pela
pandemia da Covid-19 continua
a inviabilizar a revisão de salários na função pública; o pessoal da Saúde que está na linha
de frente contra a Covid-19 e as
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) que combatem o terrorismo não têm tratamento especial.
E a escolha do lugar para
demonstrar a indignação contra
a indiferença dos deputados não
poderia ter sido melhor: edifício
3773, da Avenida 24 de Julho,
sede da Assembleia da República,
a Casa do Povo. Foi ali onde os
jovens (tentaram) marchar em repúdio contra o órgão de soberania
que aprovou, na semana passada,
direitos e regalias para os seus funcionários e agentes parlamentares.
Mas no local estava posicionado um forte contingente
da PRM, que incluía agentes da
Unidade de Intervenção Rápida,
da Polícia Canina e da Polícia
de Protecção. Além de fechar o
trânsito no troço da faixa da Avenida 24 de Julho que dá acesso
à Assembleia da República, os
agentes da PRM impediam, de
forma violenta, qualquer ajuntamento de pessoas nas imediações.
Uma clara violação do direito à
liberdade de reunião consagrado
no artigo 51 da Constituição da

República. Aliás, a forte presença policial para “vigiar” jovens
desarmados e inofensivos era
o prenúncio de mais um dia de
violação de direitos humanos cometida pelos agentes do Estado
que têm como missão proteger
os cidadãos contra a violação
dos seus direitos fundamentais.
Foi ilegalmente detido por
volta das 09H, sob a indefen-

sável alegação de que ele estava a participar de uma “manifestação não autorizada”.
Permaneceu nas celas da 7ª Esquadra da PRM na Cidade de
Maputo durante cinco (5) horas,
sem direito a ser presente à autoridade judiciária para ser ouvido
pelos crimes de que era indiciado.
Uma equipa do CDD liderada
pelo respectivo Director Executivo, Adriano Nuvunga, foi até à
7ª Esquadra para perceber melhor
as circunstâncias em que o jovem

teria sido detido. O comandante
da Esquadra aconselhou a equipa a contactar o Chefe das Operações do Comando da PRM na
Cidade de Maputo. Este insistiu
na versão anedótica de que Valdo
tinha sido detido por participar de
uma manifestação não autorizada
pela Polícia e por violar o Estado
de Calamidade Pública. Sem nenhum entendimento, o Chefe das
Operações recomendou a equipa
do CDD a dirigir-se ao gabinete
do director de Ordem do Comando da PRM na Cidade de Maputo.
Aparentemente ordeiro, o

director da Ordem disse que a
detenção foi uma medida excepcional que visava amainar os
ânimos dos jovens manifestantes
e garantiu que Valdo seria solto a qualquer momento. Entretanto, às 14h, o jovem foi tirado
da cela e obrigado a deitar-se
debaixo do banco de uma viatura Mahindra que o transportou
no longo e penoso espectáculo
pelas ruas da capital: primeiro
para o Prédio Fonte Azul, ali na
Avenida Samora Machel, onde

há anos funcionou uma secção
criminal do Tribunal Judicial do
Distrito Municipal de KaMpfumo; depois a viatura seguiu para
a Avenida 25 de Setembro, no
prédio onde funcionam algumas
secções do Tribunal Judicial do
Distrito Municipal de KaMpfumo; daqui o Mahindra subiu até
ao cruzamento entre as avenidas
Olof Palme e Ahmed Sekou Touré, na sede do Tribunal Judicial
do Distrito Municipal de KaMpfumo, onde Valdo José Cuambe
seria presente à juíza presidente
para o primeiro interrogatório.
Mas o jovem não foi ouvido e
os agentes da PRM que o acompanhavam foram aconselhados
a voltar até à Avenida 25 de Setembro para apresentar o jovem
a um procurador distrital da República do Distrito Municipal de
KaMpfumo. Chegados aqui, dois
agentes da PRM subiram até ao
gabinete do procurador, enquanto o jovem permanecia deitado
debaixo do banco da viatura policial. Num breve contacto com
a equipa do CDD mais o pai de
Valdo Cuambe, o procurador
responsável pelo caso explicou
que estava a colher informação
para tomar a melhor decisão.
Já no passeio da Avenida
25 de Setembro, onde estava
estacionada a viatura da PRM,
Adriano Nuvunga pediu aos
agentes que, no mínimo, autorizassem o jovem detido a dirigir-se à casa de banho. O pedido

foi aceite e Valdo José Cuambe aproveitou o momento para
“esticar-se”, depois de passar
duas horas estatelado no carro.
A sua aparição atraiu a atenção dos colegas universitários
que não arredavam pé de todos os
locais onde o Mahindra estacionava. Tal como havia procedido
durante a manhã tensa na Avenida
24 de Julho, a PRM voltou a exibir mais um episódio de excesso
de zelo ao ordenar a dispersão
de pessoas que acompanhavam

o desenrolar do filme sobre a detenção ilegal de Valdo na Avenida
25 de Setembro, em frente ao prédio onde funciona o gabinete do
procurador que cuidava do caso.
Passadas quase duas horas de
conversa com agentes da PRM,
o procurador desceu com decisão: soltura de Valdo. Mas ele só
seria restituído à liberdade na 7ª
Esquadra, onde tudo começou.
Eram 17h quando o jovem fez a
última viagem de Mahindra da
baixa da Cidade até ao bairro do
Alto Maé, mas desta vez sentado
lado a lado com agentes da PRM.
O procurador também seguiu até
à 7ª Esquadra da PRM para confirmar a soltura. Sem ser ouvido
por um procurador ou autoridade
judicial, Valdo saiu livremente
já ao cair da noite, para a alegria
do pai, irmão e colegas universitários que o acompanhavam desde as primeiras horas da manhã.
“A nossa causa é justa, é nobre e
temos direito a isso”, diz Valdo
José Cuambe

“O momento mais marcante
foi a pressão psicológica que sofri lá dentro, mas graças à comunidade académica que lutou por
mim de lado de fora fui restituído
à liberdade. Gostaria também de
agradecer ao Prof Nuvunga por
tudo o que fez por mim. Não tenho muita coisa para dizer, senão
agradecer. Dizer ao povo que a
nossa causa é justa, é nobre, nós
temos direito a isto (manifestação). Disseram-nos que não seguimos os trâmites legais para
a realização da manifestação.
Isso deu-nos mais força, a gente
não vai parar e estará de volta”,
disse o jovem Valdo Cuambe,
momentos após a sua soltura.
A manifestação de jovens
universitários aconteceu no
mesmo dia em que o Fórum
de Monitoria do Orçamento
(FMO) foi à Assembleia da
República submeter uma petição solicitando a revogação
dos direitos e regalias previstos,
nomeadamente o subsídio de
sessão, de férias, de alimentação, de atavio, de diuturnidade,
protocolar e cesta básica. Devido ao ambiente de tensão criado
pela presença da Polícia, não foi
fácil entrar na Assembleia da
República para deixar o documento do FMO. Aliás, Adriano
Nuvunga foi barrado na entrada
principal e só conseguiu prosseguir depois de uma discussão
com os agentes de segurança
que impediam o povo de aceder
ao edifício onde funciona o poder
que representa o povo. (CDD)
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Negócio de segurança
privada atrai franceses

elementos das FDS, são vistos
como alvos potenciais no curto
prazo enquanto Pemba, a capital
provincial, permanece como o objectivo de longo prazo dos grupos
armados. As movimentações dos
insurgentes continuam a resultar
em emboscadas a elementos das
FADM, tendo-se registado um
ataque a duas embarcações que
transportavam militares ao largo

A empresa de segurança privada Amarante International,
fundada em França e especializada em protecção e análise
de risco, deverá, segundo fontes do sector, entrar no mercado moçambicano da segurança privada, através da criação de
uma empresa-mista, com sócios moçambicanos, em Maputo.

A

Amarante está
presente em diversos
países
europeus, latino-americanos,
árabes, da ex-URSS e Africa. Em
2015, 44% do capital da Amarante foi adquirido pela SERIS, o
maior grupo francês de segurança privada e parte do Top 10 das
maiores empresas mundiais do
sector, detido pela famıĺ ia TEMPEREAU há mais de 50 anos. O
volume de facturação do grupo
rondará os EUR 700 milhões/ ano,
empregando cerca 40 mil pessoas.
Além da segurança das instalações, sobretudo industriais e
bancárias, a empresa dedica-se
igualmente ao transporte de valores
e segurança aeroportuária. Metade
do negócio situa-se em França e o
restante em diversos continentes.
Em África, a SERIS-Amarante está sobretudo implantada
em países do Norte e Oeste, com
destaque para a Costa do Marim,
República Centro-Africana, Níger, Gabão e Nigéria, pretendendo crescer rapidamente, dada a
multiplicação dos factores de insegurança em vários países alvo
de crime organizado e terrorismo.
O caso de Moçambique é
visto com apetência pelos actores do sector, desde logo devido à
insurgência armada em curso em
Cabo Delgado e ao contexto de
potencial desenvolvimento dos projectos de gás natural, que irão criar
uma nova dinâmica empresarial.
O crescimento dos índices de
criminalidade (participada) em
2020 revela um aumento de 12%,
representando novas oportunidades para as empresas do sector.
O fenómeno dos raptos com a finalidade de extorsão continua a
crescer, tendo-se registado pelo
menos 18 casos em 2020, contra
15 no ano anterior. O número real
de raptos dever-se-á ter situado em
mais de 50 casos. Maputo, Sofala,
Manica, Beira e Gaza têm sido as
províncias mais afectadas. Fontes
da segurança interna coincidem
no facto de muitas das famílias
das vítimas não reportarem a situação, optando por pagar o resgate
sem o envolvimento da polıć ia.
O envolvimento de elementos da polícia (PRM) e do Serviço
Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) no negócio dos raptos,
com a cumplicidade de funcionários bancários e outros, é dado

como certo. Neste contexto de
aumento da criminalidade geral,
o sector da segurança privada tem
vindo a crescer exponencialmente,
passando de 5 empresas para mais
de 150 em 30 anos, empregando
120 mil funcionários e vigilantes.
O sector permanece pouco regulado, carecendo de regras e normas
de actuação, situação que se agravou com a crise em Cabo Delgado.
O recurso a empresas militares privadas pelo Estado (Frontier
Group, Wagner, DAG, Paramount)
para actuarem em apoio a s Forças
de Defesa e Segurança na província
alvos de ataques de grupos armados de inspiração islâmica abriu
um precedente que despertou o
interesse de vários “players” mundiais do sector. A presença francesa neste sector era esperada, face
à posição-chave da Total, líder da
Área 1 nos projectos de desenvolvimento de gás natural em Palma.
Em Cabo Delgado, a margem
de manobra dos grupos insurgentes
nas zonas alvo de ataques é alargada, e algumas mantêm-se sob o
controlo dos mesmos. Na região
de Palma, a situação é incaracterística, registando-se incursões
ocasionais dos insurgentes e de
militares. As FDS retiraram-se da
vila, apesar da força de protecção
do perım
́ etro de segurança de
Afungi (“site” de GNL) se manter
no local em número situado entre
os 1.000 e 1.500 elementos. Neste
insólito táctico da situação, em que,
apesar da forte presença militar no
“site” de Afungi agora totalmente paralisado, as populações estão
praticamente entregues a si mesmas
num raio de 70 kms, entre Palma e
Mocímboa da Praia, e isto levanta
em meios diplomáticos questões
sobre as prioridades do governo.
Dados recolhidos indicam que
os insurgentes mantêm os métodos
de rapto de mulheres e crianças,
levados coercivamente para acampamentos nos arredores da vila. No
inicio da semana, uma operação
conjunta de militares e polıć ias da
Unidade de Intervenção Rápida terá
desmantelado um grupo, e eliminado vários dos seus membros, que
operava a partir do Hotel Amarula,
abandonado na sequência do ataque
a Palma em 24.MAR e do cerco
montado pelos insurgentes, recorrendo a um veículo civil capturado.
No distrito de Mocım
́ boa da
Praia, cuja vila-sede permanece
sob controlo dos insurgentes, têm

sido registados intensos movimentos de veıć ulos de abastecimento a
abandonarem Palma em direcção a
acampamentos (“bases”) situados
nos arredores da vila, nomeadamente a chamada “Síria”, próxima
do rio Messalo, e de novas bases de
recuo criadas recentemente na zona
de Mbau, Chitunda e Chai, respectivamente distritos de Mocım
́ boa
da Praia, Muidumbe e Macomia.
Semelhantes operações têm

sido levadas a cabo a partir de
Mocım
́ boa da Praia, confirmando-se que parte do abastecimento
dos grupos armados chega por via
marıt́ ima. A possibilidade de as
movimentações logísticas fazerem
parte de preparativos para novos
ataques é considerada provável.
Macomia, Muidumbe, Mueda,
Montepuez, Quissanga e Metuge, onde se regista habitualmente uma elevada concentração de

de Mucojo, distrito de Macomia,
do qual resultaram várias baixas e
feridos, transportados para Pemba.
Os Comandantes das FADM
no Teatro Operacional Norte
(TON) apresentaram um parecer
técnico-militar à PR pouco depois
da recuperação de Palma, considerando que não existe capacidade para evitar que Palma volte
a ser atacada pelos insurgentes.

(Africa Monitor/Zambeze)

Gestão de Cabo Delgado está em causa

Total tem novo CEO
O CEO da Total em Moçambique, Ronan Bescond, foi
afastado de funções e substituído por Martin Deffontaines,
esperado em Maputo em breve.
RB estava em Moçambique
desde a compra dos activos da
Anadarko pela Total em 2019.
A instabilidade em Cabo Delgado e a ineficácia das FDS
obrigaram o próprio CEO do
grupo, Patrick Pouyanné, a
deslocar-se a Moçambique por
várias vezes em 2020 e 2021.
Numa das ocasiões, foi
assinado um Memorando de
Entendimento entre a empresa e o Estado para reforço da
protecção do perímetro de segurança em Afungi, composto
por uma força militar e policial co-financiada pela Total.
A Total foi sucessivamen-

te apanhada desprevenida pela
evolução do conflito, sobretudo no final de Março de 2021
quando deu publicamente um
voto de confiança ao governo e

se comprometeu a prosseguir e
acelerar a operação de construção do “site” de GNL de Afungi
no mesmo dia em que os insurgentes tomaram Palma, levando à evacuação do pessoal da
Total. Actualmente vice-presidente da multinacional, o novo
CEO para Moçambique tem
experiência em zonas de conflito como o Iémen e RD Congo.
A Martin Deffontaines
caberá a gestão do conturbado
projecto de Cabo Delgado, nomeadamente a suspensão definitiva ou retoma das operações,
sendo praticamente certo que
não haverá retoma da Área 1 em
2021. Terá ainda de negociar
com empresas sub-contratadas
cujos contratos a Total terminou
e gerir as condições de segurança na região com o governo.
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Processo de descentralização

Governo e autarcas não se entendem
consideram que as autoridades
distritais interferem na sua relação
com os munícipes, particularmente no que se refere à prestação de
serviços que são da responsabilidade da autarquia local, para depois
sublinhar que “esta situação acaba
contribuindo para a emergência
da percepção de que os autarcas
não têm capacidade e/ou interesse em resolver os problemas dos
munícipes bem como que se subordinam ao governo distrital”.

Descentralização no país tem
lacunas
A pesquisa mostra de forma
clarividente que o processo de
descentralização em Moçambique surge como resposta aos desafios de construção do Estado,
de modo a torná-lo, dentre outros

DIONILDO TAMELE
As dinâmicas de descentralização em Moçambique por
meio da devolução bem como da desconcentração têm produzido efeitos contraditórios. Segundo o pesquisador Instituto de
Estudos Sociais e Económicos (IESE), Lúcio Posse, para além
de o processo de descentralização tornar a máquina administrativa do Estado pesada, retira o capital político dos autarcas.

