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Administrador faz 
cobranças coercivas para 
reabilitar sede da Frelimo

Agrava-se conflito armado no norte

Cabo Delgado é problema 
da incompetência do 

Estado

Distrito de Mossurize

Sexo dos anjos

Ministra Kida quer ver para crer
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Helena Kida diz que 
nenhuma reclusa se queixou

a ministra da Justiça assuntos Constitucionais e religio-
sos (mJCr), Helena Kida, esteve na manhã desta quarta-fei-
ra, 16 de Junho, nas instalações do estabelecimento peniten-
ciário para as mulheres de maputo com objectivo de aferir 
a veracidades da denúncia feita pelo Centro de integridade 
pública (Cip), dando conta da existência de um sindicado 
de guardas prisionais que se dedica à exploração sexual das 
reclusas.

À sua chegada 
ao estabele-
cimento pe-
nitenciário, 
Kida con-

versou com a direcção máxima 
do estabelecimento e com reclu-
sas depois foi-se embora. Não 
houve nenhuma suspensão ou 
chamada de atenção, pelo me-
nos em público, como tem sido 
apanágio em situações similares. 

 À saída a governante dis-
se aos jornalistas que criou uma 
comissão de inquérito indepen-
dente, que tem no máximo 15 
dias para investigar e concluir a 
veracidade da investigação jor-
nalística conduzida pelo CIP.

   “Tomamos conhecimen-
to de informações que aconte-
cem dentro do estabelecimento 
penitenciário feminino sobre a 
exploração sexual neste local. 
Viemos de perto para nos intei-
rarmos sobre o que está aconte-
cer e quais as falhas por corrigir 
dentro do sistema prisional”, 
começou por dizer a ministra 
da justiça para quem é prema-
turo concluir se houve ou não 
os actos despoletados pelo CIP.

Das constatações feitas, He-
lena Kida escusou-se a partilhar 
sobre os detalhes da conversa 
tida com algumas reclusas que 
de forma aleatória foram esco-
lhidas. “Posso estar condicionada 
em confirmar as informações, vai 
daí que houve essa necessidade 
de se criar uma comissão de in-
quérito que fará o seu trabalho 
de forma independente”anunciou 
Helena Kida sublinhando não 
haver uma queixa registada so-
bre alegados actos de exploração 
sexual, até porque há um traba-
lho de rotina no qual os inspec-
tores fazem visitas as cadeias.

Kida justificou que a comis-
são de inquérito será dirigida pelo 
Ministério da Justiça. Porém, 
junta instituições como serviço 
nacional de investigação criminal 
(SERNIC), Ministério Público, 

Instituto de Patrocínio e Assis-
tência Jurídica (IPAJ), Centro de 
formação Jurídica e Judiciaria 
(CFJJ), Ordem dos advogados 
(OAM), Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos (CNDH), ten-
do lançado o convite para que a 
Associação das Mulheres de Car-
reira Jurídica faça parte bem como 
alguns elementos da comunidade 
que tenham informações sobre 
esses actos que, no entender da 
timoneira da pasta da justiça per-
petuam o sofrimento das reclusas.

Havendo confirmação desses 
casos serão responsabilizados os 
envolvidos incluindo os clientes 
que agendavam. Não podemos 
transformar as nossas cadeias em 
focos de mais sofrimento acres-
centou, para quem esse trabalho 
será replicado em todos os estabe-
lecimentos penitenciários do país.

Investigação do CIP

De acordo com a investigação 
levada a cabo pelo CIP os guar-
das prisionais forçam mulheres 
reclusas a sair da cadeia para se 
prostituírem. Por cada reclusa 
entregue a um cliente recebem 
pagamento em dinheiro que va-
ria de cerca de 3 até 30 mil me-
ticais. Os clientes são geralmente 
pessoas bem posicionadas na so-
ciedade que procuram prazer em 
mulheres que acreditam terem 
permanecido muito tempo sem 
manter relações sexuais. As reclu-
sas usadas na rede de prostituição 
recebem tratamento privilegiado 
na cadeia. As que se recusam a 
aderir à rede são seviciadas e no 
fim a maioria acaba cedendo. O 
CIP investigou o escândalo que 
acontece há anos e narra como 
tudo acontece. O relatório inclui 
vídeos e imagens de reclusas 
e guardas prisionais flagrados 
em cena de exploração sexual.

Pesquisadores do CIP fize-
ram-se passar por clientes e infil-
traram-se na rede de exploração 
sexual de reclusas. Por três oca-

siões, num período de cinco (05) 
meses, solicitaram e foram-lhes 
entregues jovens reclusas que 
cumprem penas na Cadeia Femi-
nina de Ndlavela, a troco de pa-
gamentos de valores monetários 
aos guardas prisionais. Na pri-
meira ocasião, as reclusas foram 
retiradas pelos guardas prisionais 
da Cadeia Feminina de Ndlavela 
para o Hospital Central de Ma-
puto, fingindo que iam a uma 
consulta médica. Do hospital, as 
vítimas foram entregues aos in-
vestigadores do CIP, disfarçados 
de clientes. Em outras duas ocasi-
ões, as reclusas foram retiradas da 
Cadeia pelos guardas e entregues 
aos investigadores do CIP numa 
pensão localizada a poucos me-
tros do estabelecimento peniten-
ciário. Ao todo, houve contacto 
com 5 reclusas que ainda cum-
prem penas de prisão na Cadeia 
Feminina de Ndlavela. Durante 

os encontros, os investigadores 
do CIP colheram informação de 
como a rede de exploração sexu-
al de reclusas opera e isso incluiu 
a captação de vídeos, imagens e 
áudios, usando câmaras ocultas.

Numa segunda fase da in-
vestigação, foram entrevistadas 
quatro (04) antigas reclusas que 
livremente contaram a sua expe-
riência durante os anos de cadeia. 
As entrevistas tiveram lugar nas 
instalações do CIP e as entrevis-
tadas foram informadas do pro-
pósito para o qual eram entrevis-
tadas. Igualmente foram captadas 
imagens das entrevistadas, que 
posteriormente foram distorci-
das para a protecção das vítimas. 
O CIP mantém em local seguro 
cópias de todas as imagens e dos 
áudios originais. Foram igual-
mente entrevistadas psicólogas 
que comentaram sobre os efeitos 
psicológicos que as vítimas de 

exploração sexual podem sofrer.

A negociação: “15 [mil 
meticais] por uma pombinha...” 

Na sua investigação o CIP diz 
que reclusas são tratadas como 
uma mercadoria e têm um preço. 
“Pombinhas”, “coelhinhas” são 
alguns dos termos usados pelos 
guardas prisionais para se referir 
às mulheres reclusas durante a 
interacção com os clientes. O in-
teressado em manter relações se-
xuais com reclusas deve negociar 
com os guardas da penitenciária 
alguns dias antes. A negociação 
é muito sigilosa. O interessado 
- cliente - pode fazê-lo entrando 
em contacto directamente com 
um dos guardas ou com alguém 
da sua confiança para intermediar 
a negociação para a retirada das 
reclusas da cadeia. Geralmente os 
clientes, são pessoas de confiança 
do guarda com quem se negoceia.

Assim que o cliente manifesta 
interesse em manter relações se-
xuais com reclusas, negoceia-se o 
preço, o dia e o local do encontro. 
O valor cobrado pela retirada das 
reclusas varia muito em função 
do local marcado para o encontro, 
da duração das sessões e da “qua-
lidade do produto”. “As mais no-
vas são as mais solicitadas e mais 
caras. Diz o seu amigo aumentar 
o valor!, informou um guarda pri-
sional aos pesquisadores do CIP.

 O dinheiro é partilhado entre 
os guardas envolvidos no esque-
ma para a retirada das reclusas da 
cadeia. Das três vezes que inves-
tigadores do CIP solicitaram re-
clusas, o preço pago foi diferente. 

Sindicato de prostituição na Penitenciária  de Ndlavela

elton da Graça/redacção
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Administrador de Mossurize acusado de 
cobranças ilícitas para reabilitar sede da Frelimo

Em uma das vezes que se solicitou 
duas reclusas, um guarda prisional 
cobrou 15 mil meticais por cada, 
totalizando 30 mil pelas duas. 

Entretanto, explicou que des-
te valor haveria de receber cerca 
de 5 mil meticais pois o montante 
devia ser repartido entre os mem-
bros da rede. Chefe, eu disse 15 
[mil meticais] por uma pombi-
nha. Então faz cálculo você pe-
las duas, escreveu o guarda em 
mensagem de texto (SMS). Você 
está a ver 30 [mil meticais] como 
muito [dinheiro]. Nos resultados 
operativos, só vou ficar com 5 
paus!, explicou! Sem saber que 
se tratava de uma investigação 
jornalística, o guarda prisional 
foi induzido a fazer a negociação 
através de mensagens de texto. 

Revelando-se desconfortá-
vel com a troca de mensagens, o 
guarda reclamou mas antes disso 
deixou instruções sobre o paga-
mento: Chefe, tens problema com 
SMS. Liga” - escreveu o guarda 
em mensagem de texto, antes de 
dar as últimas instruções de como 
ter acesso às mulheres reclusas. 
E o essencial é pagar bem: Você 
diz [ao] teu amigo pagar bem. Na 
sexta-feira venha comer. Se real-
mente está interessado, bai, mo-
vimenta dinheiro de malta Bal-
bina, oficial de serviço, chefe do 
recinto. Vamos parar com SMS 
[e] até sexta-feira, como falámos].

Normalmente a retirada das 
reclusas é feita nos dias em que 
o guarda com quem se negociou 
está de serviço na penitenciária. 

A saída das reclusas acontece 
geralmente aos fins-de-semana 
e feriados. Mas, em alguns ca-
sos, são retiradas no meio da 
semana. O dia é definido mui-
to em função da disponibilida-
de tanto do guarda quanto do 
cliente. A reclusa é tratada ape-
nas como mercadoria. Mesmo 
a meio da semana, arranja-se 
uma forma de retirar as reclusas.

Finais de semana, feriados, 
noites e não só!

As mulheres encarceradas 
na Cadeia Feminina de Ndlavela 
são retiradas regularmente pelos 
guardas prisionais para serem ex-
ploradas sexualmente. Embora 
seja mais comum as reclusas saí-

rem a noite e aos fins-de-semana 
ou feriados, algumas chegam a 
ser retiradas em plena luz do dia 
e no meio da semana. Há reclusas 
que saem 3 a 4 vezes por semana 
para manter relações sexuais com 
pessoas que dizem desconhecer. 

Às vezes, os guardas prisio-
nais contam com ajuda de reclusas 
mais antigas no estabelecimento 
prisional na escolha das nova-
tas com o perfil certo para sair. 
Uma vez escolhidas, são obriga-
das a sair com qualquer pessoa.

 As reclusas são retiradas das 
celas que ficam no extremo sul da 
cadeia. Percorrem uma longa dis-
tância de cerca de mais de 500 me-
tros dentro da cadeia até chegarem 
ao portão principal, que fica no 
extremo norte. Neste percurso, as 
reclusas deparam-se com guardas 
e chefes de permanência. Não há 
interpelação das reclusas em mo-
vimento sem autorização. O es-
quema envolve várias hierarquias 
de chefias, desde o chefe de cela, o 
oficial de permanência aos guardas 
que ficam nas torres de vigilância. 

Assim que chegam fora da 
penitenciária, as reclusas são trans-
portadas pelos guardas até ao local 
acordado com o cliente. Em alguns 
casos usam viaturas de terceiros 
contratados como serviços de táxi.

Quando o encontro é na Pen-
são Complexo Gima-Gima Socie-

dade Unipessoal, Lda, localizada 
a escassos metros da cadeia, ge-
ralmente dois guardas prisionais, 
à paisana, seguem a frente. É um 
casal de guardas disfarçado de na-
morados que chega à pensão a ci-
vil, ocupa um quarto e permanece 
durante todo o tempo que as reclu-
sas estiverem no local para manter 
relações sexuais com os clientes. 
Este é um trabalho de inteligência 
para garantir que as reclusas não 
fujam, mas também serve como 
missão de reconhecimento do ter-
reno antes da entrega das reclusas 
aos clientes. Depois de verifica-
das as condições, outros guardas 
prisionais levam as reclusas ao 
local, cerca de 10 minutos depois.

APREJOR desiludida

O presidente da Associação 
para a Regeneração e Reinserção 
do Jovem Recluso (APREJOR), 
Serôdio Towo, disse, em reacção à 
visita, que esperava uma resposta 
diferente da Ministra da Justiça que, 
para ele, devia passar pela suspen-
são da direcção da penitenciária.

“Não falou do trabalho de 
protecção das reclusas que te-
nham despoletado essas infor-
mações”, disse Serôdio Towo 
acrescentado se tratar de uma si-
tuação preocupante uma vez que 
viola a política de regeneração.

se em greve silenciosa devi-
do a alegada prática de cobrança 
ilícita e coerciva de valores mo-
netários, perpetrada pelo adminis-
trador daquele distrito, Fernando 
Samuel, alegadamente para con-
cluir a reabilitação e apetrecha-
mento da sede distrital da Frelimo.

Nota-se através das redes so-
ciais em que alguns funcionários de 
Estado afectos no distrito de Mos-
surize, denunciam em anonimato 
as práticas nocivas e inconstitucio-
nais perpetradas por Fernando Sa-
muel, administrador daquela cir-
cunscrição há mais de cinco anos. 

Informações na nossa pos-
se indicam que funcionários da 
educação é que mais sofrem com 
as cobranças ilícitas, pois Fernan-
do Samuel cobra coercivamente 
aos funcionários simples um va-
lor de 500.00 meticais mensal, 
e 1.000.00 meticais, aos empre-
gados de Estado que exercem 
algum cargo de chefia naquele 
distrito da província de Manica.

Actualmente Mossurize pos-
sui cerca de 1.500 empregados 
de Estado do sector da educação, 
distribuídos em mais de 140 esco-
las entre primárias e secundárias, 
sector onde Fernando Samuel na 

qualidade de administrador, usa 
do seu poder para cobrar dinheiro 
alegadamente a favor do seu par-
tido político, uma acção cabrites-
ca de acordo com a Constituição 
da República de Moçambique. 

Está patente no número um do 
artigo 53 da Constituição da Repú-
blica de Moçambique que todos 
os cidadãos gozam da liberdade 
de constituir ou participar em par-
tido político, no entanto o número 
dois do mesmo artigo esclarece 
ainda que, “a adesão a um parti-
do político é voluntária e deriva 
da liberdade dos cidadãos de se 
associarem em torno dos mesmos 
ideais políticos”, lê-se na CRM. 

Olhando para as denúncias, 
esta acção em si, não só viola o prin-
cípio de adesão aos partidos políti-
cos, como também alguns direitos 
fundamentais na vida dos funcio-
nários daquela área administrativa. 

Ademais tendo em conta 
que Mossurize faz parte de Mo-
çambique, um Estado demo-
crático, as práticas denunciadas 
revelam que Fernando Samuel 
tomou aquele território como se 
fosse a sua república, por onde 
estampou as suas leis e o seu mo-
dus vivendi de forma ditatorial.

O semanário Zambeze proce-
deu a uma entrevista via chamada 
telefónica com o referido admi-
nistrador, como forma de apurar a 
veracidade dos factos, ao que con-
trariou todas as denúncias feitas ao 
seu respeito, a contribuição está 
sendo feita apenas pelos mem-
bros do referido partido político. 

“Nós estamos a reabilitar a 
nossa sede distrital. O secretariado 
do comité distrital reunido, teve 
a ideia de haver contribuição dos 
seus membros, depois de aprovar 
a ideia, aqueles que são mem-

bros seniores do partido Frelimo 
lá no distrito, a contribuição é de 
1.000.00 meticais, aquele que é 
membro não sénior, funcionário 
e não funcionário, a contribuição 
é de 500.00 meticais”, afirmou. 

Na sua versão, Fernando 
Samuel referiu que as referidas 
contribuições não são de carácter 
obrigatória, aliás, ninguém está 
sendo coagido a participar no acto. 

“É uma contribuição do par-
tido, quem não é membro do 
partido Frelimo não está sujeito 
a contribuir e também tratando-

-se de uma contribuição, não é de 
carácter obrigatório, esta inicia-
tiva foi lançada no princípio de 
mês de Abril até agora as coisas 
estão a andar, agora isso está a 
soar assim porque nós a comis-
são de angariação de fundos fez 
a questão de apresentar a lista na 
reunião de planificação da educa-
ção onde constava alguns mem-
bros, para simplesmente cada um 
reconhecer que o dinheiro dele já 
chegou no comité distrital”, disse. 

A fonte afirma ainda que 
regista-se no seu distrito cená-
rio de perseguição perpetrado 
por alguns funcionários do Es-
tado, para denegrir a sua ima-
gem enquanto administrador. 

“Há alguns funcionários por 
exemplo que ouvi a insultar a 
mim, tipo administrador é ladrão 
mas eu não respondo isso, para 
mim é normal porque não é a 
primeira vez que fazem isso para 
mim. Na verdade nós não estamos 
fora da regra, nós não estamos 
a mandar contribuir coerciva-
mente as pessoas, agora aquele 
que não está para contribuir, dei-
xa, nos pois não temos proble-
mas com ninguém “, acrescenta

Kelly mwenda.

zambeze  | 3Quinta-feira, 17 de Junho de 2021



| destaques |

Conflito de Cabo Delgado é um problema 
da incompetência colectiva do Estado

o analista de política internacional e professor da Uni-
versidade Joaquim Chissano, Hilário Chacate afirma que 
a violência armada de Cabo de delgado é um problema da 
incompetência colectiva do estado, e na forma como a nação 
moçambicana preparou-se durante muitos anos, para lidar 
com desafios desta magnitude.

De acordo com 
Hilário Cha-
cata, a incom-
petência do 
Estado não é só 

um problema do sector da defesa, 
mas sim é um problema estrutu-
ral, que pode ser encontrado nos 
diversos sectores desde a educa-
ção, saúde entre outros sectores.

Com efeito, disse ainda que o 
povo moçambicano não devia es-
perar que só na área de segurança 
pode-se ser competente. “Enquan-
to nós não termos projecto como 
Estado vamos fracassar em tudo 
não se pode esperar que a situação 
de Cabo Delgado seja diferente”.  

Segundo Chacata sabíamos 
que tínhamos projectos ambicio-
sos e nos preparamos para receber 
grandes investimentos, mas não 
preparamos para garantir uma boa 
segurança desses investimentos.

“Se o governo não consegue 
resolver o problema de seguran-
ça que é um problema prioritário 
do Estado, isso é assinar um ates-
tado de incompetência por parte 
dos governantes. O problema do 
Estado moçambicano não é um 
problema deste governo e nem do 
governo passado, é de facto um 
problema estrutural”, afirmou.

Explicou ainda que um Estado 
que se preze deve ter uma utopia e 
“nos como Estado moçambicano 
não temos utopia e se perguntar qual 
é a contribuição dos moçambicanos 
vamos perceber que nenhuma”.

Região da África Austral

O analista de política interna-
cional e professor da Universidade 
Joaquim Chissano, falando dos 
problemas que este conflito causa 
a região disse esta guerra tem vá-
rias implicações, para a região na 
arena política, economia e social, 
partindo duma perspectiva do-
méstica, na região e internacional.

“Nas implicações na ordem 
económica disseram que o país 
foi construindo durante esses anos 
grandes expectativas que resulta-
riam da exploração de gás, estamos 
a falar segundo os dados de maior 
investimento a nível da região e 
de África do maior investimen-
to nos últimos tempos. E isto de 
certa forma criaria uma cadeia do 
ponto de vista económica a partir 
das taxas resultante dos impostos 
que ia ser cobrados, e seriam mais-

-valia que cerca de 32 porcento. 
Em segundo lugar os postos de 
trabalho e em terceiro lugar esta-
mos a falar do conteúdo local que 
permite diferentes empresas que 
possam prestar serviços às grandes 
multinacionais”, referiu Chacate.

Ademais disse que estes im-
pactos de esterilidades positivas 
iriam dinamizar a economia do 
país criando os maiores ganhos 

para o país, que ria tirar o Esta-
do moçambicano da dependência 
desde a sua independência que 
continua a caracterizar o mesmo. 

Para a fonte isso era uma ex-
pectativa muito positiva por parte 
do Estado moçambicano e dos 
cidadãos moçambicanos, e não 
só ao nível do país mas também 

na região, porque Moçambique 
passarai a ter maior dinâmica nas 
trocas comerciais com os outros 
Estados a partir do momento que 
tem uma grande colecta de divisas.

Falando do ponto de vista polí-
tico disse que tem implicações pro-
fundas na medida em que fica uma 
mensagem para o cidadão pacato 
quer para o cidadão esclarecido, e 
desta feita o Estado não conseguir 

resolver um problema de segu-
rança que é uma das obrigações 
prioritárias do Estado, sublinhan-
do que “temos pessoas a morrer 
de qualquer maneira, e o Estado 
não consegue garantir que essas 
pessoas não continuem a morrer, e 
isto mostra que o Estado não está 
a resolver o problema da justiça”.

Por outro lado, falou do pon-
to vista social onde afirmou que 
verifica-se um drama humani-
tário e isso exige de certa forma 
não uma resposta nacional, mas 
de diferentes intervenientes quer 
de ordem interna ou externa.

 

Impacto violência armada em 
Cabo Delgado

Acrescentou ainda um grande 
velho amigo que é a Tanzânia, ao 
recusar receber os refugiados viola 
todos os procedimentos internacio-
nais que obrigam que seja qual for 
o Estado numa situação de guerra 
deve obrigatoriamente acolher 
os refugiados e assim em sendo, 
despreza as relações diplomáticas 
históricas carregadas de grande 
simbolismo, tendo em conta que o 
Estado moçambicano para se cons-
truir como Estado dependeu muito 
da Tanzânia. Afirmou ainda que a 
Tanzânia viola os instrumentos in-
ternacionais que regulam a questão 
dos refugiados e inclusive existe um 
estatuto dos refugiados que obri-
ga qualquer estado em situação de 
guerra aceitar receber os refugiados. 