L

úcio Posse, defendeu esta ideia no
artigo publicado
na página Ideia
do IESE cujo título é Xai-xai: Devolução Versus
Descentralização Interferência e
Conflito Entre os Governos Locais.
Segundo Lúcio Posse, com
a criação dos governos distritais
e autárquicos, o Estado passou a
ter uma estrutura muito pesada
(desarticulada e disfuncional) e
que tem estado a contribuir para
a emergência de conflitos entre
os governos, como mostra, por
exemplo, o caso de Xai -Xai, apesar de ser um conflito latente por se
tratar do mesmo partido político.
De acordo com o artigo deste Investigador estes conflitos
reflectem os impactos negativos
que o sistema dual de governação
local tem sobre o capital políti-

co das autoridades autárquicas.
Para Posse no entender destes
governantes, eles sentem-se mais
prejudicados pelo facto de serem objecto de escrutinação pelo voto popular, contrariamente aos dos distritos que ainda são nomeados, como
se observou no caso de Xai-Xai.
“Ademais, para estes autarcas,
a coabitação tem diluído o seu capital político na medida em que as
autoridades distritais têm ofuscado
o seu protagonismo nas cerimónias
de inauguração de empreendimentos autárquicos. Este sentimento
resulta do facto destas cerimónias
serem centrais para o reforço do
seu capital político, uma vez que
permitem dar maior visibilidade às
suas realizações”, refere a pesquisa
feita pelo investigador do IESE.
Continuando na mesma linha
de pesquisa o estudioso do IESE,
disse que além disso, os autarcas
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aspectos, mais eficiente e eficaz,
por meio da maior aproximação
entre o Estado e o cidadão, bem
como pela melhoria da qualidade
dos serviços, incluindo o aumento
da sua cobertura entre os cidadãos.
“E a sua materialização, dois
modelos de descentralização foram
implementados: devolução, que
permitiu através da Lei 2/97 de 18 de
Fevereiro criar as autarquias locais
e a desconcentração, que permitiu
através da Lei 8/2003 de 19 de Maio
criar os Órgãos Locais do Estado
(OLE’s) 4 “ pesquisa em apreço.
Avança-se ainda que com estes
dois modelos não se tem observado
necessariamente uma maior eficácia e eficiência no funcionamento
do Estado. Em outras palavras, com
a devolução e a desconcentração
foram criados órgãos que, por um
lado, têm “dificultado” o funcionamento do Estado, na medida em

que aumentam os seus custos ao ter
que repartir os parcos fundos entre
as autarquias locais e os OLE’s.
“E um dos impactos imediatos,
que se pode observar é a redução da
capacidade de provisão de serviços
por parte dos OLE’s. Por outro lado,
não há clareza sobre o papel destes
órgãos descentralizados e desconcentrados, acabando por criar zonas de penumbra no processo de
governação e, consequentemente,
“complicam” o funcionamento
do Estado”, segundo a pesquisa.
O estudo diz que para além de
criar duas “classes de cidadãos”:
uma com direito ao voto e outra
sem este direito. A primeira escolhe os seus governantes autárquicos por meio do sufrágio universal e, consequentemente, acaba
por ter maior capacidade – pelo
menos hipoteticamente – de intervir nos processos de governação.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Mais um Ramadhaan passou

M

ais uma
página se
vai virar
no livro da
vida, mais
um tijolo na parede da nossa
existência na Terra está quase
a cair, mais um ano nas nossas
vidas está prestes a terminar.
É já altura de cada um de
nós fazer uma pausa e reflectir.
Deus diz no Sagrado
Livro, Cap. 59, Vers. 18:
“Ó crentes! Temei a Deus! E que
cada alma olhe para o que adiantou
para o amanhã (isto é, para o Além).
O Profeta Muhammad
(S.A.W.) diz: “O inteligente é
aquele que exige contas de si
próprio, e prepara-se par a vida
após a morte”. (At-Tirmizi)
Devemos olhar para o
percurso das nossas vidas, se
comparativamente ao Ramadhaan
do ano passado melhoramos
ou não, se aumentamos ou
não as nossas boas acções.
Olhemos para o nosso
comportamento, e vejamos como
são as nossas relações com os
nossos pais, com os nossos filhos,
com o nosso cônjuge, com os
nossos familiares, especialmente
com os pobres de entre eles, com
as viúvas na família, com os órfãos,
com os vizinhos, com os colegas
de trabalho, etc. Apresentamonos aos seus olhos como flores
ou como espinhos? Será que eles
se sentem confortáveis connosco
ou se sentem constrangidos?
Nestas alturas devemos
analisar cada acção da nossa vida,
e exigir contas a nós mesmos,
antes que seja Deus a fazê-lo.
O fim do Ramadhaan transmitenos a mensagem de que o Mundo
tem o seu fim, e sendo um
local de teste, cada momento
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seu é mais valiosos que o outro.
Os meses de Ramadhaan
continuarão passando, os
dias continuarão sucedendose, e nós com cada momento
passado aproximamo-nos
cada vez mais da nossa morte.
Portanto, a passagem de mais um
mês de jejum obrigatório significa
menos um Ramadhaan na vida.
Não há dúvidas que o Ser
Humano com a sua enorme
perseverança, coragem e força,
logrou alcançar inúmeras
vitórias, com desenvolvimento
e assinaláveis progressos nas
mais diversas áreas da ciência
e da tecnologia. Encurtou
distâncias aéreas, marítimas ou
terrestres, desenvolveu sistemas de
comunicação que lhe permitem uma
fluidez de informação jamais vista,
permitindo-lhe também controlar
o espaço sideral, mas entretanto
continua totalmente incapaz de
descobrir o tempo de vida que
lhe foi destinado, nem mesmo
pressentir que a morte se acerca
dele. Pode saber que tem pouco
tempo de vida, mas não sabe o
momento exacto em que dará o
último suspiro. Continua incapaz de
impedir que a sua alma abandone o
corpo, ou de confrontar e derrotar o
Anjo da Morte, e assim viver mais
alguns anos a troco da fortuna
que eventualmente possa deter.
Na vida o nascer e o pôr
do Sol, a Lua Nova e as suas
fases subsequentes, bem como
outras múltiplas imagens nos
recordam que tudo tem um fim.
Nas páginas da História Humana
a ascensão e o declínio dos povos
são eventos que nos transmitem
lições. Ensinam-nos que a realeza
dos monarcas, a desgraça dos
pobres, a audácia dos corajosos, a
atração dos formosos, a altivez dos
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arrogantes, a astúcia dos argutos,
a nobreza dos virtuosos, e até
mesmo a profecia dos mensageiros
e profetas, não conseguem constituir
impedimento à morte, pois esta
não tem medo de ninguém, nem
da beleza, nem do poder, e nem
da fortuna. E não se compadece
nem com os pobres, nem com os
indigentes, não protelando a hora
de partida seja do jovem, seja do
idoso. Ela transporta consigo uma
única mensagem, igual para todos.
Muita gente morre a todo o
momento.Osórgãosdecomunicação
escrita, radiofónica, televisiva,
ou até mesmo as redes sociais
todos os dias reportam mortes,
seja por acidente, por assassinato,
por doença, ou por causas naturais.
Vemos entes-queridos a
carregarem féretros, ou a
acompanharem cortejos fúnebres
de familiares, mas entretanto
eles (os vivos) continuam
desinformados acerca da sua
própria morte, do seu cortejo,
da sua mortalha, passando a sua
vida temporária no total desleixo.
O desleixo dominou-nos de tal
forma, que mesmo vendo centenas
de campas em cemitérios por onde
passamos de carro, ou entramos
para depositar o corpo de um entequerido, tal não causa qualquer
efeito nos nossos corações.
Inumados os nossos mortos,
abandonamos o cemitério, as
lágrimas secam, a comoção
amaina, e passadas algumas
horas já não resta no nosso
íntimo qualquer nesga de medo
ou preocupação com o Além.
Os presentes em funerais
estão tão ocupados nos seus
assuntos mundanos, que se
abstraem completamente
do que se está a passar ali, e
naquele momento. É como se

não estivessem a participar num
funeral, mas sim num convívio
entre amigos e conhecidos.
Deus agraciou-nos com
incontáveis favores, mas a base e
a essência de todas os benefícios
é a graça da vida, que é o maior
favor concedido ao Homem, já
que só com a vida é que podemos
usufruir das outras mercês. E
ninguém tem como pagar a
graça da vida, ainda que junte
todas as fortunas do Mundo.
A nossa vida não é eterna,
mas é perpétua, pois depois de
Deus nos ter concedido o dom
da vida, agora somos perpétuos,
e apenas a mudar de local. Por
exemplo, estávamos no ventre
da nossa mãe, depois passamos
para este Mundo, e daqui seremos
transferidos para o Mundo do Além,
onde viveremos para sempre.
Portanto, a nossa vida
é longa, e neste Mundo
vivemos a parte insignificante
da nossa existência perpétua.
A vida tem que ter um objectivo
nobre. Qual é então o objectivo
desta nossa vida? Porque é que
estamos vivos e o que devemos
fazer? Porque é que estamos aqui?
Uns pensam que o objectivo da
nossa existência é apenas comer,
beber, e entregar-se à diversão. Mas
para comer, beber e divertir-se não
é necessária nenhuma qualificação,
pois os ignorantes também
comem, bebem e divertem-se.
Aliás, é ignominioso fazer do
comer, do beber e da diversão,
o objectivo da vida, pois a dos
animais também se resume ao
comer e beber. E sem qualquer
diploma ou qualificação eles até
comem mais do que os humanos.
Quando a pessoa morre, deixa
de comer, de beber e de se recrear,
o que significa que o resto da vida
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(perpétua) ficará sem objectivo,
pois uma vida longa e perpétua
também tem que ter um objectivo
perpétuo que a acompanhe.
A aquisição da riqueza também
não pode ser o objectivo, pois
a pessoa adquire a riqueza para
poder alcançar outras metas
como por exemplo alimentarse, vestir-se, adquirir casa, etc.
E quando a pessoa deixar este
Mundo, deixará também a riqueza,
pois esta não o poderá acompanhar
para a sua vida perpétua do Além.
Deus, que é o nosso Criador, que
conhece bem o que criou, define no
Qur’án o objectivo para o qual nos
criou. Ele diz no Cap. 51, Vers. 56:
“E não criei os djinn’s (génios) e os
humanos senão para me adorarem”
Portanto, na realidade o
objectivo da vida é adorar
e obedecer ao nosso Criador.
O adorar, no contexto isslâmico
é bastante amplo. Por exemplo, se
alguém for rico, o Isslam não exige
que abdique da sua riqueza, mas
ensina como fazer bom uso dos seus
bens, para que possa aproximar-se
do seu Criador. Ensina as regras de
como ganhar e gastar a sua riqueza
na obediência ao Senhor. Ensina
a usufruir da sua riqueza sem se
eximir do pagamento do Zakaat,
da observância do Swadaqa
(caridade), da Peregrinação, e
também da comparticipação
em assuntos sociais, etc. E tudo
isso são actos de adoração.
Viver em conformidade
com os ensinamentos divinos,
pode transformar toda a nossa
existência num acto de adoração.
Não se esqueça no dia de
Eid-Ul-Fitr, de dar em caridade
aos pobres (Swadaqat-Ul-Fitr).
Desejo a todos os
irmãos muçulmanos um
Eid-ul-Fitr Mubarak.

Colunistas: Sheikh Aminuddin Mohamad, Cassamo Lalá

Grafismo: NOVOmedia, SARL
Fotografia: José Matlhombe
Revisão: AM
Expansão:
Adélio Machaieie (Chefe), Cell: 84-7714280
(PBX) 82-307 3450
Publicidade:
Egídio Plácido
Cell: 82-5924246 | 84-7710584
egidioplacidocossa@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

C assamo L alá *

S obre

zambeze

| opinião |

Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

o

|7

A mbiente R odoviário

Sobre o ambiente rodoviário

E

Vamos dar um tiro mortal
ao “sistema”

ra de supor que
a introdução da
tecnologia, dos
computadores,
dos correios
electrónicos e da informática
n o g e r a l f o s s e m e l h o r a r,
a c e l e r a r, s i m p l i f i c a r e
proporcionar mais segurança
no trabalho e nos serviços
prestados. Porém, no nosso
país e em especial no nosso
ministério, para as escolas
de condução e para os nossos
alunos, em vez de a informática
proporcionar evolução, trouxenos o atraso, a insegurança, o
desespero e a insatisfação.
Hoje em dia, quando vamos
a uma instituição bancária para
levantar dinheiro, dizem-nos
que não é possível po rque

não há “sistema”, volte
mais tarde. Quando vamos
pagar impostos ou levantar
recibos dos comprovativos
dos pagamentos feitos
nas Finanças, dizem-nos
para voltar nos vários dias
seguintes porque ainda não
há “sistema”. Quando os
cidadãos vão ao INATTER
para fazer a captação de
dados que vai constituir parte
do seu cadastro como futuros
condutores de automóveis,
para posteriormente poderem
fazer pagamentos, o exame
ou para solicitar emissão
de recibos das taxas pagas,
é frequente ouvir dizer que
não há “sistema” ou que
o “sistema” não assimilou
certos pagamentos feitos.
Pelo que acabamos de

expor, significa que um
dos actuais e pior inimigo
dos cidadãos, que causa
transtornos, muitos prejuízos
e desperdício de tempo, é
este maldito “sistema” para o
qual todos os moçambicanos
têm de se unir para perseguir
e matar usando para este
efeito quaisquer meios,
tais como catanas, pistolas,
metralhadoras, veneno,
entre outros. Este inimigo
comum a que disfarçada ou
simuladamente decidiram
chamar de “sistema”,
provavelmente visa esconder
a incapacidade, a inabilidade
ou a falta de preparação
de alguns funcionários
que criam ou operam os
programas informáticos. As
vezes ficamos sem saber se os
verdadeiros culpados do mau
serviço que se tem prestado
ao público são os referidos
funcionários informáticos ou
se são os que os contratam
e os mantêm ao serviço,
mesmo sabendo que estão a
infernizar a vida dos cidadãos.
Quando a informática
passou a ser usada no
INATTER as escolas de
condução e os cidadãos nossos
alunos tiveram um período
inicial de alguma satisfação.
Há aproximadamente dois
anos para cá, demos início a
um período tão problemático
do qual não se sabe quando
vai ter fim. Ora são os
recibos dos pagamentos que
demoram a ser emitidos. São

as licenças de aprendizagem
que tardam a ser processadas.
São as referências ou códigos
para se efectuar pagamentos
das taxas cobradas que
não correspondem aos
respectivos alunos. São os

Hoje em dia, quando
vamos a uma instituição bancária para
levantar dinheiro,
dizem-nos que não é
possível porque não
há “sistema”, volte
mais tarde. Quando
vamos pagar impostos ou levantar recibos dos comprovativos dos pagamentos
feitos nas Finanças,
dizem-nos para voltar nos vários dias seguintes porque ainda
não há “sistema”.

recibos e as marcações de
datas de exame que vão
parar noutras escolas e
principalmente na escola
de condução Latimija. São
exames que demoram dois
ou mais meses para serem
marcados, havendo casos
em que o atraso atingiu
um ano. São, em fim, só
dores de cabeça que temos
vindo a gerir diariamente.
Noutros países, a
tramitação dos processos dos

candidatos a tirar uma carta
de condução usando sistemas
informáticos, corre fácil e
lindamente. Por exemplo,
são as escolas de condução
que captam os dados dos
seus alunos e os enviam via
on-line para uma instituição
similar ao INATTER. Assim
que a escola envia os dados
de um determinado aluno,
o programa instalado faz
de imediato a cobrança da
t a x a f i x a d a d eb i t an d o a
conta bancária da escola e
depositando na do INATTER.
Automaticamente, ao
confirmar a entrada do
valor na conta do INATTER,
instantaneamente, o
programa emite o respectivo
recibo. O mesmo processo
acontece quando chega a
altura de o aluno pagar a taxa
do seu exame. Assim que o
programa regista a entrada
da respectiva taxa, emite o
recibo e, quando o aluno fica
aprovado no exame teórico,
ato contínuo é emitida a
licença de aprendizagem. Se
o programa instalado pelo
INATTER que foi preparado
p a r a a s s i m f u n c i o n a r,
estivesse operacional,
não haveria razão para as
pessoas formarem filas
de espera intermináveis,
e seria eliminada toda a
burocracia e ineficácia que
no momento presente se
criou. Os assuntos seriam
tratados com fluidez, com
conforto e com eficiência.

Actualmente, em alguns
casos, quando surge uma
falha no programa, a solução
que apresentam é de uma
ineficácia tal que consegue
ainda piorar a situação.
Os que acompanham este
assunto da má prestação
de serviços informáticos
são da opinião de que
este problema tem uma
solução muito simples.
Consiste em solicitar à
empresa LEOA que montou
o programa informático
para rapidamente corrigir
as deficiências que foram
sendo criadas a partir do
momento em que certos
funcionários do INATTER
decidiram deixar de honrar
os pagamentos a esta
empresa de informática
acabada de referir. Deduz-se
que pretendem substituíla por outra empresa, mas
os resultados têm sido
catastróficos. Se realmente a
solução é assim tão simples
que consiste em solicitar
os serviços da empresa
LEOA, bastando pagar o que
devem a esta instituição, não
entendemos porque razão
se continua a tão mal servir
o cidadão. Que mal fez o
moçambicano para passar
por tantos constrangimentos
e ser tratado com um
certo desprezo? Abaixo o
“sistema”, isto é, abaixo a
incompetência ou a má gestão.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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M aputadas

Vuku vuku onde não há:

Supostas regalias a Funcionários e Agentes
da Assembleia da República
zz As Bancadas votaram por unanimidade, para corrigir uma injustiça desde a I Legislatura…

P

ara quem como
nós que fomos
Deputados da
Assembleia
da República,
inicialmente como 1º Suplente
para Bancada Parlamentar da
FRELIMO, Circulo Eleitoral
de Maputo (Cidade) quando
Armando Emílio Guebuza era
Chefe da Bancada da FRELIMO
e Raúl Domingos era Chefe
da Bancada da RENAMO,
substituindo o Dr. Teodato
Mondim Hunguana, passando,
consequentemente à Efectivo,
quando ele foi eleito membro
do Conselho Constitucional, o
vuku vuku à volta das supostas
regalias aos funcionários
e agentes da Assembleia da
República não tem razão de ser.
Foi por causa disso que
as Maputadas desta semana,
abordará só proximamente,
a maka da greve dos
transportadores da Cidade da
Matola que, não obstante ter
sido de um dia estremeceram
o titular dos “Transtornos e
Complicações”, Dr. Janfar
Abdulai e a aguerrida ViceMinistra, Dra. Manuela Rebelo.
Por isso mesmo, o Pedro
na nossa cavaqueira semanal,
disse-me à queima-roupa na
Quarta-feira (12.5.2021) no
Café Nautilus, quando com
ele fui tomar o café da ordem:
- “Com aquele seu historial sobre
a problemática dos “Transtornos
e Complicações,” deixou claro
que a tua vivência de tantos
anos no Sector pode contribuir
para que as pessoas, vejam o
assunto com olhos de ver…”
-Não restam dúvidas que a
reacção da Comissão Política da
FRELIMO na sua Sessão que
convocou a IV Sessão do Comité
Central da FRELIMO para dias
22 e 23 de Maio de 2021, esteve
atenta ao recomendar o Governo
de Moçambique para tratar desta
grande maka, do transporte
rodoviário de passageiros no
Grande Maputo, vulgo Área
Metropolitana de Maputo…
- explico ao Pedro, depois da

garçonete ter-nos servido o café.
- “Oh Rodolfo, que confusão
é aquela de manifestação de
estudantes para reivindicar a
“abolição” das chamadas regalias
aos funcionários e agentes da
Assembleia da República?...”
-Este vuku vuku é feito nas
vésperas da Sessão do Comité
Central da FRELIMO, para ver se
põe o órgão máximo da FRELIMO
no intervalo dos Congressos a
discutir questões marginais…
- “Estão redondamente
enganados, porque alguns até
escrevem em “parangonas” nos
jornais (semanários da praça) que
o Comité Central vai debruçar
sobre o próximo candidato
da FRELIMO para substituir
Filipe Jacinto NYUSI!”
-Alguns desses semanários
não tem nas Redacções: Os
Estatutos da FRELIMO, que
estão à venda a preço de 25
meticais e estão também na
página web da FRELIMO,
o que é muita pena. É uma
batata quente, para o mandachuva, Dr. Rogério Sitoi, que
foi empossado hoje (Quartafeira) para a espinhosa tarefa
de Presidente do Conselho
Superior da Comunicação
Social, vulgo CSCS… - explico,
depois de servirmos o cafezinho.
- “Mas as manifestações
estão a ser pensadas, por
causa da “regularização” da
situação dos funcionários e
agentes de estado na AR?...”
-É um complot contra a
FRELIMO, pois bem dizia o
JL (João Lourenço) Presidente
do MPLA na sua última visita
à Sede Nacional da FRELIMO,
que a “Direita, está com velho
sonho de pôr a FRELIMO para
a rua. Disse mais: quer pôr
o MPLA e ANC (Congresso
Nacional Africano) para a rua!
“A “Direita não dorme…”
- “Mas há moçambicanos
que não sabem fazer a
leitura. Qual a tua reacção,
oh Rodolfo?...” – Diz o Pedro
depois de pagar a conta.
-Eu fui deputado da
Assembleia da República,

já desde essa altura temos
funcionários que servem nas
diversas tarefas nas Bancadas da
Assembleia da República, mas
que eram pagos marginalmente.
Não eram tratados como
funcionários e agentes efectivos
da Assembleia da República…
- “Então a situação é grave…”
-É tão grave que a Assembleia
da República estava a deixar passar
uma grande lacuna, não reconhecer
aqueles servidores como seus
funcionários. Era “ilegal…”
- “Mas dizem que a Lei prevê
muitas regalias?” – diz o Pedro.
-Eu assisti todas as discussões
da Assembleia da República
Comercial

sobre a matéria e quando, foi
aprovada a Lei por “unanimidade
e aclamação, encontrei em mim
um alívio: “fez-se a justiça!”
-Mas alguns que não assistiram
os debates, limitaram-se das
“fofocas”, como a conceituada
analista Sheila Kan, no “Debate
Africano” da RDP (Rádio
Difusão Portuguesa) afirmou
que as “regalias” eram para os
Deputados, a mesma interpretação
do conceituado jornalista
Gustavo Mavie, no artigo no
hebdomadário “Público” de
Maputo. Só viram as reacções…
- “Afinal são os funcionários
e agentes de Estado e

não os Deputados…”
-Esse Estatuto já estava a
apodrecer na AR e, por isso, mérito à
equipa da Esperança Bias que “tirou”
o Estado, na poeira dos arquivos…
- “ Te n s m u i t a r a z ã o ! ”
-Vamos contribuir para “resolver”
a maka de Cabo Delgado e não
paralisar tudo por causa dos
deslocados. Que tal contribuirmos
com um dia de salário do vencimento
dos funcionários e agentes de
Estado para ajudar a minimizar
o sofrimento de Cabo Delgado?
Os Sindicatos e Associações
na dianteira? “Voluntários…”
Vo l t a r e m o s
a o
assunto proximamente.
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D ouglas M adjila

Soberania sem povo
não tem significado

A

soberania reside no povo. Em Moçambique
está previsto assim, mas no caso Cabo-Delgado
onde o povo está a morrer em massa, e julga-se de um modo geral que seja por causa dos
recursos lá existentes, o que na verdade também
não se concretizou tão efectivamente, tem se colocado nos
últimos dias a soberania acima do povo, algo parecido com o
contrário do que realmente é ou ao menos devia ser, o povo
reside na soberania, primeiro ela, a soberania e só depois
os cidadãos, estranho. É caso para se levantar a dúvida sim
em relação ao interesse dos malfeitores nesta guerra pois, a
pensar-se na possibilidade de se estar a tomar o país todo e
não só a região dos recursos, a coisa mudaria certamente de
figura, estaríamos, seja falsa esta teoria, a ser evacuados do
país para morte distrito a distrito até kamfumo de Maputo.
Mas pelos nossos pensadores, analistas, académicos, comentadores ou ainda milicianos digitais, a guerra cinge-se
simplesmente nos recursos naturais e a estarem certos, muito
provavelmente esteja aqui a razão do desleixo para com esse
assunto, essa certeza acomoda a direcção metropolitana da
capital, que é na verdade a mais se não a única responsável
pelas acções para o fim deste terror todo. Sem rogar pragas,
mas se estivéssemos todos na mesma situação, a morrer feito
vacas e ovelhas sem direito sequer a uma sepultura, certamente
haveria um pouco mais de urgência em lidar com o terrorismo
ainda que não se abandonasse a protegidíssima soberania.
Convenhamos, soberania sem povo, sem cidadãos, é um mero
significante, um escrito desprovido de conteúdo, mais patético do
que a realização de eleições que ainda aconchega alguns opositores.
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Editorial
Dinheiro e vacinação.
Eis a questão!

E

ste Moçambique é do caraças! Todo mundo se digladia em
torno dos cobres. Falamos do dinheiro pois claro, tão necessário às nossas vidas, mas pelo grau de procura, faz de
nós dos mais corruptos do planeta, dos mais gananciosos,
e, sobretudo, faz de Moçambique um país onde as ambições

são desmedidas, onde determinadas cabeças são capazes de vender a sua
honestidade bem como vender a pátria a troco de valores monetários.
Veja-se o caso da AR que sem dó nem eira, sem pudor, pretende a todo o custo
assumir novos subsídios a quem supostamente tem mais trabalho ou trabalha
mais que os outros moçambicanos da da função pública. Coisa de loucos!
Mas, e lá estamos nós, o presente editorial quer se referir ao
jogo sujo que se vive em todo o território nacional, onde se faz ouvir mais sobre o dinheiro disponibilizado pelo INAS de ajuda às
famílias vulneráveis a covid 19, e não se fala no mesmo tom sobre a necessidade da vacinação massiva para reduzir os contágios.
Há sinais de que o dinheiro rola sem métodos. Há sinais de ladroagem a mais.
Da maneira rocambolesca como este dinheiro gira, tudo nos leva a acreditar
que do mesmo restam estas migalhas, cuja fatia maior já há muito foi mamada.
A vacinação é uma necessidade nacional e não devemos esperar por
doações enquanto o povo morre. Distribuir 4.500 meticais por família é

Admita-se sim, que Moçambique é um país rodeado de ratos
e tubarões de olho nesses recursos naturais e mais alguma coisa
e que é então por isso importante preservar a soberania, mas
se tivermos que esperar o povo acabar nas mãos de terroristas em nome dessa soberania, se tivermos que coloca-la num
degrau acima dos moçambicanos, alegando que isso é feito
em defesa dos moçambicanos, então que seja empurrada para
um canto bem cómodo em que poderá ser encontrada quando
se tiver a certeza de que o povo é constituído por cidadãos
vivos, capazes de fazer valer essa soberania, não esperemos o
fim dos tempos salvaguardando uma soberania de cadáveres.
Recusemo-nos. Detestamos que sejam burlados ou não por
ratos e tubarões na gestão dos nossos bens, e mesmo por isso
exigimos que não vendam a pátria, mas nada justifica que
se jogue o povo ao caldeirão terrorista, nada mesmo, nem a
soberania pois, essa é produto de um povo e não o contrário.

ultraje ao pudor. Por que carga de água não se toma o dinheiro previsto para

A história revela boas relações entre o país e os países
da região, a SADC prevê também cooperação em matérias
referentes a segurança, e a serem verídicos esses pontos,
chega até a ser vergonhosa essa atitude receosa por parte de
parceiros que juraram um futuro comum. Mais vergonhoso
ainda é o receio demonstrado pelos moçambicanos em relação ao apoio destes. Tudo isso acaba revelando covardia
e cinismo no seio dessa organização. De todas as formas,
exigimos paz e a nossa soberania ainda mais enaltecida.

MDMs, tudo cambada de gente de má catadura, gente de má índole capaz de

a AR e junto aos famigerados 4.500 comprar kits de vacinação para estas
famílias? Que raio de pensamento usam os tipos do INAS? Dar dinheiro e
vacinar o que vem primeiro? Esperar de doacoes! Isto não lembra ao diabo.
Vejam só. Num altura em que o corona é assunto mundial pela sua trágica
disseminação, e responsável de muitas encomendas de caixões, em Moçambique tudo passa ao lado como se fossemos uma ilha. Uma ilha repleta
de sabujos, governantes que se interessam pelos seus umbigos deixando o
povo ao Deus dará. Caros compatriotas. Não faz sentido o país mergulhado
numa guerra e a observar um estado de calamidade, não faz sentido, repetimos, que um grupo de bandidos auto intitulado de deputados de barriga e
estômagos à mostra tomem decisões em nome do povo. Renamos, frelimos,
deixar morrer à míngua um povo inteiro em benefício das suas entranhas.
As populações hoje vivem momentos de tensão por causa do
dito dinheiro do corona. Bandidos em nome do INAS fazem listas e nestas incluem gente das suas relações. A oferta é tamanha que
o pobre desconfia. Maldito dinheiro e maldito país que nos tem!
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J aime N ogueira P into

Madrid – viragem à direita

N

o dia 4 de
Maio houve
em Espanha
um acto
eleitoral muito
significativo – as eleições para
a Comunidade Autónoma de
Madrid.Estas foram ganhas
pela Direita, formadapelo
Partido Popular, um partido
conservador-liberal, liderado
em Madrid por Isabel Ayuso,
uma candidata de claro estilo
populista que não mostrou
qualquer dificuldade em aliarse com a direita nacionalista
do Vox, de Santiago Abascal,
que também partilhou a vitória.
Ayuso teve uma vitória
monumental: mais que
duplicou o número de lugares
na Assembleia de Madrid,
“comendo” os centristas do
Ciudadanose ganhando em
quase todos os municípios
da comunidade de Madrid
(mais precisamente em 176
dos 179 municípios),incluindo
os da “cintura vermelha”. Só
duas povoações resistiram à
vaga azul– El Atazar, com
112 habitantes, que votou
no socialista Gabilondo; e
Fuentidueña de Tajo, com 2.000
habitantes, que fez o mesmo.
E houve um empate em San
Mamés, na Sierra Norte.Difícil
imaginar maior vitória, com
povoações tradicionalmente
“rojas”como Leganés,
Fuenlabrada, Parla, Getafe,
Alcorcón e Móstoles, a darem
a maioria ao Partido Popular.
DERROTA AO CENTRO E À
ESUERDA

Em 2019, os socialistas do
PSOE tinham ficado à frente na
Comunidade de Madrid, com
27% dos votos e 37 lugares na
Assembleia madrilena (num total
de 132); em segundo ficara o PP,
com 22% dos votose 30 lugares;
em terceiro, o Ciudadanos, com
19,5% e 26 lugares; a seguir, a
coligação de extrema esquerda
Más Madrid, com cerca de
15% do e 20 lugares; depois,
o Vox, com 9% e 12 lugares;
e no fim o Unidas Podemos,
com 5,6% e 7 deputados.
Desta vez o grande derrotado
foi o partido Ciudadanos,que
tevea sua horaquando, há uns
15 anos, apareceu na Catalunha
em nome da “maioria silenciosa”