“E isto tem implicações diplo-
máticas com outros Estados que 
acham que isto pode ser um fardo 
para eles. Então o problema de 
Moçambique de ser ele mesmo a 
resolver, porque isto tem implica-
ções económicas para o Estado co-
meçar a crescer na medida em que 
deve começar a criar uma logística, 
que não é pouca coisa para manter 
as pessoas de ponto de vista de ali-
mentação, de alojamento de vestu-
ário e isso tudo é um cargo para o 
Estado. Este cargo recai automati-
camente para o Estado que recebe 
os refugiados”, segundo Chacate.

Explicou ainda que as relações 
entre Moçambique a Tanzânia aca-
bam ficar beliscadas, mas não só vai 
acontecer na Tanzânia como tam-
bém em Malawi e outros como Zim-
babwe que podem futuramente co-
meçar a ressentir-se desse conflito. 

Advertiu ainda que o conflito 
que hoje está em Moçambique, mas 
porque a Tanzânia partilha do rio 
Rovuma provavelmente os recur-
sos que existme em Moçambique 
também existem na Tanzânia, daí 
acaba sendo um concorrente neste 
negócio, que também quer ver esse 

dionildo tamele
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 Agrava-se conflito armado 
em Cabo Delgado

enquanto a nível interno impera a lei do silencio a situa-
çãode  conflito em Cabo Delgado está a agravar-se,  alertam 
as Nações Unidas no mais recente ponto de situação, que faz 
um balanço da primeira metade do ano e alerta para subfi-
nanciamento crítico.

“O 
conflito continuou a crescer 
no primeiro semestre de 2021, 
impulsionando deslocações 
generalizadas e uma crise hu-
manitária em rápido desen-
volvimento”, alerta o Escri-
tório das Nações Unidas para 
a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA) num re-
sumo publicado na terça-feira.   

O número de pessoas des-
locadas internamente pela vio-
lência “aumentou de 172.000 
em Abril de 2020 para mais de 
732.000 pessoas até ao final de 
Abril de 2021” - um terço das 
quais já teve de fugir de onde 
estava mais do que uma vez. 

Depois do ataque a Palma, 
em 24 de Março, e “após con-
frontos em todo o distrito”, o 
total de deslocados só daquela 
área ascende a 68.000 pessoas.

Pessoas em fuga ouvidas 
pela Lusa e outros testemu-
nhos divulgados pelo Alto-Co-
missariado das Nações Unidas 

para os Refugiados (ACNUR) 
dão conta que a situação em 
Palma continua instável, com 
tiroteios e casas incendiadas.

Fome e malária

No resto da região, a fome 
é a principal consequência no 
dia-a-dia das famílias. “Mais de 
900.000 pessoas estão sob inse-
gurança alimentar severa e as co-
munidades de acolhimento estão 
também a precisar urgentemen-
te de abrigo, protecção e outros 
serviços”, lê-se no documento.

Os casos de malária fica-
ram muito acima dos níveis 
habituais em 2020, acrescenta. 
“A grave falta de financiamen-
to está a dificultar a resposta 
humanitária”, alerta a ONU. 

As agências das Nações 
Unidas em Moçambique “re-
ceberam apenas 22,3 milhões 
de dólares (18 milhões de eu-
ros), cerca de 9% dos 254 mi-
lhões de dólares (209 milhões 
de euros) necessários para 
prestar assistência, protecção 
e salvar vidas a 1,1 milhões 
de pessoas em Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula”, conclui.

Escritório das Nações Unidas

negócio a ser viabilizado dentro do 
seu território. “Isto pode ser uma 
estratégia de sabotar o negócio de 
Moçambique atraindo os investido-
res a optar pelo seu país. Hoje Mo-
çambique está a ser atacado por ter-
roristas, mas ninguém garante que 
a Tanzânia não possa ser atacada”.

Sublinha que “estes elementos 
tornam o conflito de Cabo Delga-
do atípico se comparado com os 
conflitos da mesma natureza em 

outros contextos na lógica do terro-
rismo. “Foi por essa razão que le-
vamos muito tempo para definir ou 
conceptualizar o conflito de Cabo 
Delgado, havendo a designação 
de insurgentes al-Shabab, até que 
os americanos quando fizeram à 
comunicação usaram pela primei-
ra vez o conceito de terrorismo”.

Segundo o analista foi a partir 
desta altura que o Presidente da 
República passou a assumir que 

o país está diante de terrorismo. 
Ainda na mesma senda disse que 
este conflito é muito diferente dos 
outros fenómenos da mesma na-
tureza como al-Shabab na Somá-
lia, Boko Haram na Nigéria, ISIS 
na zona de Síria, Irão e Iraque. 

“A maioria dos grupos terro-
rista procura combater a ocidenta-

lização e americanização da cul-
tura islâmica e de alguns Estados, 
e por final construir o califado, 
mas estes elementos todos carac-
terizam o momento, e não conse-
guimos encontrar no fenómeno 
específico de Cabo Delgado”, 
disse. Para Chacate este grupo ter-
rorista é atípico e torna-se muito 

difícil responder a questão que tu 
me levantas, e o que esta por de-
trás do conflito de Cabo Delgado.

Afirmou ainda que tudo o que 
podemos fazer “são meras es-
peculações meras hipóteses que 
podemos levantar para tentar res-
ponder a este conflito de Cabo 
Delgado, contudo existe uma coin-
cidência estranha ao que diz respei-
to ao conflito de Cabo Delgado”.

“Estes conflitos étnicos nos 
não os assistíamos antes de in-
vestimentos das grandes mul-
tinacionais, e isto levanta uma 
grande questão. Se eles têm a 
natureza combativa, conflitu-
al porque estas características 
não se manifestaram antes, e 
só agora com os investimentos 
das multinacionais aparecem? 
Aí deixam-nos com esta dúvi-
da porque há uma coincidência 
estranha. Começa o projecto, 
anunciam as descobertas das 
grandes quantidades de gás, 
há manifestação de interesse 
por parte das grandes multina-
cionais e logo a seguir começa-
mos a ter os problemas em Cabo 
Delgado”, vincou a nossa fonte.
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O álcool e as drogas são 
coisas que destroem 
o Ser Humano, 
pois o seu consumo 
causa desgraças, 

enfraquecendo o Homem em 
todas as vertentes da vida, tanto 
religiosa, como espiritual, moral, 
física, social, e financeiramente.

Para se ter ideia dos incontáveis danos 
nefastos do consumo destas substâncias, 
enumeram-se aqui alguns de entre eles:

Prejuízos de ordem física:

A saúde e a energia humanas são 
as mais prejudicadas pelo álcool. A 
ciência na vertente da medicina é 
unânime em afirmar que o álcool e a 
droga são venenos de efeito retardado, 
pois vão corroendo o organismo, o que 
consequentemente conduz à morte.

Saliente-se que nem a vida, nem 
a saúde, nem o organismo, nem a 
energia que o Ser Humano porta lhe 
pertencem, pois são um depósito divino 
junto ao Homem, e em nenhuma 
circunstância este deve desmerecer 
o que Deus coloca à sua disposição, 
pois o Qur’án diz no Cap. 2, Vers. 195:

“E não vos lanceis à destruição 
com vossas próprias mãos”.

Consta também no Cap. 4, Vers. 29:
“E não mateis a vós próprios”.
E o Profeta Muhammad (S.A.W.) diz 

claramente que não é permitido ao Ser 
Humano prejudicar-se a si próprio, e 
nem prejudicar o seu próximo. (Ahmad) 

Disse também que o nosso corpo 
e a nossa alma têm direitos sobre 
nós, sendo da nossa responsabilidade 
proteger e cuidar do corpo e da alma 
contra todos os males. (Al-Bukari)

Eventualmente, de entre todas as 
religiões, o Isslam possa ser a que mais 
ênfase deu à protecção da nossa saúde.

Os ensinamentos claros e detalhados 
contidos no Qur’án, nos aforismos 
do Profeta, e na jurisprudência 

isslâmica, relacionados à higiene, 
ao uso e consumo apenas de coisas 
(alimentos e outras substâncias) puras, 
e à abstenção de coisas impuras e 
prejudiciais à saúde, são uma 
indicação muito clara da importância 
que o Isslam atribui à saúde física. 

O consumo de álcool, de drogas 
e todos os tipos de substâncias 
intoxicantes prejudica a saúde, 
debilita o corpo, e contribui para 
quem as consome cavar a sua própria 
sepultura, já que causa a morte.

Experiências e pesquisas medicinais 
revelam que devido ao consumo 
de álcool e drogas o corpo torna-se 
receptáculo de várias doenças perigosas, 
de entre elas as mentais, o câncer, e outras.

Um médico americano diz que 
nos E.U.A. 40% dos doentes é ou foi 
consumidora de estupefacientes. Eles 
cavaram as suas próprias sepulturas. O seu 
relacionamento com o comportamento 
religioso ficou quebrado, tudo isso 
devido ao consumo excessivo de 
álcool, drogas e outros tóxicos.

A hipertensão e outros problemas 
cardíacos, a insuficiência renal, os 
problemas digestivos, os diversos tipos 
de cancro na garganta, o atrofiamento 
da memória, os problemas respiratórios, 
as alterações no sistema nervoso, 
a insónia, as doenças da pele, e até 
mesmo a disfunção sexual são de 
entre muitas das doenças causadas, 
segundo pesquisas médicas, pelo uso 
constante de substâncias psicotrópicas, 
que afectam a imunidade do organismo. 
E segundo estatísticas, mais de metade 
das mortes em acidentes rodoviários 
devem-se ao consumo de álcool.

Para além das doenças acima 
enumeradas, que têm por detrás o 
álcool e as drogas, as famílias ficam 
afectadas. E muitas vezes os filhos 
do alcoólatra ou do toxicodependente 
acabam trilhando o mesmo caminho.

Para erradicar este mal o Isslam declara 
que: “Tudo o que é tóxico é proibido 

(haraam) ao crente”. (Ibn Maaja)

Prejuízos de ordem monetária

Um dos prejuízos decorrentes 
do consumo de entorpecentes é o 
monetário, pois geralmente as drogas 
têm um custo elevado, sejam líquidas 
ou sólidas. O valor que uma família 
pobre necessita para se alimentar por um 
dia, pode ser o mesmo que é necessário 
para se adquirir uma garrafa de vinho. 

E o mais irónico em tudo isto, é 
que a vida humana tem um valor 
desprezível, enquanto o que causa a 
sua destruição tem um valor elevado. 