A ESPANHA SEGUE MADRID

não-separatista e defendendo
causas populares como as
touradas. Também ganhou
muito graças àlíder catalã
Inés Arrimadas, uma mulher
corajosa que foi a surpresa na
política espanhola.Depois, o
líder nacional do Ciudadanos,
Alberto Rivera, mostrou-se
hesitante nas alianças entre
o PSOE e o PP e queimou-se
perante o povo da direita. As
eleições em Madrid mostraram
a rejeição – madrilena, mas
também espanhola da coligação
de esquerda que governa o país,
uma Aliança entre os socialistas
do Primeiro-Ministro Pedro
Sanchez e o Unidas Podemosde
Pablo Iglésias, um partido de
extrema-esquerda radical, que
despertou muita reacção do
eleitorado.Numa entrevista antes
das eleições, Iglesias declarou:
“Existe uma ameaça fascista
em Espanha e na Europa. Há
quem circunscreva o fascismo
às experiências históricas da
Alemanha nazi e da Itália
fascista na década de 1930.
Mas o que vimos nos Estados
Unidos nos últimos tempos com
Trump, pode ser descrito como
fascismo. Vimo-lo também
no Brasil, com Bolsonaro.”
Para um doutorado em
Ciência Política estas confusões

mostravam quenão eragrandeo
rigor dos conceitos; talvez
por isso, mas sobretudo
pela arrogância do discurso,
os madrilenospreferiram
os “fascistas” do Vox aos
“democratas” do Podemos.
Aliás, o antigo Primeiro-ministro
e ex-líder do PSOE, Felipe
González,dizia que algumas
pretensões do Vox o perturbavam
menos que as tentações do
Podemos e dos “leninistas
puros” que o dirigiam; e que
o governo de coligação de
Sánchez lhe parecia “o camarote
dos irmãos Marx”. Perante o
resultado devastador da sua
cruzada anti-fascista em Madrid,
Iglesias abandonou o Governo.
Os outrosvencidos foram
os socialistas do PSOE, que
passaram de 37 lugares para
24 e, no voto popular, de 27%
para 16,85%.E acabaram por
sersuperados em votos, ainda que
por pouco mais de 4.000, pelos
esquerdistas do Más Madrid.
Em resumo, a Esquerda – a
moderada do PSOE e a radical do
Podemos– perdeu. Más Madrid,
uma dissidência do Podemos,
liderada por Mónica Garcia,
salvou a honra do convento à
esquerda. Mas, no seu conjunto, a
soma das três esquerdas – PSOE,
Más Madrid, e Podemos– teve

menos votos que o PP de Ayuso.
Assim, Ayuso foi a grande
vencedora: passou de 720 mil
votospara 1 620.000, mais que
duplicando o número de sufrágios
em dois anos. E fê-lo numa clara
linha de “frente das direitas”.
E na medida em que aguentou
a pressão do voto útil em Ayuso,
que poderia tê-lo prejudicado
muito, o Vox também foi
um dos vencedores. Passou
de 12 para 13 lugares e teve
mais 43.000 votos populares,
aguentando-se bem na rua
contra a violência da esquerda
e a discriminação dos media.
À esquerda, o Más Madrid,
ao superar em votos populares
o PSOE, aguentou uma
imagem de marca de esquerda
radical, aparentemente menos
arrogante que o Podemos
de Iglesias, mas com as
mesmas origens ideológicas
ecentrada nos mesmos valores.
As mulheres políticas ou as
mulheres na Política, o trio Isabel
Ayuso, PP, Rocio Monasterio,
Vox, e Mónica Garcia, Más
Madrid, foram as grandes
vencedoras da jornada eleitoral,
enquanto os líderes homens Angel Gabilondo do PSOE,
Pablo Iglesias doPodemos, e
Edmundo Bal dosCiudadanos
- perderam em toda a linha.

Alarmados com a derrota, os
socialistas e os representantes
do Unidas Podemos vieram
proclamar que “Madrid não era
Espanha” e que o fenómeno de
derrota das esquerdas e progresso
das direitas – do PP e do Vox – não
é extensivo ao resto da Espanha.
Ora, os inquéritos de opinião,
efectuados já depois da eleição
de Madrid, mostram o contrário:
uma sondagem publicada
pelo diário El Mundo, uma
sondagem“Sigma Dos – El
Mundo” que se houvesse hoje
eleições gerais o Partido Popular
teria 30,2% dos votos nacionais
(+7%) em relação às últimas
eleições; o Vox, 15,2%, mais
2,2%; o PSOE, 25,7%, menos
1,5% e o Unidas Podemos, 13%
(+1,3%). O grande perdedor
seria o “centrista”, Ciudadanos.
Mas outra sondagem, o
“Barómetro de la Sexta”, no dia
seguinte às eleições dá o PP com
27,3% de votos, os socialistas
com 26,7%, o Vox com 18,9%,
o Unidas Podemos com 8%, e
Más País com 4,4%. Ciudadanos
desaparecia com 1,2%. Nesta
sondagem os populares ganhavam
6,5%, os socialistas perdiam 1,3%,
o Vox ganhava 3,8%, Podemos
perdia 4,9% e Ciudadanos 5,6%.
De qualquer modo a frente das
direitas PP + Vox, bate as esquerdas.
Há na verdade uma mudança
muito significativa no panorama
político-partidário espanhol,
uma deslocação para a direita
do eleitorado, que se provou
em Madrid, mas que espelha
a opinião do resto do país.As
razões principais têm a ver com o
problema do separatismo catalão
- que foi o grande motor da
subida primeiro do Ciudadanos,
e depois do Vox.Tem também
a ver com a radicalização à
esquerda, promovida pelo
Unidas Podemos, com uma
política radical nos aspectos
de costumes – os termos do
politicamente correcto e do
“género”; e finalmente, com
o modo como oExecutivo de
Sanchez enfrentou a pandemia.
De qualquer modo, a direita
conservadora-liberal do Partido
Popular e aDireita nacional
populista do Vox, teriamhoje,
somadas e unidas, a maioria
numas eleições nacionais.
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Lúcia Ribeiro fortalece
justiça com Livro
José Matlhombe
Foi na semana passada que a Veneranda Presidente do
Conselho Constitucional, Dra. Lúcia Ribeiro lançou o seu livro literário sobre Direito, intitulado, “ Fiscalização Concreta da Constitucionalidade no Direito Moçambicano”.

O

Centro Internacional de
Conferências Joaquim
Chissano
testemunhou a cerimónia perante juristas e não só, que se
curvaram no lançamento da
obra daquela magistrada. Muitos discursos enalteceram a
trajectória profissional da de
Lúcia Ribeiro desde a escola
primária até ao superior como
professora de português e como
jurista, assessorando alguns
ministérios por muito tempo,
até à sua nomeação para o CC.
Ao tomar da palavra na
ocasião, Lúcia Ribeiro começou por agradecer à UEM, e
todas as outras instituições que
tornaram possível o lançamento
do livro. “ Não tenho palavras

para dizer, pois, tornam-se insuficientes para exprimir todo o
meu sentimento e para todos vai
o meu muito obrigado, e muito
obrigado especial ao Presidente da República, por nos ter
honrado com a sua presença”.
Por seu turno, Filipe Nyusi
agradeceu o contributo de Lúcia
Ribeiro pela sua contribuição na
luta pela justiça no em Moçambique, assumindo dentre outras
coisas que a obra traz um debate importante no trabalho para
a legislação em Moçambique.
“ Há muita coisa que deve
ser feita para adequar a nossa
realidade e e’ bom que esses
casos concretos trazidos pelo
livro sirvam como instrumento
do debate para o melhoramento
da justiça em Moçambique” .
Por seu turno, e em conver-

sa com a nossa
reportagem,
a Administradora do
Instituto
Superior
de Formação,
Investigação e
Ciência
( ISFIC),
Arminda
Janfar reagindo à oferta de mais de
100 livros da
obra ao ISFICd disse
que “era
de louvar
o facto de a Dra.
Lúcia Ribeiro ter nos
brindado com esta obra,
pois, a mesma, vai fortalecer e engordar a nossa
biblioteca de mais um instrumento de investigação para
os nossos alunos de Direito”.

Amélia Muendane eleita PCA da Rede de Mulheres
do Fórum das Administrações Tributárias Africanas
A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique,
Amélia Muendane, foi eleita
quarta-feira 12 de Maio, eleita Presidente do Conselho de
Administração da Rede do
Fórum das Administrações
Tributárias Africanas (ATAF),
para um mandato de dois anos.
O acto, que ocorreu em vídeo conferência, teve lugar na
primeira reunião da Assembleia
Geral da Rede, cuja sessão de
abertura foi dirigida pelo Secretário Executivo da organização continental, LoganWorth,
convocada para apreciar, para
além da eleição da Presidente e Vice-presidente da Rede,
avalair os correspondentes Termos de Referencia, bem como
os objectivos, os pormenores
de adesão, os órgãos de gestão e o respectivo programa de
actividades para 2021 – 2022.
A Rede africana de mulheres tributárias foi formalmente
lançada a 23 de Março corrente
com a missão de proporcionar
um ambiente único para as mu-

lheres relacionadas com a fiscalidade em África para colaborar, desenvolver e sensibilizar
a interconectividade da política
fiscal e a igualdade de género.
No seu discursos inaugural, a ora eleita Presidente da
Rede do ATAF de Mulheres
no domínio tributário comprometeu-se a dedicar energias e
saberes em prol da causa das
administrações tributárias africanas, continuando a investir
na formação técnico-profissional, a romper barreiras impostas pela sociedade, a aprender
continuamente, acreditando no
poder de uma visão colectiva
e, ainda, partilhar experiência na representatividade das
mulheres nas Administrações
Tributárias, fomentando a equidade de género e a representatividade em cargos de direcção.
Muendane assegurou que
usará a plataforma para fortalecer o diálogo inter-africano
de mulheres tributárias como
veículo para o despertar das
nossas mentes e do potencial

feminino para os desafios da
mobilização de recursos para as

nossas economias rumo a transformação económica e social.

A candidatura de Amélia Muendane foi igualmente
movida pelo interesse de observar a diversidade linguística como factor relevante no
aprofundamento das relações
entre os Estados membros,
enaltecendo a tributação como
um instrumento importante
no arsenal dos países em desenvolvimento para assegurar
um financiamento sustentável.
Ficou igualmente patente,
que com o seu elenco, continuará a promover a parceria
com os homens na gestão dos
processos de desenvolvimento
das administrações tributárias;
estimular o espírito de interajuda para assegurar a rápida
transformação das mulheres
africanas e o seu apoderamento, fazendo da Rede africana
de mulheres tributarias um
mecanismo de interacção, troca de conhecimentos e autopromoção, na perspectiva de
consolidação de administrações tributarias livres da discriminação baseada no género.
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Defende Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ensino híbrido é oportunidade
para novas competências nas IES

“O ensino híbrido deve ser integrado como oportunidade
para o desenvolvimento de novas competências docentes e de
organização pedagógica das IES, para além de toda transformação e desenvolvimento que estas instituições devem ter
em termos de infraestrutura e serviços digitais para uso no
ensino, na investigação e na administração”, defende Daniel
Nivagara, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

F

alando durante
a aula Inaugural
na Universidade
São Tomás de
Moçambique
(USTM) 2021, Daniel Nivagara afirmou que com a suspensão das aulas presenciais em
todos os subsistemas de ensino, as Instituições do Ensino
Superior tiveram que recorrer
apenas ao ensino à distância,
o que fez com que estas instituições de ensino fizessem recurso às plataformas digitais
para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem.
Subordinado ao tema: o
Ensino Superior em Moçambique no Contexto da Pande-

mia da COVID-19: Do Ensino
Presencial ao Ensino Híbrido,
o dirigente aponta o ensino híbrido em contexto da COVID
19, como uma oportunidade
para a maximização das oportunidades de aprendizagem
diante do reduzido tempo de
contacto entre os docentes e
estudantes nos campus universitários (aulas presenciais)
e dando-se continuidade das
aulas através das plataformas on-line (aulas virtuais).
“Esta modalidade de ensino
não se trata apenas de aplicação de TIC (plataformas digitais) no ensino, mas também
que o mesmo deve servir como
base para a transformação pe-

dagógica, particularmente em
termos de metodologias de
ensino-aprendizagem”, vincou.
Para o dirigente, o ensino
híbrido tem condições para
desenvolver ensino de qualidade, mas para o efeito é
imprescindível o uso racional, eficiente e eficaz das plataformas digitais, bem como
o uso destas plataformas que
requerem uma melhor formação permanente dos docentes.
Por outro lado, esta formação deve contemplar ainda
uma visão de inovação educacional, não apenas centrada
nas TIC, mas no desenvolvimento de uma visão acertado
sobre Ambientes Virtuais de
aprendizagem focando na sua
constituição,
funcionamento e as responsabilidades de
todos os actores envolvidos.
Uso de plataformas digitais

A retoma às aulas presen-

ciais em Agosto de 2020, depois da paralisação destas em
Março de 2020 por força da
declaração da suspensão das
aulas presenciais, o Conselho Nacional de Avaliação de
Qualidade do Ensino Superior
(CNAQ), como órgão implementador do Sistema Nacional
de Avaliação da Qualidade de
Ensino Superior (SINAQES),
levou a cabo um inquérito com
vista a conhecer as condições
reais de ensino-aprendizagem.
Para a retoma as aulas a
distância, os dados indicam
que 186 unidades orgânicas
da IES privilegiaram o uso do
WhatsApp e Skype como recurso para o ensino híbrido,
152 Google Class Room, 125 o
email, 105 a plataforma Zoom,
86 outras plataformas e, por último, 41 a plataforma Moddle.
Face a estes números, o ministério responsável pelo ensino superior desenvolveu, num
período recorde de três meses

em 2020, o Sistema de Identificação de Membros da Comunidade Académica e Cientifica Nacional (SIMECACIN).
“Foram cadastrados neste sistema 298.823 membros
das comunidades académica
e científica nacional em 2020
e 41.631 fizeram o auto-registo e passaram a beneficiar
destes pacotes especiais oferecidos pelas operadoras de
telefonia celular”, informou.
A iniciativa permitiu que
os estudantes, docentes e os
investigadores nacionais tivessem acesso aos serviços de
comunicação no geral e aos de
acesso à Internet em particular
que concorreram para melhorar
a capacidade de realização dos
processos de ensino e aprendizagem usando plataformas digitais e os de trabalhos de investigação cientifica à distância.
Ainda na sua explanação,
o ministro referiu que o Ministério, através do projecto da
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Rede de Instituições de Ensino
Superior e de Investigação de
Moçambique (MoRENet), tem
estado a intensificar a utilização das plataformas electrónicas para apoiar os processos
de ensino e aprendizagem em
todas as instituições públicas
e privadas do ensino superior e

técnico profissional bem como
para a realização de reuniões
entre funcionários à distância.
Recordar que o ensino misto ou combinado em tradução
livre, surgiu em meados dos
anos 60 nos Estados Unidos.
A chamada Terceira Revolução Industrial, ou Revolução
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Eletrônica, trouxe o início da
produção massiva de computadores que logo foram incorporados a educação acadêmica.
O ensino consolidou-se a
partir de 1970, ano em se inicia
a aplicação do Ensino Assistido por Computador (EAC).
A partir dos anos 1990, com

as máquinas de computador e
periféricos tornando-se mais
acessíveis em relação ao custo,
o ensino híbrido foi ganhando
cada vez mais forma. Os primeiros a aderirem a nova ideia
foram as instituições de Ensino
Superior, em que o modelo a
distância era mais consolidado.
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O sucesso do modelo alastrou se agora para escolas de
ensino básico, bem como para o
resto do mundo. Com a pandemia de COVID 19, ouve se por
quase todo o mundo o recurso à
educação à distância ou hibrida
como estratégia para a continuação dos processos educativos.

Emissão de certificados no Instituto Armando Emílio Guebuza

Instituição com nome do antigo
chefe de estado falta com a verdade
o Instituto Armando Guebuza faltou com a verdade, visto que este enviou dados não
completos o que impossibilita a emissão de certificados.
“(…) a ANEP não tem essa
capacidade de controlar o que
acontece nas instituições. Esta
tarefa é do director da Escola,
Director Pedagógico, chefes
dos departamentos, formadores
que devem estar por cima dos
processos dos estudantes, e devem evitar deixar tudo para última hora”, apelou.
Segundo a nossa fonte, se a
instituição em causa mandar as

Crizalda Vilanculos
Cerca de 200 estudantes estão indignados com a direcção do Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza, localizado no distrito de Boane. O facto prende-se, com alegada morosidade na tramitação dos
seus certificados de habilitações literárias, sem explicação
aceitável. Entretanto, o Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza imputa responsabilidade
para a Agência Nacional de Educação Profissional (ANEP).

O

s estudantes
que reivindicam
os
seus certificados dizem
que vezes sem conta quando
contactam a direcção daquela instituição, as suas pretensões não são resolvidas. Aliás,
contaram a nossa reportagem
que naquela instituição de ensino técnico profissional, que
por sinal carrega o nome do
antigo Presidente da República, deparam com atitudes de
egoísmo e abuso de poder da
direcção. Acrescentam que no
dia da sua graduação, a direcção simulou entregar diplomas

que, no entanto, não constavam
nome de nenhum estudante,
tudo para ludibriar os pais e
encarregados de educação.
“Assim fica muito complicado. Chegar numa empresa
sem algum documento que
prova que fez um determinado
curso, é nada feito. A instituição precisar ver as evidências
que provam que mereço ocupar
aquele lugar, estando a precisar de um técnico da minha
especialização”, disse um dos
estudantes que preferiu anonimato por temer represálias.
Num outro desenvolvimento, os estudantes disseram
à nossa reportagem que con-

tactada a direcção do Instituto
Industrial e de Computação
Armando Emílio Guebuza,
com objectivo de ver seus certificados emitidos, esta informou que a responsabilidade
pela emissão não é daquela
instituição mas sim da ANEP
e para o efeito já enviou todos os dados necessários.
“Nós estamos agastados
com esta situação, pedimos
aquém de direito que venha na
nossa instituição para ver de
perto o que realmente acontece no Instituto Industrial e de
Computação Emílio Armando
Guebuza, este é o grito de socorro do estudante que espera
há três anos por seu certificado”, disse outro estudante.
Instituto Armando Guebuza
está a faltar à verdade

A nossa reportagem procurou ANEP para pedir o
esclarecimento sobre este
assunto. O director daquela
instituição revelou-nos que

evidências em menos de quarenta e oito horas são emitidos
certificados literários dos seus
formados. Por via disso, o apelo, conta a fonte, é que todas as
instituições observem rigorosamente o sistema de leccionação e garantir boa qualidade.
Entretanto, sobre a questão, o
Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza
preferiu ficar no silêncio. Por diversas vezes o nosso semanário
tentou falar com o director da
Escola mas este disse que estava
na reunião e que iria pensar no
dia que pudesse nos responder.
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Num Esquema altamente fraudulento em Sofala

Dondo gasta mais de três milhões por uma
viatura que nunca chegou a funcionar
O Conselho Autárquico de Dondo gastou pouco mais
de três milhões e oitocentos mil meticais na compra de
uma viatura segunda mão de tipo mini-bus, de 35 lugares da marca Toyota Coaster, para facilitar os trabalhos
de fiscalização dos membros da assembleia municipal.

A

mesma viatura, nas mesmas condições,
nos parques de
venda de viaturas, na cidade de Maputo pode
ser adquirida por cerca de um
milhão e quinhentos meticais.
Entretanto, consta que desde a
sua entrega, a referida viatura nunca chegou a funcionar, por avarias
mecânicas, deitando assim abaixo
os esforços da assembleia municipal local, em realizar os sonhos
dos munícipes daquela autarquia.
Segundo uma denúncia de
membros da assembleia municipal e de funcionários altamente
indignados com estas incursões
malignas, as novas tácticas de
desviar dinheiro no conselho municipal do Dondo, num olhar impávido e sereno das autoridades
de direito para travar estes actos,
assemelha-se aos crimes organi-

zados de “lavagem de dinheiro”.
Segundo a mesma fonte, o caso
de burla mais recente ao Conselho
Autárquico do Dondo usando táticas semelhantes de lavagem de dinheiro, piorou a partir dos meados
do ano passado de 2020, quando o
Conselho Autárquico local lançou
um Concurso orçado em quase 4
milhões de meticais provenientes
dos Cofres da Autarquia para a
compra de uma viatura mini-bus da
marca Toyota Coster de 30 lugares,
com supostos objectivos fundamentais de facilitar as deslocações
dos membros da Assembleia Municipal, em missões de trabalho de
campo, e que segundo a mesma
fonte, tudo isto não passou um
sonho nos planos dos membros
da assembleia municipal local.
A fonte disse ainda que foi há
sensivelmente seis meses atrás,
isto no ano passado de 2020, que
o Conselho Municipal do Don-

do apresentou ao público através
da imprensa uma viatura que era
considerada “nova”, enquanto
que na verdade estava “podre”,
usada e tendo classificando-a
como sendo da “terceira-mão” e
que, segundo palavras do edil local na cerimónia de simulação da
inauguração da viatura, a mesma

Província de Maputo

Clubes de Raparigas empoderam
Adolescentes e Mulheres Jovens
Um total de 3000 Raparigas
Adolescentes e Mulheres Jovens
com idades entre os 10 aos 24 anos
de idade, pertencentes a quatro
distritos da província de Maputo,
estão a participar desde o mês de
Janeiro do ano em curso em sessões de debates com vista a reduzir
novas infecções pelo HIV/SIDA.
DREAMS é um projecto implementado pela ADPP e liderado
pelo FHI360 com financiamento
da USAID, tem em vista o melhoramento do estado nutricional
e do bem-estar de Crianças órfão e Vulneráveis à infecção pelo
HIV/SIDA nos distritos Moamba,
Marracuene, Manhiça e Magude.
O projecto adopta uma abordagem de Clubes de Raparigas
compostos por 10 a 25 elementos
em cada, onde as crianças juntamente com as mentoras, participam em sessões semanais, onde
dentre vários assuntos aprendem
sobre Saúde Sexual Reprodutiva,
a conhecer o seu estado serológico
e os serviços de saúde e também
sobre a importância de permanecer
na escola e a concluir os estudos.
Como forma de reduzir a vulnerabilidade económica das rapa-

teria custado aos cofres da edilidade, um valor de cerca de três
milhões e oitocentos mil meticais.
A fonte contou ainda a fonte que,
depois de ser adquirida e entregue
esta viatura à Assembleia Municipal
do local, a mesma nunca chegou de
ser usada pelos membros da mesma,
devido ao estado péssimo e que as
fontes consideram de “lastimável”
da mesma, tendo sido imediatamente devolvido pela Assembleia local
ao Conselho Autárquico do Dondo
e que por vez, no meio de muito barrulho e de muita vergonha por parte
da edilidade, a mesma sentiu-se forçada a devolver a viatura ao fornecedor, com promessas de substituir
a usada por uma nova, orçada em
mais de Cinco milhões de meticais.

A fonte lamenta o facto afirmando que hoje, passam mais ou
menos seis meses que nem viatura
velha, nem antiga e nem a nova não
aparecem. O dinheiro já sumiu e
distribuído através de uma grande
equipa de “gangsters” considerada
intocável, formada em “Comissões de Burla” instalada a partir
do sector da UGEA ao nível do
Conselho Municipal do Dondo.
Num semblante de desespero, a
fonte diz de estar a lamentar que, até
hoje (12/05/2021), os membros da
Assembleia Municipal continuem a
afectuar viagens na base de viaturas
alugadas em caso de viagens longas,
passando o Conselho Municipal do
Dondo a gastar o tripulo daquilo que
devia gastar no mínimo em viagens
de trabalho. E enquanto isso, para
realizar trabalhos locais, dentro da
Autarquia, os membros da Assembleia Municipal do Dondo, fazem
trabalhos a pé, no meio do intenso
calor ou chuva na zona autárquica.
E actualmente fala-se de que,
está em curso neste momento um
processo uma outra tentativa obscura de mais uma vez burlar o
Conselho Municipal do Dondo, de
uma forma não transparente, com
a finalidade de remeter a Assembleia Municipal local “uma adenda” com a finalidade de “drenar”
mais dinheiro para pagar uma outra viatura considerada nova com
a mesma empresa que o Conselho
Municipal do Dondo já efetuou os
pagamentos de mais de três milhões e oitocentos mil meticais.

Edilidade avança com
respostas absurdas e
ameaçadoras à imprensa
rigas adolescentes e mulheres jovens, o projecto está a implementar
acções de reforço de habilidades
para a vida por forma a poiá-las
a terem o acesso aos produtos e
serviços financeiros através dos
grupos de poupança e empréstimo, actividades de geração de
rendimento, empreendedorismo
e acesso ao mercado de emprego.
De acordo com o Coordenador do projecto, Gilberto Nhantumbo, o projecto está a ter uma
boa aceitação por parte das raparigas e das próprias comunidades,
por isso esperamos que até ao
final das sessões tenhamos raparigas Determinadas, Resilientes,
Empoderadas, seguras nas suas

escolhas, que conhecem os seus
direitos e deveres e que saibam
poupar as suas economias e, acima de tudo, livres do HIV/SIDA.
Em cada um dos quatro distritos onde o projecto está sendo
implementado estão presentes 10
Mentoras formadas pelo projecto, quatro Facilitadores Fortalecimento Económico, duas Embaixadoras e uma Supervisora, que
assistem a 50 Clubes DREAMS.
O projecto terá uma duração de
dois anos e espera alcançar uma
meta de 4200 beneficiários. A
sua implementação conta ainda
com o apoio dos Serviços Distritais de Saúde, da comunidade e
do parceiro clínico Ariel Glaser.

Em contacto com o edil do
Dondo, Manuel Chaparica,este
preferiu avançar sobre este assunto considerado polémico e
complicado, enviando ao repórter
do Zambeze, uma curta sms, sem
detalhes e ameaçadora afirmando
que em relação a matéria o Conselho Municipal do Dondo e a As-

sembleia Municipal estão seguros
de que a mini- bus foi devolvida
porque não reunia as especificações exigidas. A ser publicado sem
fundamento tal artigo, será matéria
a ser analisada em fórum próprio.
Tudo que é a volta do mini- bus
é legal, em documentos. – frisou
Manuel Chaparica edil do Dondo.
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Mesmo sem o comboio,
Mabalane tem cartas na mesa
tos negativos das mudanças climáticas,
Silva Ngovene indicou que o executivo tem adoptado medidas de mitigação
através de construções resilientes bem
como o desafio de implantação de represas para o encaixe de água para a população e abeberamento do gado. Temos represas em Mavumbuque e Nhatimamba.

trica ainda não é realidade tendo exemplificando as localidades de Combomune
rio e parte de alguns bairros como 1 e 2
onde resta a aquisição do posto de transformação para concretização do projecto.

Posto de Ntlavene será electrificado ainda
este ano

Elton da Graça
Há um ano que o comboio não percorre o corredor de Limpopo na província de Gaza, circulação interrompida em virtude do
cumprimento das medidas de prevenção da covid19. Os prejuízos
são incalculáveis para as cargas de grande porte que na sua maioria dependiam do meio de e para, segundo o administrador do distrito de Mabalane, Silva Ngovene embora o cenário seja lamentável
a disponibilidade dos produtos alimentares no mercado, continua.

A

interrupção
do
comboio de e para
o distrito de Mabalane não teve
impacto negativo
na vida das comunidades, pois os
mercados continuam abastecidos,
na sua maioria, pelos produtos locais. Contudo, para os indivíduos
que operam cargas maiores, a não
circulação do meio trouxe um impacto negativo dado que o preço
do comboio, se comparado com, o
das viaturas há uma larga diferença.
Silva Ngovene explicou em entrevista ao Zambeze ser difícil quantificar os prejuízos derivados da ausência do meio ferroviário, na medida
que os efeitos da pandemia da covid19 se reflectiram em todas áreas.
“Se nos recordamos, todas quintas-feiras havia movimento desusado
de indivíduos idos de vários cantos
para a busca de produtos no nosso
distrito e não só. Com a interdição de
realização de feiras as receitas também baixaram sobretudo em familias
que vinham a feira como oportunidade de venda e exposição dos seus
produtos” sublinhou Silva Ngovene
acrescentando que o comboio é um
mal necessário para as operações
dos camponeses, carvoeiros e outros
que dependem do para a locomoção.
Penso eu que logo que as condições voltarem a normalidade poderá permitir o regresso do comboio.
Se por um lado a ausência do
comboio não impacta negativamente na vida das comunidades do

distrito de Mabalane, a chuva que
caiu nos últimos meses ameaça a
situações de insegurança alimentar.
É que num universo de 2596 hectares de culturas um total de 1350
são consideradas perdidas devido as inundações provocadas pela
subida do caudal do rio limpopo.
Silva Ngovene enumera culturas como milho, feijões, pepino
e outras espécies agrícolas que ficaram submersas nas águas nas
zona baixa e trouxeram humidade necessária na zona alta difícil
para o cultivo em tempos de seca.
Por exemplo, refere Ngovene
nos postos administrativos de Mabalane sede, localidades de Nhatimamba, Hoxane, Combumune estação e Madjimo as chuvas trouxeram
mais-valias porque os camponeses
conseguiram obter algum resultado
em suas machambas. Mesmo assim,
o executivo de Mabalane refere que
os camponeses cujas culturas são
tidas como perdidas tendem a reerguerem-se acompanhando as informações dos comités comunitários.
Há uma limitação de alimentos,
na zona alta e enquanto a zona alta é
promissora e nesse desiderato Silva
Ngovene explicou que as localidades
de Tsokate, Pfukwe, Mabalane sede,
Ntlavene e Combumune Rio a não
haver uma intervenção do governo
em disponibilizar as sementes antevê-se bolsas de fome muito embora
a situação não seja tão alarmante.
Porque o distrito de Mabalane sempre é sacudido pelos efei-

A electrificação dos 135 postos administrativos, no país consta da agenda do
governo e segundo o administrador de
Mabalane, Silva Ngovene prevê-se que
seja realidade a electrificação do posto administrativo de Ntlavene ainda este ano.
A ligação da corrente eléctrica dos
postos administrativos em toda a extensão do distrito de Mabalane é uma das
apostas do executivo daquele distrito que
admite estarem em marcha a electrificação das localidades de Nhimayimwe,
aldeia de Chimangue, Chipwsanhe, no
posto administrativo de Ntlavene. Contudo, admite ainda a existência de algumas
localidades dos outros postos administrativos de Combomune cuja corrente eléc-

Movimento Nova Democracia - ND
Tel +258 86 9740849
Cel +258 84 3832754

Rua da Bela Rosa, Q52, Casa24
Maputo, Moçambique

vezdopovond@gmail.com

COMUNICADO n.º07/2021: Mensagem do Líder da Nova Democracia,
Salomão Muchanga, por ocasião do Eid Al-fitr
É para mim um grande prazer dirigir-vos a minha saudação, por ocasião da
celebração do Eid Al-fitr, que simboliza o fim do Jejum do Ramadão, mês
dedicado a meditação, orações e ajuda aos necessitados.
Por esta ocasião, quero em primeiro lugar saudar a todos os muçulmanos
moçambicanos, dentro e fora do País e desejar que a celebração decorra
num ambiente de verdadeira paz, harmonia e concórdia Nacional.
Este ano, de novo, o Eid Al-fitr acontece num momento em que a atenção
está virada para a prevenção e o combate ao Covid19, uma Pandemia que
assola a Humanidade e que veio alterar a Ordem Mundial Instituída.
Por outro lado, quero dedicar um pensamento de pesar e de muita dor por
todas as vidas humanas perdidas em Cabo Delgado face ao terrorismo e
desejar a todos os deslocados que encontrem a esperança.
Para terminar, faço votos para que as forças que todos os fiéis muçulmanos
receberam de Allah durante este período de Jejum e reflexão, sirvam de
alavanca para a valiosa contribuição para o progresso de Moçambique e
justiça social.

Feliz Festa do Ramadão à todos, que Allah abençoe Moçambique.

Tempo de Vencer!
Salomão Muchanga – Líder da Nova Democracia

12/05/2021

Nova Democracia é o movimento, nosso partido é Moçambique!
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Vale investiu mais de 290 milhões
de meticais em 2020
A Vale Moçambique investiu, no ano passado, mais de 290
milhões de meticais na aquisição de produtos e serviços em
empresas nacionais. O investimento, cujo objectivo é reforçar
a aposta no conteúdo local, corresponde a 17% do total da
verba direccionada às despesas da mineradora.