Na actual situação quer parecer 
que há um plano bem elaborado 
que tem por fim fomentar o uso de 
drogas, especialmente na camada 
juvenil, já que com isso os seus 
promotores ganham avultadas somas. 
Note-se que os estupefacientes são 
de muito fácil aquisição, seja em 
cápsulas, xaropes, injecções, etc.

Há muitos jovens viciados que gastam 
tudo o que tem na compra de drogas, 
vivendo miseravelmente, pois nas suas 
casas as famílias não têm nada com que 
se alimentar. Outros ainda, chegam a 
surripiar bens nas casas de seus pais, 
para sustentarem o desprezível vício. 

De início a pessoa envolve-se no 
consumo de drogas por iniciativa 
própria, mas depois que se vicia já não 
consegue viver sem a “passazinha”. 
Depois passa à fase do descontrolo, e 
para conseguir a dose necessária faz 
todos os possíveis, gasta todo o dinheiro 
que tiver, vende ao desbarato os seus 
pertences, mendiga, e por vezes comete 
roubo, e outros até chegam a negociar 
ou hipotecar seus filhos e cônjuges, 
tudo para conseguir angariar dinheiro 
que lhe permita comprar drogas.

Actualmente a actividade mais 
cara, mas também altamente rentável 
no Mundo é a das drogas, estando 
em plena expansão, mau grado as 

leis que vão sendo promulgadas para 
restringir ao máximo este tipo de 
negócio. Muita gente já entrou em 
falência devido às drogas, e muitas 
famílias passam por necessidades por 
não terem com que comprar alimentos. 
E o mais caricato é que os barões 
da droga, que já destruíram muitas 
vidas, saúde e riquezas de milhares 
de jovens, continuam passeando a 
sua classe. Sugam o sangue do povo 
e vão enchendo os seus cofres. São 
responsáveis por mortes e destruição 
da saúde de milhares de jovens.

Há crianças que tendo pais estão 
destituídas de tudo, vivendo na 
indigência. Há mulheres que sendo 
casadas vivem como viúvas. Mas os 
promotores do tráfico de drogas, mesmo 
tendo consciência dos seus crimes, 
são insensíveis, e vão inventando 
novos estratagemas para continuarem 
traficando. Chegam ao ponto de 
submeterem pessoas menos precavidas 
a pequenas intervenções cirúrgicas ao 
ventre ou outras partes do corpo, para 
lhes inserirem cápsulas de drogas a 
serem transportadas em viagens aéreas 
intercontinentais. Violam embalagens 
de produtos alimentares diversos, para 
neles inserem drogas perigosas. E os 
níveis de toxicodependência no nosso 
país tendem a aumentar por cada dia 
que passa, envolvendo avultadas somas.

Prejuízos de ordem social

Qualquer pessoa tem vários 
relacionamentos na sociedade 
em que vive, pelo que há vários 
deveres e direitos relacionados a 
isso. Por exemplo, se essa pessoa 
tem filhos, tem a responsabilidades 
com a sua educação, alimentação, 
vestuário, habitação e todas as outras 
necessidades. Caso tenha os pais 
ainda vivos, tem a obrigação de 
cuidar deles. Se for casado, deve 
cumprir com os direitos da sua esposa.

Tratando-se de uma pessoa com 
tantos deveres e obrigações, se se 
envolver na maldição dos tóxicos, 
como então estará na posição de 
cumprir com as suas obrigações? 
Nem mesmo terá a noção de cumprir 
com os seus próprios deveres.

A vida dos viciados pelo álcool 
e drogas fica completamente 
arruinada, a sua família vive na 
desgraça, os filhos ficam desviados, 
a falta de educação e meios de 
subsistência leva-os ao desaprumo, 
tudo isso por a pessoa ser desviada.

As esposas dos viciados vivem na 
pior miséria, pois mesmo tendo marido 
vivem na mais abjecta situação. Elas 
e os filhos são geralmente vítimas 
de violência física, havendo até 
casos de divórcio relacionados ao 
consumo de álcool e drogas. E as 
vítimas directas do divórcio são a 
esposa e os filhos inocentes, menores.

O resultado do consumo de álcool 
e drogas manifesta-se na alteração 
da pessoa, razão pela qual se torna 
violenta, com muitos insultos e 
imprecações pelo meio, o que muitas 
vezes resulta em pancadaria, pois 
vê inimigos em tudo o que é lado. 
Por vezes a pessoa, de tão bêbada 
que está já não sabe o caminho 
de regresso à casa, acabando por 
dormir na rua, e conspurcar-se.

O Qur,án fala em especial dos 
males sociais decorrentes do consumo 
de tóxicos, pois isso gera inimizades, 
ódios, discussões, rixas, rompimento 
de relações entre famílias e até 
mesmo entre cônjuges, o que pode 
degenerar na quebra de lares, etc.

E s t e s  s ã o  o s  g r a n d e s 
males sociais causados pelo 
consumo de álcool e drogas.

Consta no Qur’án, Cap. 5, Vers. 91:
“Satanás apenas quer criar entre vós 

a inimizade e o ódio através do vinho 
e dos jogos de azar, e impedir-vos 
da recordação a Deus, e da oração”. 

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Os males decorrentes do 
consumo de álcool e drogas

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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De mal a pior

O t í t u l o  d o 
nosso artigo 
foi escolhido 
por uma das 
vítimas do 

péssimo serviço prestado 
pelo INATTER. Em alguns 
dos nossos artigos publicados 
neste jornal apresentamos 
situações de má prestação 
de serviços às escolas de 
condução, aos respetivos 
alunos e ao público em geral 
por parte do INATTER. 
Estas situações anómalas 
de um mau serviço prestado 
por um órgão do Estado 
pertencente ao Ministério dos 
Transportes e Comunicações, 
antes de serem abordados 
a nível dosjornais e outros 
órgãos de comunicação, 
foram apresentados  às 
Delegações do INATTER 
e à respetiva Direção, quer 
por parte da Associação 
das Escolas de Condução, 
quer ainda por parte dos 
Diretores das escolas de 
condução, mas os problemas 
não têm sido resolvidos. 
A l g u n s  p e r m a n e c e m , 
i n e x p l i c a v e l m e n t e , 
p o r  m u i t o  t e m p o . 

R e c e n t e m e n t e ,  p o r 
intermédio do “WhatsApp” 
foi divulgada uma opinião de 
alguém que é conhecedor da 
situação e da forma inoperante 
como o INATTER tem vindo 
a funcionar, sendo também 
um dos que se sente muito 

prejudicado pelo sistema 
instalado. Esta opinião que 
já é do conhecimento dos 
dirigentes e funcionários 
desta instituição, por a 
considerarmos tão realista e 
tão abrangente, vamosa seguir 
reproduzir o seu conteúdo 
do  qua l  subscrevemos 
praticamente na íntegra.

“ INATTER DE MAL 
A PIOR. A nova carta de 
condução foi introduzida 
com o intuito de entre vários, 
eliminar procedimentos 
redundantes e desnecessários 
ao funcionamento do sistema, 
que no entender de alguns 
especialistas se traduzia na 
falta de eficiência, lentidão 
ou falta de preocupação 
com as necessidades ou 
preocupações das pessoas. 
Acontece, porém, que desde 
a introdução do novo modelo 
da carta de condução, estamos 
a espera de ver a rapidez, 
a diligência e a agilidade 
no atendimento do público. 
Instalaram-se computadores 
para a captação de dados 
biométricos, cobrança de 
valores monetários, emissão 
de relatórios, emissão de 
recibos e nada disso funciona 
como deve ser. Instalou-se 
o caos. A anarquia reina 
em toda a plenitude. O 
deixa andar tomou conta da 
Instituição. Ninguém sabe de 
nada. Ninguém diz nada. As 
bichas assaltaram e tomaram 

conta da casa. O sofrimento 
agudizou-se. Os utentes estão 
desesperados. As escolas de 
condução já não aguentam 
mais. Já não sabem o que dizer 
aos candidatos e os respetivos 
encarregados de educação. 
São captações que são feitas 

de manhã e no período da 
tarde desaparecem. São 
exames que são realizados 
e no dia seguinte o sistema 
não reconhece os resultados. 

São pagamentos que o 
sistema afirma não terem 
sido realizados. São listas de 
exames que aparecem noutras 
províncias, em fim, é o caos. 
É preciso fazer o reinício 
para tudo. Quando se solicita 
esclarecimentos a resposta é 
sempre a mesma. Volte a fazer 
novo exame. É DEMAIS. 
Está provado que o pessoal 
que está a dirigir a Instituição 
não está em condições de 
reso lver  os  problemas 
mencionados. Já é altura de 
serem demitidos em bloco. 
Os doutores e engenheiros 
que pululam na Instituição 
não estão preocupados com 
o sofrimento do povo. São 
os mesmos que conceberem o 
MOZTIS, com falhas graves 
e não quiseram retificar as 
gralhas cometidas porque 
tiram proveito disso. Criaram 
outros sistemas (phc, portal 
e companhia) em vez de 
melhorar o sistema inicial 
ou desfazerem-se domesmo. 
Resultado é este. Lockdown 
total. Os sistemas não falam 
entre si e os culpados são 
as Escolas de Condução, 
Face Technology e a Leoa. 
É altura de se reestruturar 
profundamente o INATTER. 
M a n d a r  e m b o r a  o s 
negligentes, os técnicos e 
assessores que não fazem 
nem deixam fazer, alguns 
foram DGs, DGAs, e que 
permitiram que o caos se 

instalasse. É preciso admitir 
que a situação não está bem. 
É preciso comunicar à nação 
sobre os problemas que 
afligem a Instituição. Se for 
necessário, interromper as 
atividades para se resolvero 
problema. É preciso descartar 
os pequenos sistemas que 
foram feitos por cima do 
MOZTIS e responsabilizar 
os funcionários que assim 
procederam. Relativamente 
a Task Force, que não se 
sabe muito da sua agenda, 
achamos que está a levar 
muito tempo para conhecer 
a casa e tirar as devidas 
ilações. Continuam a dar tiros 
no escuro sem necessidade 
nenhuma. Num passado não 
muito distante, os candidatos 
faziam o seu exame prático de 
manhã e depois de algumas 
horas levantavam a respectiva 
carta de condução. Alguém 
apelidou o local onde isso 
acontecia de covil. Hoje, qual 
é o substantivo que melhor 
serviria para o INATTER?”.

Pela opinião deste cidadão 
que acabamos de reproduzir, 
dá para ver que estamos 
mesmo mergulhados numa 
espécie de desordem, num 
drama enuma escuridão 
profunda, em que não se 
vislumbra capacidade para se 
fazer descortinar uma luz no 
fundo do túnel. SOCORRO!