C

om base no
seu compromisso
com
o conteúdo
local, a Vale
permite que haja uma maior
inclusão na cadeia de valor
das empresas estabelecidas em
Moçambique, promovendo um
desenvolvimento sustentável
que beneficia a economia local.
Pelo menos 52% dos fornecedores contratados em
2020 são empresas locais que,
com o apoio da Vale, melhoram gradualmente a qualidade dos produtos e serviços que fornecem à empresa.
Todos os anos, a mineradora realiza o ‘Vale Day’, uma

sociais, de conteúdo local e de
sustentabilidade, oportunidades
de refeitório, cadastro e cadeia
de suprimentos. Os fornecedores passaram, igualmente, a conhecer o modelo da empresa para
a elaboração de propostas técnicas e comerciais para o aprovisionamento de produtos e serviços.
Nos últimos 15 anos, a Vale
investiu mais de 12 biliões de
dólares na sua operação em
Moçambique, tendo garantido
cerca de 20 mil postos de trabalho. Actualmente, a empresa dá emprego a 13 mil trabalhadores, directos e indirectos.
Desta forma a Vale Moçambique coloca em prática um dos
seus valores que é “Crescer e
Evoluir Juntos”, fomentando
uma maior aproximação entre
os fornecedores locais e a empresa e permitindo uma maior
capacitação das empresas que
integram a cadeia de valor.

iniciativa destinada a fornecedores e potenciais fornecedores para que possam visitar e
conhecer as instalações da empresa, bem como todo o processo que envolve a produção do
carvão mineral. Ao conhecer o
processo de produção do carvão, os fornecedores identificam as principais necessidades
da empresa e, desta forma, conseguem elaborar propostas de
procurement mais assertivas.
Em 2020, a Vale Moçambique convidou 100 gestores de
pequenas e médias empresas
nacionais para participarem
de duas sessões virtuais com o
propósito de dar a conhecer o
seu processo produtivo, acções

Apoiados pela Nacala Logistic

Campos agrícolas atingem bons níveis de produção
As entidades governamentais ligadas ao sector da agricultura, em Nampula, estão
satisfeitas com os níveis de
produção registados nos campos dos distritos de Meconta
e Monapo, onde são produzidas diversas culturas alimentares e de rendimento, com
o apoio da Nacala Logistics.
A satisfação foi manifestada pelo Director Provincial de Agricultura e Pescas
de Nampula, Ernesto Pacule,
durante uma visita aos campos de produção naqueles
distritos, realizada em Abril.
De acordo com Ernesto Pacule, antes da intervenção da
Nacala Logistics os níveis de
produção estavam abaixo do
desejado, entretanto, as comunidades tem estado a conhecer
uma nova realidade. “Destes
solos já conseguem ser extraídos pelo menos 600 quilos de
produção por hectare e isso
ajuda muito as famílias a satisfazerem as suas necessidades
básicas. A produção agrícola é
um factor básico para a garantia da segurança alimentar das

famílias”, por isso, “o apoio da
Nacala Logistics tem aqui um
grande impacto”, sublinhou o

Director provincial de Agricultura e Pescas de Nampula.
Desde a introdução desta

iniciativa, os dados indicam
um crescimento assinalável da
produção e da produtividade.
Com a intervenção do Programa de Geração de Renda,
da Nacala Logistics, a produtividade média do gergelim,
aumentou de 300, para 750
quilos, representando um crescimento de cerca 250 por cento, em 3 anos. Por outro lado,
a disponibilidade de milho para
o consumo das famílias subiu
de cinco, para 12 meses, o que
significa o programa contribui para a segurança alimentar, nas zonas de intervenção.
Segundo o Gerente de Relacionamento com as Comunidades da Nacala Logistics, Celso
Mutadiua, a empresa apoia os
agricultores em todo o ciclo de
produção, com assistência técnica e insumos agrícolas. “Para
além de dar toda a assistência
técnica aos produtores, nós
garantimos insumos de qualidade. Estamos comprometidos com o desenvolvimento
das comunidades e queremos reforçar o rendimento
das famílias, que moram ao

longo do corredor, e que foram impactadas pelo projecto
da Nacala Logistics”, afirmou o mesmo responsável.
Momade Juma, que beneficia do apoio da Nacala
Logistics há 3 anos, afirma
que a ajuda da empresa permitiu melhorar a sua qualidade de vida e a de todos os
membros do seu agregado
familiar. “Até 2015 eu tinha
apenas um filho a frequentar
a escola e não tinha certeza
se poderia continuar a custear
a sua educação até o ensino
secundário. Hoje, eu tenho
dois filhos a frequentarem a
escola. Tenho também dois
trabalhadores e até já incrementei a minha área de produção”, conta Momade Juma.
Através do seu Programa
de Geração de Renda, a Nacala Logistics apoia cerca
de 15 mil famílias ao longo
do corredor. Ciente do impacto que o projecto tem
nas comunidades abrangidas, a empresa renova o compromisso de continuar a melhorar a vida destas famílias.
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LAM promove palestras sobre “Covid-19
e o mundo do trabalho”.
No âmbito das celebrações do Dia Mundial de Saúde e
Segurança no Trabalho, que se assinalou recentemente, a empresa Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), promoveu, em
Maputo, um ciclo de palestras, com a duração de três dias,
sob o lema: “Covid-19 e o mundo do trabalho”. O ciclo de
palestras decorreu em formato híbrido, devido à pandemia
da Covid-19.
director ge- Estamos aqui para fazer cumprir
ral da LAM as regras, tanto ao nível dos co- Linhas Aé- laboradores, como nos passageireas de Mo- ros que transportamos, incluindo
z a m b i q u e , outras pessoas a quem servimos,
João Carlos Pó Jorge, disse na porque o sucesso de manter e
cerimónia de abertura, que a assegurar o bom nível de hiefeméride assinalou-se num giene e segurança no trabalho,
contexto em que a indústria da depende de todos”, explicou.
Aprimeira palestra teve como
aviação civil precisa de se adaptar cada vez mais, com vista a oradores a inspectora do Trabamitigar os desafios impostos lho, Maria Judite Mungoi, e o
pela pandemia da Covid-19 especialista em Medicina Ocue a contínua observância dos pacional, Eduardo Munhequete.
A inspectora do Trabalho da
protocolos de prevenção contra a contaminação da doença. cidade de Maputo referiu que
“Estamos a trabalhar com as a Organização Internacional
autoridades de saúde e de traba- do Trabalho (OIT) ainda não
lho, para garantir que isto seja dispõe de um dispositivo legal
feito de uma maneira frequente. referente à criação de uma con-

O

venção para o sector da aviação
civil, deixando ao critério de
cada estado membro definir a
sua própria política com directrizes claras, diferentemente do
sector de navegação marítima
com aprovação da convenção sobre segurança e saúde
no sector marítimo, em 2006.

Standard Bank e Hollard
lançam Seguro Plano Educação
Com vista a ajudar as famílias moçambicanas a garantir um
ensino de qualidade aos educandos, mesmo com a ocorrência de
imprevistos, o Standard Bank em
parceria com a seguradora Hollard
Vida Companhia de Seguros Moçambique acaba de lançar, no
mercado, um novo produto denominado Seguro Plano Educação.
Trata-se de uma iniciativa
que visa, essencialmente, assegurar a continuidade dos estudos
dos filhos e seus dependentes,
mantendo os padrões, mesmo
em situações em que a família
esteja em dificuldades financeiras, resultantes de ocorrências
de eventos inesperados, como

são os casos de morte, invalidez
total e doença crónica (grave).
Um dos propósitos deste produto, desenvolvido pelo
Standard Bank, é auxiliar os beneficiários nas despesas com a
educação e não só, pois o Seguro
Plano Educação pode, igualmente, ser visto como um produto
de poupança e investimento.
Com efeito, o segurado tem a
possibilidade de escolher o valor
da cobertura, de um mínimo de 10
mil meticais, por ano, a 500 mil e
um período de cobertura de entre
13 a 18 anos, tendo como base a
previsão do tempo para conclusão
dos estudos dos seus dependentes.
Uma vez findo o período de

cobertura, caso não tenha ocorrido nenhum evento, o banco garante a devolução ao segurado da
totalidade do valor dos prémios
pagos, acrescidos em 10 por cento.
Caso o segurado queira desistir do produto antes do fim
do período de subscrição, receberá igualmente 100 por cento do valor dos prémios pagos.
Em caso de se registarem
eventos cobertos pela apólice, o
beneficiário vai receber o capital subscrito (10.000,00 mt/ano a
500.000,00 mt/ano) com a revisão
anual de 10 por cento. O segurado
deverá ter idade igual ou superior
a 18 anos, mas inferior a 51 anos,
à data da subscrição do seguro.

No entanto, está em vigor
o decreto nº 24/2021, de 26
de Abril, que regula e implementa medidas de execução
administrativas para a prevenção e contenção da propagação da pandemia Covid-19.
“Falar da segurança e higiene no trabalho para as categorias específicas, consideradas
de risco, implica também olhar
para o que é o quadro legal da
Saúde e Segurança no Trabalho, para os diferentes sectores

bem como as directivas estabelecidas no decreto nº24/2021,
de 26 de Abril, que estabelece
medidas de execução administrativas para a prevenção e
contenção da propagação da
pandemia da Covid-19 que vigora no contexto da situação
de calamidade pública devido
às adversidades da pandemia”,
explicou Maria Judite Mungói.
Por sua vez, Eduardo Munhequete o especialista em Medicina Ocupacional considerou
que, para uma harmonização
nos locais de trabalho, no que
tange à Saúde e Segurança no
Trabalho, a entidade patronal
tem a obrigação de dispor de todas as condições de prevenção
de acidentes ou contaminações.
Porém, os colaboradores
têm a obrigação de cumpri-las, para o bem da saúde e
bem-estar na empresa: “O
bom comportamento é a chave para que o trabalho tenha o
sucesso desejado. O patronato
deve estabelecer um sistema
de controlo para a mitigação
da propagação e a transmissibilidade da doença na empresa”, concluiu o especialista.

HEINEKEN entrega 100.000
luvas ao Centro de Prevenção
de Covid-19 de Marracuene
A HEINEKEN Moçambique
procedeu na passada quinta feira,
a doação de 100.000 luvas cirúrgicas ao centro de prevenção de Covid-19 de Marracuene. A iniciativa
enquadra-se no âmbito das acções
de responsabilidade social da empresa, como parte do apoio da mesma na luta e combate à Covid-19.
Segundo Roelof Segers, Director da HEINEKEN Moçambique,
trata-se de 100.000 luvas cirúrgi-

cas destinadas ao pessoal médico
afecto ao Centro de Prevenção da
Covid-19 que servirão para aliviar
a pressão do sector da saúde nacional em particular de Marracuene
onde está implantada a empresa.
“O nosso gesto, visa proteger os nossos heróis profissionais da saúde e encorajar aos
pacientes a buscarem cuidados médicos para COVID-19
e bem como outras doenças”.
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MIC prepara PRONAIMO
O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) vai lançar, em breve, o “Programa Nacional Industrializar Moçambique” (PRONAIMO), que visa dinamizar o processo de industrialização à escala nacional, edificação e
mobilização de investimentos, bem como a profissionalização e modernização integrada da capacidade produtiva.

E

sta informação foi tornada pública,
quinta-feira, 6
de Maio, pelo
ministro da Indústria e Comércio (MIC), Carlos Mesquita,
durante a abertura da 5ª edição
do Economic Briefing, promovida pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), em formato
híbrido, sob o lema “Desempenho empresarial e perspectivas económicas para 2021”.
O governante explicou que
com a implementação do PRONAIMO, o Governo pretende
impulsionar a industrialização
do País, através de um processo
assente em cadeias de valores
locais de referência, nos nichos
industriais, na substituição de
importação e exportação com-

José Matlhombe

petitiva, na edificação e mobilização de investimentos para as
infra-estruturas de apoio ao rápido crescimento e na profissionalização e modernização integrada da capacidade produtiva.
“Encorajamos e esperamos que a 5ª edição do Economic Briefing logre alcançar
de forma objectiva os indicadores propostos e que seja
uma base contributiva para o
acervo onde o Governo pode
lançar mão na adopção e ajustamento de medidas de política”, referiu Carlos Mesquita.
Por sua vez, o presidente da
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), Agostinho Vuma, disse
que espera do Governo, a nível
do ambiente de negócios, a introdução de alguns instrumentos normativos, relevantes para

o sector empresarial, tais como
o visto electrónico, o regulamento geral do acesso à energia fora da rede e o incremento
da competitividade no sector.
“Como a nossa vocação, e
em sede do diálogo público-privado, continuaremos a tra-

balhar para a efectivação destas
perspectivas. Saudamos a implementação das medidas do
Banco de Moçambique, porém
preocupa-nos que as mesmas
não resultem em mudanças
estruturais na economia, o que
tornaria sustentável o seu resul-

tado, referiu Agostinho Vuma.
Importa salientar que a 5ª
edição do Economic Briefing
contou com a participação do
representante do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
em Moçambique, Pietro Toigo, entre outros convidados.

Zoom
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Negócios em alargamento da
defesa a novas tecnologias

Organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Económico da Rússia, a recente Conferência Rússia-África confirmou a tentativa de Moscovo para reactivar o papel que chegou a manter em Africa no perı́odo da
descolonização e pós-independência, agora tirando partido nos negócios de um relacionamento polı́tico próximo.

A

presença empresarial russa revela cada
vez mais a
importância
da “nova economia”, mantendo os sectores “tradicionais”
das indústrias e tecnologias de
Defesa. Conforme verificado,
entre as empresas russas presentes no evento, constaram:
- No sector da Defesa,
a presença mais signiicativa foi a da VPK, que produz
veı́culos militares como o Tigr,
VPK-Ural, Strela, Medved.
- O negócio da cibersegurança foi representado pela JSC
Concern Avtomatika, pertencente à “holding” pública Rostec, que desenvolve soluções ao
nı́vel da informação, participando ainda empresas tecnológicas
como a Baranov, empresa de
sistemas de telecomunicações
como encriptação, bases de
dados e sensores, e a Yandex, de navegação automóvel.
- Do sector da aviação, a
Almaz-Antey Corporation, que
integra mais de 60 empresas no

sector das indústrias da Defesa
(simuladores) e no sector da
navegação e vigilância aérea
em geral (“Airspace and Trafic
Management” - ATM); a Irkut
Corporation, da aviação civil,
que produz o MC-21, um aparelho com capacidade para até
211 passageiros, o SSJ100, um
avião a jato com capacidade
para até 103 passageiros, e ainda o avião de instrução YAK152, e o IL-114-300, com capacidade para 68 passageiros; o
“cluster” Russian Helicopters,
que já forneceu perto de 900
helicópteros a vários paı́ses
africanos, para uso civil ou militar como o VRT-300, Ansat,
Ka-62 e vários Mi como o Mi171, Mi-26, Mi 8/17 e Mi-38.
- Do sector da Energia, participou a Gazprom, que tem
vindo a desenvolver pequenas unidades de produção e
distribuição de gás natural tendo em vista o mercado africano;
o JSC Institute Hydroproject,
de engenharia hidroeléctrica,
com presença em 12 paı́ses
africanos incluindo a região do