 *DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

É DEMAIS. Está pro-
vado que o pessoal 
que está a dirigir a 
Instituição não está 
em condições de 
resolver os proble-
mas mencionados. 
Já é altura de serem 
demitidos em bloco. 
Os doutores e enge-
nheiros que pululam 
na Instituição não 
estão preocupados 
com o sofrimento do 
povo. São os mes-
mos que concebe-
rem o MOZTIS, com 
falhas graves e não 
quiseram retificar as 
gralhas cometidas 
porque tiram provei-
to disso.



| opinião |

Política de Terra em Moçambique:

| opinião || opinião |

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

É Quarta-fe i ra  de 
manhã, 9 de Junho 
de 2021!... Fui ao 
Nautilus, café à frente 
do Polana Shopping, 

e s se  mons t ro  que  e s t ava 
paulatinamente a ficar às moscas, 
devido ao encerramento dalguns 
estabelecimentos, devido à crise 
provocado pela pandemia, essa 
maldita COVID-19, que veio acentuar 
a diferença entre países pobres e ricos.

- “Oh Rodolfo, daqui há pouco, o 
“negócio das vacinas do COVID-19 é 
o que vai dar” … - diz o Pedro, depois 
de pedirmos o meu galão com queque, 
com nozes, hábito criado quando 
mufanito* ido dos arrabaldes da 
Maxixe-Velha (Nhatitima) estava nos 
anos cinquenta e sessenta no “Colégio 
Liceu da Nossa Senhora da Conceição 
de Inhambane”, lá no “Café Melo” 
e ele com o seu habitual chá verde.

-Agora que os Países de Primeiro 
Mundo (evito chamar “ricos”) já 
provaram que primeiro são eles, 
segundo eles, terceiro eles, porque 
no caso concreto da COVID-19, eles 
até querem vacinar crianças, quando 
a África não atingiu ainda 2%, nos 
grupos prioritários…  – explico.

- “Agora quero saber como é 
que eles virão fazer o Turismo 
aqui, se não disponibilizam vacinas 
para terras que gostam de estar…”

-Parece mesmo que nalguns 
casos – exemplo de Moçambique 
- se equacionou que as empresas 
farmacêuticas poderão adquirir lá fora 
vacinas para os seus trabalhadores…

- “Esta pandemia vai dar “pano 
para mangas”: veja que o ministro da 
Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize 
foi dado “Licença Especial”, para ser 
livremente investigado, por causa 
dos possíveis “cambalachos” que 
fez, ou se alega ter beneficiado seus 
familiares…” – diz o Pedro depois 
de servirmos e debruçarmos do tema 
que elencamos para esta semana:

-Política de Terra em 
Moçambique: Vender ou 

não a “terra” e “manhosas” 
“auscultações” …

- “Não sei bem a que propósito, tu 
falaste há tempos, oh Rodolfo, que o 
ex-Deputado da AR (Circulo Eleitoral 
da Cidade de Maputo) e membro 

do Conselho de Estado, General 
Hama Tai, disse mais ou menos: “Se 
não tivermos cuidado, a juventude 
pode vender Moçambique” …

-Para questões como da “terra” 
que levaram Roberto Mugabe a 
“zangar-se” com o Ocidente em geral 
e particularmente com o Governo 
Britânico, por ter despojado das terras 
ricas aos brancos, colocando lá os 
negros, não pode ser tratado de ânimo 
leve. Zimbabwe foi “castigado” por 
sanções até hoje. Quando a zanga é do 
“rico” para “pobre” não passa. Veja 
Cuba: “quantos anos!...” - explico.

- “Acredita que uma Comissão 
da AR (Assembleia da República) 
não pode auscultar a totalidade dos 
interessados?” – provoca o Pedro, já 
disponível sempre para pagar a conta.

-Com a pandemia, uma Comissão 
da AR não pode auscultar muita 
gente (diria na gíria dos politólogos) 
ser mais abrangente, porque 
com a “terra” não se brinca…

-  “ E  d e p o i s ? ”
-A FRELIMO (Frente de Libertação 

de Moçambique) lutou para “libertar a 
Terra e os Homens”… - digo ao Pedro.

- “Algumas dessa juventude que 
nasceu depois da Independência, não 
imagina o quão foram os sacrifícios 
consentidos para eles estar ali no “S. 
Miguel” cinema que foi transformado 
pelo Arquitecto José Forjaz 
naquela belíssima Sala de Sessões 
da Assembleia da República…”

-Se Marcelino dos Santos estivesse 
vivo: diria – “você: mampara, 
palerma, cabeça de galinha: 
queres vender a terra, não é? – era 
assim que me falava ali no Calú 
nas nossas tertúlias, quando me 
convidava para as nossas cavaqueiras.

- “Seria inconcebível, pois não?...”
-Veja o poder que têm os 

Municípios, por exemplo na Beira 
assistimos ontem nas televisões a 
longas extensões de terra dentro 
da Cidade da Beira concedidas a 
um empresário Chinês… - explico.

- “Tem razão. Se calhar 
a o  p r e ç o  d a  b a n a n a ! . . . ”

-Com este andar, qualquer dia 
vem uma Lei de Terra que reza que 
basta adquirir as infraestruturas, 
para  f ica r  com a  te r ra…

- “Será realmente perigoso!...” – 
era o Pedro depois de pagar a conta.

-Se a condição da terra se 
circunscreve àqueles que têm 

dinheiro, alguns jovens não sabem 
que os americanos, os europeus, 
os ingleses, os chineses, etc. 
poderiam chegar aqui: “comprar 
TUDO!...”- “Comprar todo 
Moçambique…” Onde eles iriam 
viver, os seus filhos e netos um dia.

Por isso, seria bom que no tempo de 
pandemias já com Mariano Nhongo 
a “chatear” – desculpe o calão -  as 
nossas cabeças na Zona Centro 
(Manica e Sofala) e o martírio dos 

“terroristas” de Cabo Delgado as 
“Comissões de Trabalho da AR” 
fizessem o seu trabalho – o que é 
de louvar, mas não ir a questões 
de “Revisão de Lei de Terras” sem 
haver condições de “auscultar” 
o maior segmento da população.

Para questões que mexem 
com a terra, muitos países 
optam por: reFereNdo!...

Os combatentes do “25 de 
Setembro de 1964” sabem o quão 

doeram: os 10 anos de Luta de 
Libertação Nacional. Seria bom que 
Faruco Sadique, “manda-chuva” da 
TVM dedicasse também usando 
o “digital” programas do tempo 
da guerra colonial, entrevistando 
de forma permanente os actores 
que ainda vivem. Não esperem 
pelas datas comemorativas.

E  m a i s  p a r a  s e m a n a .
* m u f a n i t o  –  r a p a z , 

menino, moço, em tsonga.
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“Cuidado com esta juventude, podem 
vender Moçambique…” – Hama Tai.

Vender ou não a “terra” e “manhosas” “auscultações” …



  

Editorial
MTC não vê game !

dougLas madjiLa

Radicalismo é o regime urgentemente necessá-
rio neste país, que pode-se talvez considerar a 
“terceira via” aclamada pelo autor da terceira 
questão, depois dos regimes mono partidário 
e multipartidário, esse último e actual, o qual 

somos forçados a entende-lo por democracia, quando na 
verdade confunde-se com umdespotismo, chegou a vez de se 
impor um sistema ideológico não pelos acordos e conveni-
ências dos políticos, mas por um processo disciplinar à eles.

Chega! Um fim mesmo nessa opressão que se vive em território 
moçambicano, e não um Chega de vaidade ou também opressor 
e exclusivista quanto a aventura do Ventura nas terras do colono. 

Para os moçambicanos não sobrou nada se não uma brusca 
revolução de cobrança à essa politiquice macabra e impie-
dosa. É hora de explodir sim e isso não é uma incitação à 
violência, pois está claro que qualquer consequência advinda 
duma brusca reacção popular não conseguiria atingir o nível 
da maldosa acção dos políticos, e mesmo por essa carga de 
maldição existente no seio dos melhores homens do mais, 
deve-se estudar estratégias adequadas para retaliar sem 
confronto, destruição ou violência e ainda assim alcançar o 
brusco, o radical e isso não pelas boas maneiras mas porque 
eles tem armas, esquadras e polícia e confiam muito nisso.

Mas não é impossível guerrear com esta gente, é deveras 
fácil. A arma maior é antes de mais nada a vontade e um pouco 
mais a coragem que o resto são recursos. Lembrando que, quem 
precisa de pistolas e blindados que se adquire em negociatas 
com estrangeiros são eles,investem para oprimir o povo, o povo 
só precisa de consciência e confiança em si próprio, os recursos 
estão em si. O maior recurso é o dedo indicador de cada cidadão.

Com esses últimos acontecimentos, simulares aos de sempre 
na verdade, o mais importante é que o povo garanta desde já 
uma vacina duradoira contra as doses de amnésia que o ten-
tarão injectar em vésperas eleitorais pois, admitir essas doses 
é muito mais covarde do que o silencio ou a indiferença a 
opressão durante o mandato dos únicos filhos de Moçambique. 

Esse regime, o da frente da resistência democrática, 
força-nos a partir para a ignorância, mas façamos o con-
trário pois eles são muito mais ignorantes, partamos então 
desta para inteligência. Comecemos já a comunicarmo-nos 
e formarmo-nos uns aos outros em relação ao futuro que 
desejamos. Se por exemplo discutíssemos a partir de já 
sobre as nossas decisões eleitorais, certamente estaríamos 
preocupados com o nosso futuro e colocar o radicalismo em 
prática pois, o radicalismo consistirá nisso, o poder do povo.

Pensemos numa possibilidade de um não-voto linear, ou seja, 
estamos todos livres de escolher em quem votar mas, ficamos to-
dos combinados em quem não se pode votar e não votarmos mes-
mo, com certeza viraríamos esta pirâmide invertida a décadas.

Não votemos de jeito nenhum em nenhum partido parla-
mentar, continuaríamos com inúmeras opções de escolha e 
as condições melhorariam com certeza pois não há margem 
possível de ficarem piores do que estão, só os não votados 
conheceriam a diferença porque claramente lhes acabaria 
a luxúria. Confiávamos nos que nunca governaram e estes 
subiam ao poder já conhecendo as nuances do radicalis-
mo, e não ousariam prevaricar  pois, estariam de luto pela 
morte da Frelimo, Renamo e MDM decapitados na urna por 
várias vezes terem oprimindo o povo. Viva o Radicalismo.

A vez do 
radicalismo

Este é seguramente um dos piores ministérios da nova era 
se assim o quisermos apelidar. O PR, ao nomear Janfar 
Abdulai terá cometido uma grande falha técnica, frustran-
do as expectativas da juventude, uma vez ter sido mote da 
sua governação a injecção de sangue novo nas hostes de 

liderança, com o intuito de muscular o desenvolvimento multissectorial 
do país. Qual quê qual carapuça! Janfar Abdulai não vê game, não está 
a corresponder com as expectativas, e a cada dia que nasce acentuam-
-se os crónicos problemas dos transportes e comunicações. Hoje assiste 
impávido e sereno ao colapso diabólico do sistema de transporte, e não 
se vislumbra nenhuma política ao seu alcance, daí os constantes re-
cursos ao submundo dos chapas e outros transportes de gado humano.