Magrebe, Angola (Capanda),
Guiné-Conacri, Serra Leoa, São
Tomé e Príncipe, Gabão, Sudão, Etiópia e Uganda; o grupo
Power Machines, que produz e
instala turbinas e geradores de
vários tipos, com presença em
paı́ses africanos como a Costa
do Marim, Angola, RD Congo, Moçambique, Tanzânia e
Zimbabwe; a Rosatom, que
projecta e constrói centrais nucleares, com projectos na África do Sul, Namíbia e Zâmbia.
plataformas
petrolı́feras
e instalações desportivas; a
TMK, especializada em engenharia e construção de gasodutos, já com presença na Nigéria, está a expandir-se para
paı́ses com projectos de GNL.
- No sector dos Transportes,
maquinaria e equipamentos,
constou a AVTOVAZ, fabricante dos automóveis LADA; a
Shvabe, que é detida pela “holding” pública Rostec, e que
desenvolve sistemas eletroópticos e de laser, presente
na Africa do Sul, Zimbabwe,
Etiópia e Uganda; a TMH, um
grupo que produz vários tipos
de locomotivas para ferrovias
e metro, com presença na Africa do Sul e Guiné-Conacri;
o grupo Zeto, que produz e
instala diversos equipamen-

tos e unidades transformadoras, que vão desde centrais de
transformação de electricidade até equipamentos laser.
- Da agro-indústria, participaram a Avgust, Ecorost e Phosagro, com forte presença em Africa.
- No sector da Geologia e
Minas, participaram a Rusal,
empresa de mineração no sector da bauxite, com presença em 4 paı́ses do Golfo da
Guiné, e a Rosgeo, que actua
no mesmo ramo com presença em 12 paı́ses africanos, incluindo Angola e Moçambique.
- Na Saúde, destacam-se a
Terek, que está a desenvolver
um sistema de telemedicina em rede, e a SPbSRIVS,
farmacêutica produtora de
vacinas, que pretende abordar o mercado africano com a
FLU-M, vacina para a gripe.
As relações económicas
russas com Africa ainda estão
em grande parte sustentadas no norte do continente,
em especial Egipto e Argélia que representam 2/3 das
exportações para o continente,
mas as orientações polı́ ticas
de Moscovo são no sentido
de acelerar o investimento
na Africa central e austral.
A inluência da Rússia é

ainda significativa no continente africano, como comprovou a Cimeira RússiaAfrica de Sochi (OUT.2019),
que reuniu c. 6.000 participantes de 104 paı́ ses, incluindo 43 chefes de Estados ou de governo africanos.
A Conferência RússiaAfrica deu seguimento à
estratégia empresarial russa
para o continente, lançada em
Sochi, e antecede a nova cimeira Rússia-Africa, que se espera venha a ter lugar em 2022.
Com
contrapartidas
implı́ citas na entrada das
suas empresas no sector do
gás através da concessão de
novos blocos e/ou aquisição
de partes em consórcios já
formados, a Rússia perdoou
95% da dı́vida de Moçambique em 2019. Na mesma altura, foram identiicadas reuniões
em Moscovo, por ocasião da
visita oicial do PR FILIPE
NYUSI, com IGOR SECHIN,
CEO da Rosneft, tendo sido
assinados acordos entre esta
empresa e o Instituto Nacional
do Petróleo (INP) e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), prevendo acesso
ao território de Moçambique
para levantamentos geológicos.
(Africa Monitor/Zambeze)
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Recordando o 11 de Maio

O futebol que fazia Bob Marley
“correr como um possuído”
Era a sua vontade, já era um hábito, e constava, obrigatoriamente, nas alíneas dos contratos que assinava com
as produtoras - para qualquer concerto, fosse onde fosse,
ele tinha de ficar hospedado algures onde “o acesso fácil”
a um parque, a um jardim, a algo com relva, estivesse garantido. Nesse dia, a um dia do arranque de mais uma digressão, levou as rastas gordas e longas, baloiçantes ao
acaso, enfeites no corpo vestido com roupas justas e coloridas, para um espaço verde em Paris, perto da Torre Eiffel.

C

ombinado estava um jogo
de futebol. A
10 de Maio
de 1976, ele
juntou-se com amigos a alguns
jornalistas, para se entreterem
contra uma equipa de homens
de negócios, empresários vários,
entre os quais Francis Borelli,
que viria a ser presidente do Paris Saint-Germain. Durante essa
recreação com uma bola, um adversário pisou-lhe, com força, o
pé direito, entrada que lhe arrancou parte da unha do dedo grande.
Esse dedo, por consequência,
teve de ser desinfectado e tapado,
com uma ligadura, que, conta-se, o obrigou a usar chinelos, ou
sandálias, durante a maioria dos
concertos da digressão de “Exodus”, nome do álbum que a motivara - eleito pela “Time” como
o mais influente do século XX.
“Todas as canções são um clássico, desde as mensagens de amor
aos hinos à revolução. Mais do
que isso, o álbum tem um nexus
político e cultural, inspirando-se no Terceiro Mundo e dando-lhe voz no resto do mundo”,
justificou, em 1999, a revista.
Por ser esse álbum, por estar
próximo do expoente da popularidade, como um alpinista que
já avista o cume da montanha,
e por outras razões que nunca
saberemos, Bob Marley prosseguiu. Alastrou o reggae pela
consciência coletiva. Foi o jamaicano conhecido pela rouquidão
na voz, a paz nos seus ideais, a
revolução nas suas mensagens,
o Rastafarianismo na sua fé e a
marijuana nas coisas que fumava.
Bob Marley foi música, mas também era futebol.
Robert Nesta Marley, o filho
de mãe negra e jamaicana, de pai
branco e inglês, adorava o futebol. Já o jogava em Nine Mile,
aldeia pobre e isolada nas montanhas da ilha caribenha, de onde se
mudou para Trenchtown, bairro
em Kingston, sítio na capital do
país onde os pobres se encavali-

tavam em casas de lata, sem saneamento e com cozinhas comuns.
Lá, em adolescente, jogava
pelos três clubes do bairro e nas
mesmas ruas onde conheceu Peter Tosh e Bunny Livingston, com
quem fundou os The Wailing Wailers (mais tarde, mudariam o nome
para The Wailers). O futebolista
que havia em Bob, nos primeiros
tempos, mesmo dedicando-se à
bola, era algo gozado: pelo estilo
calmo, sem meter o pé e suave
com que jogava, chamavam-lhe
Miss Marley, escreveu a 8by8,
revista de futebol americana.
Desgostoso da forma como o
julgavam, o ainda jovem, cujo primeiro single gravado, a solo, intitulara de “Judge Not”, endureceu
o estilo de jogo até lhe corrigirem a
alcunha. Passaria a Mister Marley.
Algures no final dos anos
60 - Bob Marley nasce em 1945
- conhece Allan “Skill” Cole, o
melhor futebolista jamaicano
da época, jogador de seleção e
que chegaria a jogar nos EUA.
Tão próximos se tornaram que
Cole, na década seguinte, seria uma espécie de manager do
músico, viajando com ele para
todo o lado, finda a sua carreira
no futebol, durante a qual fora
representado pelo pai de John
Barnes, craque do Liverpool.
Com ele e os restantes The
Wailers, mais amigos, conhecidos
e ocasionais visitas, Bob Marley
daria muitos toques na bola e
improvisaria éne pequenas partidas à porta de casa, em Hope
Road. Já longe de Trenchtown e
no pátio diante da moradia para
onde se mudaria, com a família,
na rua onde se tornou vizinho de
políticos, homens de negócios
e ricos jamaicanos, incluindo o
primeiro-ministro. Era aí que,
em parte, o futebol os reunia.
Foi também aí que, numa
noite, em Dezembro de 1976,
atentaram contra a vida de Bob
Marley. Em tempos de violência, crime e protestos políticos
na Jamaica, o cantor anunciara
um concerto solidário, o “Smi-

le Jamaica Concert”, apolítico
e apartidário, mas ao qual tanto
Michael Manly, o primeiro-ministro socialista, e Edward Seaga, o trabalhista e seu principal
opositor, se tentaram unir. Ele
foi alvejado com uma bala, no
braço, que lá ficou, por os médicos o avisarem que uma cirurgia
para a remover poderia afectar a
mobilidade da mão e dos dedos.
Dois dias depois, com o braço ao peito, actuou durante hora
e meia num espectáculo que era
suposto durar uma canção. Em
1978, perante as mesmas ameaças e perigos de voltar a ser atacado, actuou, de novo, no One
Love Peace Concert, durante o
qual obrigou Manly e Seaga a
darem as mãos. Por essa altura, já se mudara para Londres
com a família, fixando-se no
bairro de Chelsea, perto de Battersea Park. Um parque, claro.
Vivendo na Europa, estava
mais perto de digressões, de concertos diante de massas e do mediatismo cultural - e do futebol.
Os jornalistas foram sabendo dos
seus horários peculiares e adaptados a jogos. Em 1978, as suas
entrevistas tinham de ser agendadas consoante os horários das

partidas do Campeonato do Mundo, conquistado pela Argentina
de Mario Kempes e Daniel Passarela. Bob Marley gravava quase
todos os encontros, em cassete.
Muitas vezes, justificando
que era uma oportunidade para
o conhecerem melhor e o verem
mais descontraído, convidava
jornalistas para jogarem futebol
com ele. Ou, pelo menos, para
assistirem. Como Julián Ruíz,
um espanhol que, em 1980, jogou
contra Bob Marley, em Ibiza. “A
maior recordação que tenho é a
sua respiração atrás de mim, no
meu pescoço. O que fazia melhor? Correr e correr, como um
possuído. Não falava muito, tinhas que lhe arrancar palavras à
força, mas, quando falava, fazia-o
como um líder político”, recordou o jornalista, à revista Líbero.
Mais tarde, no Brasil, meses antes de uma nova digressão
lhe marcar uma ida ao país do
Santos e do Pelé, que admirava, Bob conheceu Chico Buarque. O brasileiro convidou
o jamaicano para sua casa, no
Rio de Janeiro, onde deram uso
à paixão pelo futebol no campo privado do músico anfitrião.
Presente estava Paulo César

Cajú, que fora campeão mundial
pela selecção brasileira em 1970
e, diz-se, acabou o dia a dissonar
das vozes que louvavam os dotes
futebolísticos da lenda do reggae:
“O jogo foi curto e tudo foi rápido,
Graças a Deus, porque estava a ser
horrível. O Bob era muito mau.
Simplesmente não conseguia jogar. De 1 a 10, dava-lhe um 1,5”.
Aconteceu em 1980, portanto, a exibição de Marley foi, por
certo, severamente afectada pelo
que soubera três anos antes - os
médicos tinham-lhe diagnosticado um melanoma maligno,
após Bob desmaiar durante um
corrida, em Nova Iorque, desenvolvido pela ferida que, recorrentemente, ele foi maltratando
no dedo grande do pé direito,
com pontapés, toques e pisadelas. Com o futebol, que insistia,
muitas vezes, em jogar descalço.
Tinha cancro. E esse cancro, com
os anos e a recusa em amputar o
dedo, espalhara-se pelo seu corpo.
Mesmo de saúde e corpo decadente, conseguiu, no mesmo
ano, dar um concerto em Itália,
onde foi visto pelo maior aglomerado de pessoas na sua carreira:
cerca de 120 mil espectadores.
O local foi o estádio de San Siro,
casa do AC Milão e do Inter de
Milão. Ao primeiro de 11 filhos,
David Marley, deu a alcunha de
Ziggy, que muitos dizem ser o
significado de “drible” num dialeto jamaicano, mesmo que o próprio o tenha atribuído ao álbum de
David Bowie, “Ziggy Stardust”.
Gostando quase tanto de futebol como adorava música, Bob
Marley faleceu em Miami, derrotado pelo cancro, a 11 de Maio de
1981, aos 36 anos. Aí se começou
a erguer a lenda de um músico
cujo legado se agigantou, ainda
mais, com a sua morte prematura.
Bob Marley foi o veículo de um
estilo embrionado na pobreza do
Terceiro Mundo, de guitarradas
pausadas e linhas de baixo pesadas, que o popularizou dali para
fora. Ele foi música, mas também foi, e houve sempre, futebol:
“O futebol tem uma aptidão própria, um mundo inteiro, um universo próprio.
Adoro-o porque tens de ser habilidoso para o jogar. O futebol
é liberdade. Quando o jogo, o
mundo acorda à minha volta.”
Texto originalmente publicado a 6 de fevereiro de 2018
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Textáfrica do Chimoio recebe
novos equipamentos
Com a crise a agudizar-se particularmente no que
se refere ao pagamento dos
salários para os jogadores da
equipa de futebol, a vinda do
Textáfrica do Chimoio a cidade de Maputo esteve em risco,
mas só foi possível graças ao
apoio de algumas individualidades da província de Manica.
“O moral da equipa estava
em baixo, mas estamos a tentar recuperar com estes apoios

A casa de apostas desportivas JogaBets Moçambique efectuou na manhã deste sábado a entrega de
equipamentos desportivos ao
Grupo Desportivo e
Recreativo Textáfrica do Chimoio, como forma de minimizar a crise que este clube atravessa nos últimos tempos.

A

entrega
foi
feita nas vésperas do jogo
que os fabris
do planalto
do Chimoio farão na tarde deste sábado diante do Ferroviário de Maputo, a contar para a
quinta jornada do Moçambola 2021 que retoma após três
meses de interrupção devido
a pandemia da COVID-19.
Ao todo, o Textáfrica do
Chimoio recebeu dois conjuntos de equipamentos de jogos
(oficial e alternativo), fatos
de treinos, mochilas entre outros equipamentos para 34
elementos da equipa principal
do futebol e segundo Danilo Mussá, da JogaBets, este
apoio está avaliado em cerca
de um milhão de Meticais, estando em estudo outras formas de apoio à colectividade.
“Somos uma empresa de
apostas desportivas, olhamos
para o Moçambola e vimos
que existiam equipas com menos posse e precisam de apoio

Comercial

e o Textáfrica faz parte do rol
das equipas que nos identificamos e eles manifestaram essa
vontade de receber esse apoio
e nós nos propusemos a oferecer os equipamentos para a
equipa de futebol. Este é um
apoio sem contrapartidas financeiras”, disse Danilo Mussá.
Apoios colectados na província
evitam falta de comparência

Para a direcção interina do
Textáfrica do Chimoio este
apoio vem aliviar as necessidades do clube que atravessa
uma grave crise financeira.
“Esta é uma das formas
de aliviar a crise, este apoio
da Joga Bets é uma mais valia porque o clube precisava
de equipamentos do género
e isso ajuda bastante, todos
sabem das necessidades do
Textáfrica, mas isso não nos
deixa limitados em continuar
a lutar para ultrapassar a crise”, disse Alfredo Dézima, o
Presidente interino do clube.

como da JogaBets e outros,
referir que recebemos apoios
da Governadora de Manica
visto que recebemos um cheque da Direcção Provincial
da Juventude e Desportos que
vem do empresário Abílio
Antunes, recebemos apoio
para a viagem do senhor Victor Nazário, do Presidente
do Município João Ferreira,
ou seja há muitos que estão
a tentar apoiar, apesar das

limitações provocadas pela
pandemia da COVID-19”,
disse
Alfredo
Dézima.
Recordar que há cerca de
uma semana o Textáfrica do
Chimoio viu a direcção presidida por Acácio Gonçalves desistir após manifestar incapacidade para encontrar soluções
para resolver a crise financeira
que atravessa o único representante de Manica no Moçambola 2021. (LANCEMZ)

Comiche lança projecto de construção
de quadras desportivas polivalentes
O presidente do Conselho Municipal de Maputo,
Eneias Comiche, procedeu
recentemente ao lançamento do Projecto Bola Bairro,
que prevê a construção de
quadras desportivas polivalentes em todos os bairros
do Município de Maputo.
O pontapé de saída deste
projecto que poderá alavancar a prática desportiva na
capital do país teve lugar no
Bairro de Albasine, Distrito Municipal KaMavota, que
acolheu o lançamento da primeira pedra da iniciativa que
prevê a construção de uma
quadra desportiva polivalente em cada um dos 63 Bairros do Município de Maputo.

Falando na cerimónia, o edil
de Maputo disse que o “projecto Bola Bairro vem ao encontro
de parte dos objectivos da nossa governação municipal que é
a construção de infra-estruturas
desportivas em todos bairros do
município para proporcionar
uma ocupação saudável a todos
jovens através da prática da actividade física e do desporto”.
Na ocasião Eneas Comiche fez saber que estas infra-estruturas desportivas irão
permitir aos munícipes, em
particular a juventude a prática do basquetebol, voleibol,
futsal, andebol, ginástica, salto em comprimento, skate e
outras modalidades adaptáveis para o desporto de salão.