A engordar a incompetência, hás dias quase que eclodia uma bomba entre 
as duas das mais antigas operadoras de telefonia móvel, que se digladiam 
em torno de dívidas (não ocultas) o que consubstancia no porvir uma guerra 
entre comadres. Isto não lembra ao diabo. Aonde está o staff do senhor mi-
nistro Janfar? A resposta cabe na ausência do transporte digno e na aparente 
luta entre TMccel e Vodacom. Ainda há pano para manga. Aguardemos. 

Entretanto, e só para recordar, em Janeiro de 2020, Janfar Ab-
dulai, reuniu com dirigentes das instituições e empresas tuteladas 
pelo seu pelouro no Auditório Salomão Júlio Manhiça, na sede da 
Autoridade Reguladora das Comunicações-INCM, em Maputo.

 Participaram quadros séniores do Ministério dos Transportes e Co-
municações (MTC), Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique-
-INCM, Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), Instituto Nacional 
dos Transportes Terrestres (INATTER), Instituto Nacional de Hidrografia 
e Navegação (INAHINA), Moçambique Telecom (TMCEL), Caminhos 
de Ferro de Moçambique (CFM), Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), 
Instituto Nacional de Administração e Fiscalização Marítima (INAMAR), 
Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), Escola Superior de Ci-
ências Náuticas (ESCN), Escola Nacional de Aeronáutica (ENA), Empresa 
Moçambicana de Dragagem (EMODRAGA), Fundo de Desenvolvimento de 
Transportes e Comunicações (FTC), Agência Metropolitana de Transportes 
(AMT), Correios de Moçambique (CDM), Transmarítima, Aeroportos de 
Moçambique (ADM) e do Programa de Desenvolvimento Espacial (PDE).

Na ocasião, Janfar Abdulai apelou à contribuição de todos os intervenientes 
do sector para a concretização dos desafios definidos pelo Chefe do Estado, 
Filipe Jacinto Nyusi, no acto da tomada de posse. Desafiou as instituições 
a desenvolverem parcerias entre elas, de modo que não haja discripân-
cias. Também apelou à realização de mais acções de formação e capaci-
tação dos quadros, como mecanismo de alcance dos resultados do sector.

“É preciso que haja interacção e relacionamento, partilhando conhe-
cimentos para que não haja situação em que algumas instituições de 
tutela em estado muito bom e outras não. Também precisamos de valo-
rizar os recursos humanos, que são o melhor que temos. Há necessidade 
de revisitar e dinamizar os planos de formação institucionais. Assim, 
conseguiremos alcançar os objectivos que o Chefe do Estado deixou 
no seu discurso de tomada de posse ”, disse Abdulai.Outra orientação 
deixada no encontro refere-se à continuidade do processo de migração 
digital em curso no país, bem como à imperiosidade de tornar as ins-
tituições do sector mais produtivas na geração de receitas, de modo a 
garantirem a sua sustentabilidade. É tempo de mudar senhores do MTC!

| opinião |
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IMD capacita membros da 
Assembleia Provincial 

ISEUNA e ISPUNA colocam mais 
quadros no mercado do trabalho 

Manica

o instituto superior de estudos Universitários de Nam-
pula (iseUNa), instituto superior politécnico e Universitá-
rio de Nacala (ispUNa) e o instituto superior aberto (isa), 
unidades orgânicas da Universidade politécnica, graduaram, 
sábado último, 12 de Junho, na província de Nampula, pouco 
mais de 400 novos licenciados e mestres.

Trata-se da IX 
cerimónia de 
graduação do 
ISEUNA, que 
graduou 248 

profissionais, dos quais 143 
são homens e 105 mulheres, 
formados nos cursos de Ad-
ministração e Gestão de Em-
presas, Contabilidade e Au-
ditoria, Engenharia Eléctrica, 
Engenharia Informática e de 
Telecomunicações, Engenharia 
Mecânica e Psicologia Clínica 
e de Aconselhamento. Os três 
mestres são do curso de Vias 
de Comunicação, ministrado 
pelo Instituto Superior de Altos 
Estudos e Negócios (ISAEN).

 Na ocasião, o ISPUNA, no 
âmbito da III Cerimónia de gra-
duação desta unidade orgânica, 
graduou 66 licenciados, dos 
quais 28 são homens e 38 mu-
lheres, nos cursos de Adminis-
tração e Gestão de Empresas, 
Ciências Jurídicas, Contabili-
dade e Auditoria, Enfermagem, 
Engenharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Engenharia Eléc-

trica e Engenharia Mecânica.
 Por sua vez, o Instituto 

Superior Aberto (ISA) lançou 
igualmente, na mesma data, em 
cerimónia separada, 85 gradua-
dos, onde 47 são homens e 38 
mulheres, nos cursos de Admi-
nistração Pública, Ciências da 
Educação, Ciências Jurídicas, 
Ensino de História e Geografia 
e Gestão de Recursos Humanos.

 O Secretário do Estado da 
província de Nampula, Mety 
Oreste Gondola, presente na 
cerimónia, disse ser preten-
são do Governo, que as Ins-
tituições de Ensino Superior, 
através das suas acções de 
Ensino, Investigação e Exten-
são, estabeleçam padrões que 
promovam uma formação de 
qualidade e relevância para 
a sociedade moçambicana.

“Temos visto os esforços, 
que o ISEUNA tem envidado, 
através das parcerias estabe-
lecidas com o Governo, na 
potenciação do conhecimento 
e do saber-fazer dos recursos 
humanos que vem formando. 

É de louvar este esforço. Gos-
taríamos de sublinhar que, com 
estas acções, o Governo pre-
tende continuar a assegurar que 
todo o cidadão inserido numa 
Instituição de Ensino Superior 
moçambicana, seja ela públi-
ca ou privada, e de qualquer 
ponto do país, tenha acesso a 
uma formação de comprova-
da qualidade e relevância”, 
referiu o secretário do Estado.

Por seu turno, o reitor da 

Universidade Politécnica, Nar-
ciso Matos felicitou os gra-
duados pela conquista, tendo 
na ocasião, exortado às três 
instituições que colocaram à 
disposição do mercado o gros-
so número de profissionais, a 
contínua preparação dos es-
tudantes para uma vida pro-
fissional e pessoal de sucesso.

“Caros graduados não pa-
rem nunca de estudar e apren-
der. O mundo está em perma-

nente e rápida mudança. Não 
fiquem para trás. Sejam so-
cialmente activos, participem 
no desenvolvimento do vosso 
bairro e vilas, para darem ou 
participarem em cursos, pales-
tras e eventos científicos. Ca-
ros familiares dos graduados, 
parabéns pelo apoio que deram 
aos vossos entes queridos. A 
graduação é vossa, é a celebra-
ção do vosso esforço e sacrifí-
cio”, concluiu Narciso Matos.

O Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), promove 
um seminário de capacitação dos 
membros da Assembleia Provin-
cial de Manica em matéria de 
sua competência e da indústria 
extrativa, acção que visa reforçar 
capacidades técnicas no âmbito 
do novo figurino da governação 
descentralizada em curso no país. 

 A ideia surge após a revi-
são da Constituição da República 
em 2018, pois e esta capacitação, 
visa contribuir para melhoria da 
exploração e gestão dos recursos 
naturais que abundam na provín-
cia de Manica e no país em geral. 

 Com objectivo de 
munir os membros da AP Ma-
nica, de ferramentas que pos-

sam contribuir positivamente 
para o desempenho do sector 
da indústria extrativa de modo 
a promover o crescimento so-
cioeconómica da província e 
de moçambique no seu todo. 

 Sabendo que a provín-
cia de Manica possui enorme po-
tencial no sector mineiro, além de 
floresta, na promoção de uma ges-
tão democrática destes recursos é 
importante o contributo da assem-

bleia provincial, no quadro do 
exercício da sua responsabilidade 
de representação dos cidadãos, 
segundo afirma o gestor de pro-
jectos no IMD, Osman Cossing. 

 A fonte acrescenta que 
a assembleia provincial é um elo 
entre os actores chaves que se en-
contram em frente da gestão dos 
recursos naturais, nomeadamen-
te, as empresas, as comunidades 
locais, os governos centrais e lo-
cais, órgãos de justiça entre outros. 

“O mais importante é que 
pretendemos acima de tudo re-
forçar a capacidade técnica da 
assembleia provincial, em parti-
cular de Manica, no que diz res-
peito ao domínio de ferramentas 
ligadas ao processo de descen-
tralização tendo em conta um 
conjunto de atribuições e com-
petências que foram acrescidas 
do lado da Assembleia Provin-
cial”, disse Osman Cossing. 

A província de Manica tem 
sido palco de mineração arte-
sanal nos últimos tempos, por 
isso, a fonte acrescenta que urge 
capacitar os membros da AP, de 

modo a fiscalizar, “há área mais 
transversais cuja Assembleia 
Provincial pode intervir no que 
diz respeito a fiscalização em 
particular em questões de im-
pactos ambientais”, finaliza. 

A presidente da AP Ma-
nica, Rosita Lubrinho admite 
que a exploração de recur-
sos naturais está sendo feita 
de forma irracional, facto que 
resulta em poluição de rios e 
destruição do ecossistema em 
geral, por isso a capacitação 
dos seus membros é impor-
tante para rápida intervenção. 

“Tem-se tomado várias me-
didas para combater o garimpo 
ilegal que cria a poluição dos 
rios, mas há renitência por parte 
das pessoas que estão a explo-
rar, quer por parte de algumas 
empresas quer por parte de al-
guns garimpeiros, mas eu penso 
que não vamos ainda redobrar 
os braços, vamos continuar a 
trabalhar por forma esta situação 
fique resolvida o mais rápido 
possível”, disse Rosita Lubrinho. 

Kelly mwenda
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“30 anos após a adopção da Carta: Acelerar a implementação 
da Agenda 2040 para uma África apta para as crianças” 

Dia da Criança Africana

a necessidade de fazer avançar os direitos das crianças em 
África tornou-se mais urgente à medida que muitas enfren-
tam ameaças ao acesso aos seus direitos básicos. Conflitos 
violentos, escassez de alimentos, falta de acesso e liberdade 
para gozar os seus direitos sexuais e reprodutivos resultaram 
num aumento da vulnerabilidade das crianças.

A e s t a b i l i d a -
de reduzida 
na vida das 
crianças, seja 
através da 

interrupção do acesso à sub-
sistência, a degradação da ins-
tituição familiar primária de-
vido à necessidade de fugir de 
desastres naturais e conflitos, 
e a falta de acesso à educação 
contínua, são factores que atri-
buem importância urgente à ne-
cessidade de acelerar a Agenda 
2040, para que a dignidade das 
crianças africanas possa ser 
restaurada. Já a viver num país 
altamente propenso a catás-
trofes naturais e em recupera-
ção de emergências anteriores 
como o ciclone Eloise, Idai e 
Kenneth, as crianças Moçam-
bicanas têm estado mais sujei-
tas às ameaças à sua segurança 
à medida que Cabo Delgado se 
torna mais volátil a ataques de 
insurgentes. Nas circunstâncias 
actuais, as raparigas estão mais 
em risco de exploração sexual, 

uniões prematuras e gravidez 
precoce, e correm o risco de 
interromper a sua educação. 
Como organização humanitária 
com um enfoque específico no 
avanço dos direitos das crian-
ças, especialmente das rapari-
gas, a Plan International Mo-
çambique tem vindo a trabalhar 
em comunidades afectadas por 
catástrofes naturais e causadas 
pelo homem em Moçambique.

A organização atribui um 
grande valor à amplificação 
das vozes das raparigas, per-
mitindo que os seus relatos e 
experiências se tornem conhe-
cidos, ajudando-nos, e a outras 
organizações, a alinhar as nos-
sas intervenções com as neces-
sidades específicas que estas 
raparigas apresentam. Através 
do nosso trabalho em Sofala, 
em resposta a ciclones conse-
cutivos, e do nosso trabalho em 
Cabo Delgado e Nampula, em 
resposta aos recentes ataques 
de insurgentes, a Plan Interna-
tional Moçambique deseja des-

tacar as situações actuais que 
as raparigas enfrentam, e exor-
ta a comunidade internacional, 

as organizações parceiras e o 
governo a agirem rapidamen-
te na restauração da dignidade 

das raparigas nestas situações.

Ouçam as nossas vozes!

Para o Dia da Criança 
Africana deste ano, a Plan In-
ternational Mozambique quer 
enfatizar as necessidades de 
construção de resiliência for-
tificada em Moçambique, para 
que as raparigas possam viver 
para ver um futuro onde as 
adversidades são enfrentadas.

Queremos um futuro onde 
as raparigas sejam vencedoras 
dos seus desafios - e não víti-
mas dos mesmos. Através des-
tas histórias, a Plan Internatio-
nal Moçambique quer chamar a 
atenção para as dificuldades que 
as raparigas enfrentam em vá-
rios aspectos, seja no seu acesso 
à alimentação, saúde, educação 
e protecção. A Plan Internatio-
nal Mozambique está com es-
tas raparigas na luta por uma 
África apta para as raparigas.

Estas são as NOSSAS histórias

 Isabel é uma mãe de 26 
anos de idade com 3 filhos 
e proveniente do distrito de 
Palma, em Cabo Delgado. 
Tendo vivido no centro de 
reassentamento com a sua 
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família desde Dezembro de 
2020, ela relata casos em 
que não tinha o suficiente 
para alimentar os seus filhos.

 “Desde que nos mudámos 
para o centro de reassentamen-
to, tem sido difícil ter comida 
suficiente para os meus filhos e 
para mim. Há alguns dias que 
só conseguimos comer uma 
refeição, o que nunca aconte-
ceria em Cabo Delgado porque 
tínhamos comida suficiente 
para todos nós”, disse Isabel. 

Cuidar de uma criança de 
1 ano de idade é o seu maior 
desafio no que diz respeito à 
alimentação e nutrição ade-
quada. Nas circunstâncias 
actuais, Isabel depende exclu-
sivamente de ervilhas e arroz 
doados mensalmente à sua fa-
mília. Esta variedade limitada 
dificulta assegurar que o seu 
filho de 1 ano seja capaz de 
obter a nutrição que necessita. 

“Para alimentar o meu fi-

lho, tenho que moer o arroz 
para fazer uma papa, mas 
este não é o alimento próprio 
para uma criança de 1 ano. No 
início esta papa de arroz deu-
-lhe problemas de estômago, 
mas continuei a alimentar o 
meu filho para pelo menos 
garantir que ele não morres-
se de fome. Estou preocupa-
da porque um dia ele pode 
ter problemas de saúde por-
que não recebe os alimentos 
de que necessita para crescer 
adequadamente”, disse Isabel.

As gravidezes precoces 
ameaçam a aprendizagem das 

raparigas

 Esperança é uma meni-
na de 16 anos que nasceu em 
Mocimboa da Praia, uma ci-
dade, em Cabo Delgado, que 
tem estado sob ataques desde 
Março de 2020. Agora a viver 
em Pemba após os seus pais 

terem conseguido tirá-la da 
sua terra natal, ela conserva 
sobre as consequências que os 
ataques tiveram na sua vida e 
a sua subsequente deslocação. 

“Saí de Mocimboa da 
Praia com as minhas 3 irmãs 
em Março de 2020, quando 
os insurgentes começaram a 
queimar casas e a matar pes-
soas na minha aldeia. Os meus 
pais não tinham dinheiro para 
pagar o nosso transporte para 
Pemba via barco e o marinhei-
ro disse que a única forma de 
ele permitir que eu e as minhas 
irmãs entrássemos no barco 
era se eu casasse com o filho 
dele. Agora estou grávida de 7 
meses e não vejo os meus pais 
desde que saí de Mocimboa 
da Praia”, disse Esperança. 

Para muitas crianças como 
Esperança, a viagem para fora 
das suas aldeias foi de repen-
te e pouca preparação foi feita 
para tornar a transição segura. 

Devido a esta situação, muitas 
crianças chegaram desacompa-
nhadas ao seu destino, deixan-
do-as com pouca ou nenhuma 
protecção, ou supervisão dos 
pais e responsáveis, e tornando 
as crianças, particularmente as 
raparigas, vulneráveis ao abu-
so e exploração sexual. À sua 
chegada a Pemba, Esperança 
regressou à escola após rece-
ber uniforme escolar e um par 
de sapatos doados. A escola 
proporcionou uma boa fuga de 
um ambiente de vida ao qual 
ela lutou para se habituar de-
vido a barreiras linguísticas e 
diferenças de cultura entre ela 
e a sua nova família. Embora 
Esperança tenha continuado 
com o 7º ano, ela expressou 
que continuar a frequentar 
as aulas após o nascimento 
do seu filho será difícil, dado 
que ela já enfrenta a pressão 
de contribuir financeiramente. 

“Neste momento, eu não 

tenho dinheiro e o meu marido 
não tem emprego. Será difícil 
vir à escola depois do parto 
do meu filho. A minha sogra 
disse que pode encontrar um 
emprego para mim, para eu 
poder sustentar o meu filho. 
Terei de deixar de vir à escola, 
para poder tomar conta do meu 
filho em casa e, assim que ele 
for mais velho, voltarei para 
terminar a 7ª classe”, disse ela.

As emergências reduzem o 
acesso aos produtos de gestão de 

higiene menstrual 

Domingas é uma rapariga 
de 15 anos de idade da provín-
cia de Sofala. Vive no centro de 
reassentamento de Nhamatanda 
há mais de um ano com os seus 
pais e 6 irmãos. Com os seus 
pais desempregados e totalmente 
dependentes da sua pequena ma-
chamba para alimentação, ela não 
tem tido acesso a opções seguras 
de gestão menstrual há meses.

 “Tenho dificuldade em com-
prar pensos higiénicos porque são 
caros, por isso não posso comprar 
todos os meses. Quando não tenho 
os pensos descartáveis, faço um 
penso com pedaços de pano. Mas 
estes são desconfortáveis. Por-
que não absorvem na totalidade a 
menstruação, não posso ser muito 
activa ao longo do dia, o que signi-
fica que não posso ajudar os meus 
pais no campo”, diz Domingas.

 Com múltiplas situações 
de emergência na província de 
Sofala, como ciclones e a CO-
VID-19, as raparigas têm de lidar 
com barreiras constantes à sua 
progressão. A inacessibilidade de 
produtos como roupa interior reu-
tilizável para a gestão da higiene 
menstrual e a escassez de água 
limpa impedem muitas vezes 
que elas realizem actividades di-
árias como ir à escola, ajudar nas 
tarefas domésticas e socializar.

 “Antes da situação do co-
ronavírus estaria ausente du-
rante alguns dias quando estava 
menstruada porque não tinha 
materiais adequados para a hi-
giene menstrual”, diz Domingas
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Uma celebração em meio a muitos desafios
Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo

Se já eram plenamente conhecidos os grandes desafios 
deste grupo populacional considerado especial, a passagem 
do 13 de Junho, dia mundial de Consciencialização do 
Albinismo, comemorou-se num manto de maiores desafios 
ainda, por conta do momento atípico que o mundo vive e que 
moçambique não constitui excepção.

 

Entretanto, acti-
vidades possí-
veis marcaram 
a data e, mais 
uma vez, as 

mensagens foram no sentido 
de a sociedade compreender 
que o albinismo é uma condi-
ção natural, rara, não contagia 
e representa unicamente uma 
diferença genética hereditária 
presente no nascimento. As 
comemorações tiveram como 
lema: “Força para Todos”. 

Segundo se sabe, a data, 
adoptada pela primeira vez em 
2015, por uma resolução da Or-
ganização das Nações Unidas, 
visa essencialmente assegurar 
maior divulgação de informa-
ção sobre o albinismo, evitan-
do, deste modo discriminação 
e perseguição a este grupo 
populacional. Mas a data visa, 
também, celebrar as conquis-
tas das pessoas com albinismo.

Portanto, mais do que co-
memorar data, o 13 de Junho 
é também um dia de reflexão 
sobre os desafios vencidos e 
por vencer, particularmente 
no que concerne á inclusão, 
em todos os sentidos e cam-
pos de actividade, das pesso-
as nesta condição, pois, todos 
tem o direito de contribuir 
no desenvolvimento do País.

Segundo Wiliamo Savan-
guane, presidente e fundador 
da Associação de Apoios a Al-
binos de Moçambique (Albi-
Moz) as celebrações deste ano 
iniciaram com a distribuição de 
400 kits de cesta básica a famí-
lias que tem condição de albi-
nismo, na cidade de Maputo. 
Diz ter sido desafiante celebrar 
a data nas actuais condições 
de restrições e confinamento. 

Savanguane diz que, como 
associação, trabalham em vá-
rias vertentes, a partir da saúde, 
onde as famílias mais vulnerá-
veis com pessoas com albinis-
mo recebem algum apoio em 
protectores solares, rastreio de 
cancro, promoção de consulta 
de dermatologia, oftalmologia. 
Igualmente, há ocasiões em que 
a Associação oferece chapéus 
e óculos de sol a pessoas com 
problemas com este problema.

Por outro lado, a orga-
nização trabalha na área de 
promoção de Educação, no 
sentido de integrar e rein-
tegrar pessoas com albinis-
mo em unidades escolares. 

“Houve certas pessoas que 
desistiram de frequentar a esco-
la e nós trabalhamos para a sua 
reintegração - apontou aquele 
responsável da Albimoz, acre-
sentando que “por isso, a mis-
são da Associação Albimoz 
é de sensibilizar as pessoas 
com albinismo a voltar no re-
cinto escolar, não só, temos 
feito distribuição de material 
escolar, sobretudo, nas famí-
lias mais vulneráveis”, frisou. 

De acordo com Savangua-
ne, a Associação tem mais de 3 
mil membros. Além de acções 
de apoio, sensibilização nas 
áreas da saúde e educação, a 
organização tem-se engajado 
em acções de advocacia, atra-
vés da realização de palestras e 
workshops para ajudar famílias 
carenciadas e garantir que as 
pessoas compreendam, de for-
ma cabal, o que é o albinismo. 