“É nossa convicção que o
estabelecimento de espaços seguros e da interacção social vai
estimular o convívio salutar e
participação massiva dos jovens
na prática de actividades físicas
e desportivas e contribuir para
despertar os talentos adormecidos”, disse Eneias Comiche.
Refira-se que este projecto
poderá resgatar a existência de
espaços desportivos nos bairros
da capital do país, visto que uma
boa parte dos antigos campos
para a prática de modalidades
como futebol foram ocupados
por edifícios que deram lugar
a estabelecimentos comerciais,
como mercados ou supermercados, bombas de combustíveis entre outros. (LANCEMZ)
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“Tornei-me Rapper a partir das
adversidades da vida” – Toni Çambique
SILVINO MIRANDA
Toni Orlando Çambique jovem de 19 anos de idade,
natural de Zambézia – Mocuba, estudante e artista Musical, fazedor do género musical Rap. Afirma que nunca foi seu sonho cantar ou torna-se um Rapper, principalmente na sua infância, nunca sonhou em cantar...

E

m 2012, enquanto
Toni
estudava
na
Zambézia,
seu pai estava em Maputo, 2014 seus
pais divorciaram-se e, após o
divórcio, seu pai já não se importava muito com a família.
“Sabes como é que é a vida
do campo, mãe é mãe ela só
lutava para por algo na mesa,
para me sustentar na escola
não era fácil, graças a Deus
tentei fazer 6ª e 7ª classe em
2015, por falta de condições
tive que parar de estudar, minha mãe já não tinha como me
sustentar na escola secundária,
eu fui ter com meu tio irmão
de meu pai, cheguei lá e lhe
encontrei pedi-lhe que ligasse
para o meu pai e lhe dizer/pedir
para ele me mandar dinheiro
para eu ir estudar em Maputo”.
A 1 de Janeiro 2017 Toni segue caminho a capital com toda
satisfação que e é lá onde estudar. Perde o ano 2017 e 2018,
então no final de 2018, foi
quando conheceu alguns amigos que cantavam, eles o con-

vidavam para o estúdio, foi daí
quando começou a apaixonar-se pela música, assim do nada
dedicou-se e pediu ajuda neles e
assim o ensinaram a fazer Rap.
O artista ainda não tem nenhuma EP ou álbum lançado no
mercado, contudo tem lançado
músicas a solo, conta ainda não
ter participado de nenhum concurso, e tem promovido o seu
trabalho nas rádios e televisões.
Segundo o artista o problema encontrado nesta área que
é o rap está na promoção do
produto, requer valores monetários, para expandir a imagem
do artista, requer pagamentos.
“Só para chegares as telas
requer moedas, para ir a uma
rádio moedas, então para alguém que não trabalha não é
fácil gerir, fazer tudo sozinho
não é tão fácil, para lançar os
trabalhos é uma questão de
moedas, pago os blogueiros e
eles promovem os trabalhos,
é o mesmo também para os
canais televisivos”, sublinha.
Actualmente o artista conta
com a participação de um amigo, estão a trabalhar juntos, tan-

to que criaram um grupo e assim conseguem compartilhar os
valores para conseguir ir ao estúdio e gravar as suas músicas.
Os seus trabalhos estão disponíveis em plataformas digitais como o Google
YouTube,Facebook, etc. Só
de pesquisar Tony Çambique.
Na verdade o ser cantor/
Rapper não é algo fácil, primeiro foi por brincadeira e ao

longo do tempo foi se viciando
no que fazia, enfrentou varias
adversidades vindo de pessoas
com ideias negativas, muitos
que tentavam puxar para atrás,
queriam que deixasse e por
pouco abandonava o sonho,
ao longo do tempo as mesmas pessoas viraram seus fãs.
O artista diz que as dificuldades que agora está a enfrentar é falta de dinheiro, pior

agora que conseguiu voltar a
escola, com tantos projectos
guardados, não está a conseguir
gravar por falta de dinheiro.
“Esse ano ainda não gravei nenhuma música, eu tive
que logo no início do ano procurar dinheiro para comprar
vaga e comprar cadernos. Mas
acredito naquele ditado que
diz: tudo tem seu tempo, e não
há sucesso sem sacrifício”.
“Actualmente o Rap eu
diria que não tem valor, ou,
valor tem muito valor mas os
nossos ouvintes não valorizam o rap Moz, eu até vejo os
The Best Rappers que agora
já mudaram de estilo musical,
até fazem Kizomba entre outros estilos musicais, por que
fazer Rap hoje em dia não é
como antes, apesar que não
estou por muito tempo no rap,
e nesses últimos tempos a mídia partilhou Muitos memes
quero acreditar que até chegaram de se esquecer que em
Moçambique tem bons cantores a fazerem boa música! “
Agradeço bastante pela
oportunidade e pela entrevista, se há algo que falei e que
não podia, “minhas sinceras
desculpas”. E dizer que, estou
mesmo precisando de apoio na
minha carreira como Rapper.
Enfim, me faltam palavras para
descrever... Só tenho de agradecer mesmo, muito obrigado.
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“Na escrita desperto para a vida e daí consigo traduzir o mundo
através do meu “eu” poético...” – Belmiro Dias Mouzinho
SILVINO MIRANDA
Belmiro Dias António Mouzinho nasceu em Quelimane (província de Zambézia), de 27 anos de idade, actualmente reside
em Nacala-porto (Nampula), tem formação técnica profissional no curso de Manutenção de Sistemas Eléctricos Industrial
(técnico electricista) actuando na manutenção de Locomotivas da empresa C.D.N. A sua arte é a escrita, a literatura.

“F

alar de
literatura
escrita,
concretamente da poesia que é o
género que me encanta, aliás a
poesia é para mim a génese das
artes, a alma e a necessidade
do artista existir... Na escrita
desperto para a vida e daí consigo traduzir o mundo através
do meu “eu” poético... A arte é
vida e viver é uma de ser artista
mesmo que as pessoas desconheçam seus próprios dons”.
A vida fez surgir a poesia em
sua vida ainda na adolescência,
junto de 3 ou 4 anos de infância desenhava flores e em volta
pintava palavras, pensamentos e
versos de todo tipo, de palavras
simples até as mais complexas.
“Sonhando encantam as meninas adolescentes como nós e
não só, queria ser poeta, pintor,
desenhista numa inocência de
tenra idade, devíamos ter em torno de 11 a 13 anos (2004 a 2006
para ser mais preciso), e desta
forma nos livramos da experiência amarga do álcool e de outras
drogas, vencemos a timidez e

descobrimos essa arte que quer
salvar o mundo… A poesia”.
Belmiro Dias Mouzinho
não tem ainda um livro de poesia publicado por motivos
alheios a sua vontade, deveria
ter saído um livro pela chancela
da Livres Editores comandado
pelo renomado poeta e editor
Sérgio Raimundo, também conhecido por poeta militar mas
que pelas cicatrizes que a pandemia da Covid-19, o sonho
ficou adiado. Contudo há trabalhos a considerar; um trabalho aceite e aguardando os legítimos processamentos e com
até contrato assinado na editora portuguesa Horus edições.
“Enquanto o sonho continua adiado vamos trabalhando
em prol da arte que nos fortalece a existência, pode-se
ler muitos dos meus poemas
no meu perfil do Facebook
(Belmiro Dias Mouzinho) “,
Pode-se ler os seus poemas na 13a, 14a, 17a edição
na revista brasileira Literalivre, tem duas participações
nas antologias “Em versos,
contos e crônicas”(2018), antologia “momento poético”

pela editora brasileira Uny
editora (2018), texto seleccionado na edição especial da revista Literalivre como um dos
melhores textos do ano 2019,
tem textos seleccionados para
a antologia “Moçambique em
versos” (ainda por se lançar),
colectânea literária relatos e
retalhos (2021), entre outros.
Segundo o artista há um
ou dois trabalhos promissores
que podem fazer a diferença

ainda neste ano, com a devida
confirmação o mundo saberá.
Para si, o cenário da arte
em geral e não só a poesia, o
desporto o empreendedorismo e outras áreas que movem
grandes massas ficou afectado
de forma trágica, abriu-se um
buraco negro onde já havia lacunas por exemplo de livros,
de leitores, onde se podia registar um gráfico crescente de
publicações, no entanto foram

obrigados a confinar os versos,
os livros, a poesia, num mar de
sonhos adiados, portanto a Covid-19 veio mostrar-nos que era
um privilegio estar em família,
amigos, aglomerados num certo lugar, num museu, na praia,
e desfrutar de cada momento.
“A vida não mais será
como antes após a covid-19
com certeza, mas evoluímos como seres humanos e
nos iremos adaptar... De uma
forma ou outra”, acrescenta.
Dentre as várias dificuldades o artista anota a falta de
apoio e aceitação de novos talentos na literatura nacional, o
que faz com que estes não tenham suporte de instituições,
sejam elas públicas ou privadas,
é mais fácil que sejam financiadas obras de artistas ditos conceituados em detrimento daqueles que estão ainda no início de
sua carreira literária ou que não
tenham ainda livros publicados.
Belmiro Dias Mouzinho:
Dizer obrigado pela oportunidade, trabalho de jornalistas presentes e focados em
resgatar o valor das artes e a
expor ao mundo, faz a diferença e é de louvar a iniciativa.
“Dizer também ao caro
leitor que se cuide, cumpra
com as medidas de prevenção
a covid-19, fique em casa e
leia um bom livro, de preferência de um autor Moçambique, por é nosso, assim valoriza a nossa arte”, aconselha.

“A poesia desperta esperança e acalma a nossa alma” - Tarina
Poetisa~, Tarina Augusta Alfredo, de 21 anos de idade, nasceu
na Cidade de Pemba, actualmente
reside em Montepuez, estudante do 3º ano do curso de Português, gosta de declamar e cantar,
mas é apaixonada pela poesia.
“Faço poesia porque gosto,
e pretendo resgatar essa arte que
aos poucos está sendo esquecida, sobretudo no nosso país,
fazer poesia é importante porque desperta a esperança, acalma a alma de quem declama e
quem escuta”, afirma a artista.
Tarina descobre a sua paixão
pela arte da poesia desde o ensino
primário, quando recebia poemas
para declamar alusivos a dias festivos, sobretudo no dia da criança,
participava em pequenos concursos de poesia, porém, quando ingressa ao ensino superior, decidiu
cultivar mais ainda esta paixão
pela poesia, pois encontrou um
espaço para demonstrar este ta-

lento. “Daí descobri que fazer
poesia me identifica”, sublinha.
A artista não tem ainda nenhum livro publicado no mercado, mas esta trabalhando para
realizar um dos primeiros sonhos

que é publicar um livro, conta
ainda que ainda não participou
de nenhum concurso, seja a nível
nacional ou internacional. Afirma
não ter um espaço em específico
para poder expandir o seu trabalho, todavia podemos encontrar
alguns trabalhos seus em rede
sociais, no Facebook, WhatsApp,
onde posta textos e alguns vídeos
a declamar, e também em alguns
grupos específicos de poesia.
“Apesar de nunca ter participado em alguns concursos,
eu tenho visto muitos poetas,
poetisas e declamadores, a participarem de concursos oferecidos pelo Ministério da Cultura e Turismo”, acrescenta.
Tarina conta a nossa reportagem que actualmente tem
visto muitos jovens engajados
nessa arte e neste período muito critico que o país e o mundo
enfrentam (Covid-19), olhando de forma positiva a artista

diz que encontrou neste período, mais tempo para escrever.
“No meu entender a questão da esperança, trás para
mim uma cosmo-visão, no
que diz respeito a valorização
da poesia nos últimos anos”.
A artista conta que umas das
dificuldades que mais enfrenta neste percurso como poetisa,
é a falta de oportunidades, espaço e sem contar que ultimamente a poesia está a recuperar
os valores que antes tinha, que
nos últimos anos estava a perder o seu espaço na sociedade.
“Tenho e ganho muito prazer quando brinco com as minhas rimas, e, sinto uma sensação única quando declamo, é
realmente bonito, gosto de ler
textos poéticos e romances”.
“A arte é vida, a arte deve ser
vista como o ar que respiramos,
a cada passo que damos, deve-se sentir a musica, a poesia, o

teatro, não sintam receio de fazer parte dessa família, e é já um
passo importante na vida de um
jovem, não escolhi ser artista, a
arte é que escolheu-me, não resisti, cultivem e cresçam na arte”.
Tarina deixa um conselho a todos os jovens: aos jovens, haja muita forca e foco,
vamos ornamentar o mundo com o que sabemos fazer.
“Agradeço a Deus pela vida,
pela pessoa que estou a me tornar, agradecer ao Jornal Zambeze pela oportunidade que me foi
dada, deixar um grande abraço
a todos aqueles que me conhecem, a todos amadores da poesia,
declamadores e dizer que sou fã
número 1 da poesia e pretendo
avançar e colher bons frutos dessa arte e por ultimo gostaria de
agradecer ao meu namorado que
incansavelmente apoia-me, dando forca para continuar em pé”.
SILVINO MIRANDA
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Ponte de Kazungula vem remover
barreiras físicas na SADC

O Presidente da República e Presidente em Exercício da
SADC, Filipe Jacinto Nyusi, disse esta segunda-feira em Kazungula, República da Zâmbia, que a Ponte de Kazungula, sobre o
Rio Zambeze, ligando a Zâmbia e o Botswana, visa remover as
barreiras físicas da SADC e consolida a conectividade regional.

S

egundo o Presidente Nyusi, foi
nesta visão que
a SADC embarcou na construção de infraestruturas económicas e tecnológicas nacionais que
tenham impacto na integração
regionale que facilitam a interconexão entre os países membros, uma visão patente no plano
director de integração regional.
O estadista moçambicano
falava durante a Cerimónia de
inauguração da ponte de Kazungula, uma infraestrutura
avaliada em 230 milhões de dó-

lares norte americanos, financiados pelo Banco Africano de
Desenvolvimento,
Governos
da Zâmbia e do Botswana, e
pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA).
A imponente infraestrutura
erguida sobre o Zambeze dispõe de 923 metros de, e juntou
para a sua inauguração vários
Chefe de Estado e de Governo
da SADC, incluindo o actual
Presidente em Exercício, Filipe
Nyusi, para além da Secretária Executiva da organização.
Ainda durante a sua intervenção, o Presidente em Exercício da

organização regional e Presidente
da República avançou que os países que usam o corredor norte-sul
da região como a República Democrática de Congo, a Namíbia,
o Zimbábwe, Botswana, Zâmbia, entre outros, irão beneficiar
do fluxo provocado pela ponte,
tendo em conta que antes a travessia era feita por duas balsas.
De acordo com o estadista,
para além do valor económico e
social, a ponte terá ganhos políticos e de segurança com a mitigação de acções de contrabando
e tráfico de drogas na região.
“Temos que nos manter
vigilantes contra os que, aproveitando-se da facilidade de
circulação promovem o crime
organizado como a imigração
ilegal, contrabando, tráfico de

seres humanos, terrorismo e outros”, disse o Chefe do Estado.
O Presidente Nyusi afirmou
igualmente que a infraestrutura
não só materializa o sonho de integraçãoregional, inserida na visão do desenvolvimento de infraestruturas, bem como viabilizao
movimento de pessoas e bens, incrementando as trocas comercias.
“A partir desta ponte, podemos chegar a qualquer porto da
SADC, como Beira, Nacala, WalvisBay, Durban, entre outros,facto
queconcretiza o sonho de conectividade da África Austral em
particular e da África no geral”.
De acordo com o estadista,
a inauguração desta infraestrutura poderá contribuir para
o aumento do PIB, geração de
emprego, incremento de ex-

portação e importação de bens.
O Presidente da Zâmbia,
Edgar Lungu, co-anfitrião
da cerimónia, afiançou que
a existência de um posto de
fronteira único na ponte vai
reduzir as questões burocráticas de travessia de um país
para o outro, garantindo o reforço do mercado único regional no âmbito da SADC.
Por seu turno o estadista
tswana, Mokgweetsi Masisi
afirmou que num futuro breve,
a ponte vai permitir a ligação
com o Zimbábwe, facilitando o
movimento dos países da faixa
ocidental da SADC para toda
a zona marítima do Índico, cruzando o eixo norte-sul, facilidade
que irá reforçar a comunicação
entre os países da África Austral.
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