Para o dirigente, os desafios 
partem da discriminação que 
se enfrenta, tanto nas zonas ur-
banas, assim como nas rurais. 

Entretanto, graças às acções 
do grupo, da sociedade, do Go-
verno, do Estado e de outras 
Organizações da Sociedade Ci-
vil, há sinais positivos em torno 
dos grandes desafios. Aqui fala-
-se da redução de assassinatos e 
perseguições. Diz-se que houve 
redução significativa se compa-
rado com o cenário assistido a 
partir de 2013 e anos seguintes.

“Quando digo que o lema 
deste ano é “Força para To-
dos”, estou a dizer que as pes-
soas com albinismo precisam 
de fazer algo, ou melhor, preci-
sam ser integrados no sector de 
trabalho porque tem capacida-
de de exercer qualquer função 
para contribuir no crescimento 
da economia do país, explicou.

Afirma que há necessidade 
de as empresas darem mérito, 
também, a pessoa com albinis-
mo, porque efectivamente esta 
pessoa pode. Mas, também, há 
a necessidade de a Sociedade 

Civil encontrar formas de coa-
bitação sã e salutar, visto que os 
albinos merecem conviver com 
dignidade e amparo de todos. 

Dificuldade da Associação

Para savanguane, associa-
ção tem varias dificuldades, 
particularmente do ponto de 
vista de financiamento e outros 
apoios para o seu funcionamen-
to. “As organizações que lidam 
com o Albinismo não têm finan-
ciamento para arcar com situa-
ções de emergência. Por isso, 
apelamos a quem de direito aju-
dar porque eles trabalham com 
amor ao próximo” – apelou.

O dirigente fez saber que 
para fazer face às palestras, 
a Associação precisa de ver-
bas. Mas, também precisam 
de capacitação institucional.

“Nós somos hospital, pos-
to policial onde as pessoas 
com condição de albinismo 
vêm expor os seus proble-
mas e nós encaminhamos 
às instâncias competentes.

Por sua vez, a membro 
da AlbiMoz, Gisela Samuel, 
de 43 anos de idade, residen-
te no bairro de Magoanine C. 
relata que foi discriminada 
na infância, principalmente 
no recinto escolar. Segundo 
conta, algumas colegas discri-
minavam-na. Entretanto, diz 

que conseguia sorrir porque 
nem todos agiam mal com 
ela. Fala de colegas e profes-
sores que sempre a defendiam 
contra as ofensas e bullying 
por conta da cor da pele. 

Gisela contou ao Zambeze 
que na sua família sempre é 
tratada com carinho, sobretudo 
com respeito que merece como 
pessoa igual a todos da sua 
casa. Porém, o que a marcou 
na sua vida foi de ter perdido 
o seu grande amor por con-
ta da condição de albinismo.

Diz que no ano de 2016 co-
nheceu o grande amor da sua 
vida, e estava prestes a subir ao 
altar. No entanto, a família do 
seu amor não recebeu a notícia 
com bom agrado, principalmen-
te quando souberam que a noi-
va tem condição de albinismo. 

Portanto, a família do seu 
grande amor obrigou ao ho-
mem que Gisela ter-lhe-ia ju-
rado amor eterno a abandoná-
-la por conta da cor da sua 
pele. “Eu senti-me muito mal. 
Veio a terminar comigo e eu 
fiquei deprimida” - conta Gi-
sela, com lágrimas nos olhos. 

Segundo conta, não 
acreditou quando recebeu 
a notícia do término da re-
lação, pois, vários eram os 
planos que ela tinha feito. 

Para ela, o que a família fez 
é discriminação. Actualmente, 

afirma categoricamente que tem 
medo de voltar amar ou dar voto 
de confiança a qualquer homem 
porque há sempre o risco de 
se terminar a relação por con-
ta da condição da cor da pele. 

Segundo a nossa entrevis-
tada, as pessoas que sofrem 
da condição do albinismo são 
muito sensíveis, porque qual-
quer falha que seja cometida 
vai-se associar à cor da pele. 

Assim, ela apela à socie-
dade para mudar de atitude e 
compreender, de uma vez por 
todas, que os albinos são pes-
soas completamente normais.

“Nós somos iguais e temos 
os mesmos direitos que qual-
quer pessoa dentro e fora do ter-
ritório moçambicano ˮ - disse.

Para Gisela, o remédio 
para ter uma pele bonita pas-
sa necessariamente por se-
guir as regras já conhecidas, a 
exemplo de evitar o sol, atra-
vés de um protector. Em rela-
ção à alimentação, ela diz que 
come quase tudo, preferen-
cialmente peixe grelhado com 
salada, como prato favorito.

Entretanto, ressalva que há 
albinos alérgicos a mariscos. 

Relato da mãe do pequeno Max

De acordo com Delfina 
Vilanculos, saber que seu fi-
lho tem condição de albinis-
mo não foi com muita surpre-

crizalda Vilanculos
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sa porque na família do seu 
marido tem quatro pessoas 
com mesmas características.

Diz que teve conselho por 
parte dos profissionais da saú-
de no dia que teve alta de como 
cuidar do seu filho. “No hos-
pital disseram que se deve dar 
o mesmo tratamento que dou 
aos outros membros da famí-
lia, aos outros filhos. Portanto, 
desde que tive o meu filho, amo 
a ele do mesmo jeito que amo 
outros meus filhosˮ - disse.

Mas também, Delfina diz 
que o pequeno Max precisa de 
muita atenção. Diz que a ten-
ção deve ser redobrada, tanto 
do ponto de vista de cuidados 
contra raios solares, assim 
como o tipo de alimentação. 
Diz, por exemplo, que o seu fi-
lho é alérgico a peixe e carne de 
porco. Por isso, não o pode dar. 

O que incomoda esta mãe 
é o facto de o seu marido e 
certas pessoas da família rejei-
tarem o Max. Por essa razão, 
o pequeno Max não carrega 
consigo o nome do seu proge-
nitor. Por isso, Delfina Vilancu-
los teve que fazer o registo do 
Max apenas com o seu nome.

A nossa entrevista deu co-
nhecer que certas pessoas da 
família do seu marido quando 
tiveram conhecimento da rejei-
ção do Max por parte do seu pai, 
este procuraram junto do mari-
do da Delfina saber os motivos.

“Eu não sei o que, na ver-
dade, falaram com ele porque 
não me disse nada. Ele chegou 
em casa disse que temos que ir 
mudar o seu nome no registo do 
Max, mas até neste momento 
ainda não aconteceu” relatou. 

Devido a essa situação, 
Max sempre questiona aos 
irmãos, as razões de ter so-
brenome da mãe e não do pai. 

Tânia Eugénio, irmã do 
Max, diz que quando o seu ir-
mão questiona o facto de não 
carregar consigo o nome do pai 
fica sem jeito. “Eu só digo ao 
Max que todos somos irmãos, 
que papá vai colocar o nome 
dele no seu registoˮ contou.

Para ela, ter Max como ir-
mão é muito gratificante porque 
o Max não é diferente dela mui-
to menos de outras pessoas. En-
tretanto, só lamenta certas pes-
soas que discriminam pessoas 
que têm condição de albinismo.

“Sabe, quando estou na rua, 
alguém chamar de nome o meu 
irmão fico revoltada, mas tam-
bém, ao mesmo tempo faço per-
ceber essas pessoas que o meu 
irmão não diferente deles. Ape-
nas, o meu irmão tem falta de 
melanina, apenas isso. Porém, o 
que qualquer pessoa faz, o meu 
irmão também fazˮ  ressalta. 

Max, de oito anos de ida-
de, diz que em algumas vezes 
é discriminado. É chamado 
boneca e outros nomes que o 
menino não aceitou mencionar 
porque, de alguma forma, cho-
ra quando lembra. Entretanto, 
faz um apelo às pessoas que 
são maldosas de alguma forma 
para não lhe chamarem nomes 
que nada tem a ver com ele.

ˮNão me chame de nome, 
o meu nome e Max, este sim é 
o meu nome. Esses adjectivos 
que me dão não me identificam 
como pessoa. Machucam o 
meu coração não só da minha 
família também, eu sou igual 
a vocêsˮ - disse Max, apelan-
do ao fim da discriminação. 

Uma das grandes dificul-
dades que o Max atravessa no 
recinto escolar tem a ver com 
as dificuldades de visualizar 
o que o professor aponta no 
quadro. Entretanto, ressal-
va que o seu professor muito 
tem-no ajudado, emprestan-
do o livro de apontamentos.

 

Professor Julião António

O Zambéze foi até à esco-
la do Max para conversar com 
o professor Julião António. 

O professor descre-
ve o Max como um menino 
muito quieto e atento. Tem 
uma convivência excelen-
te para com os seus colegas.

O que, de alguma forma, 
atrapalho o ensino no apren-

dizado de Max é o problema 
de vista que o menino tem, 
segundo relatou professor.

Julião António diz que tem 
ajudado Max dando livros para 
ele copiar de perto, porque a  
partir do quadro tem muitas di-
ficuldades. Afirma que os pro-
fessores têm conhecimento e 
bases para trabalhar com crian-
ças especiais. Para este profes-
sor é primeira vez que trabalha 
com crianças especial, mas diz 
que tem muito orgulho de par-
tilhar o seu conhecimento para 
com outras pessoas, principal-
mente com pessoas especiais. 

Para Julião António, todas 
as escolas tem de trabalhar para 
reduzir e remover barreiras à 
aprendizagem e, no caso espe-
cial de alunos com albinismo, 

as barreiras a aprendizagem po-
dem ser reduzidas com mudan-
ças de atitudes e adaptação das 
salas de aula. Acrescenta que 
não se pode separar as pessoas 
com albinismo das outras, por-
que estas pessoas precisam de 
se socializar com outras pessoas 
para poder enfrentar o mundo.

Quelvina da Regina, 13 anos

Quelvina da Regina de 13 
anos de idade, residente do 
bairro de Guava, encontramo-
-la na sua escola. Afirma que 
os seus colegas tratam lhe 
muito bem. Entretanto, diz que 
sente discriminação na rua. 

Para ela, o termo albino 
depende do contexto e da for-
ma como é usado e do mo-
mento. Nisso, pode, em alguns 
casos ofender e noutras não. 

“Exemplo, a jornalista está 
a trabalhar, que saber como, 
na nossa condição de albi-
nismo, nos sentimos quando 

alguém tenta ferir com a nos-
sa sensibilidade. Esta forma 
não está a magoar, mas sim a 
fazer o seu trabalho. Mas, há 
situações diferentes em que 
alguém pronuncia a palavra 
só para te ofenderˮ frisa ela. 

De acordo com Quelvi-
na, certas comunidades vêm 
pessoas com albinismo como 
pessoas diferentes e por con-
ta disso, pessoas com albi-
nismo são excluídas e dis-
criminadas de várias formas.

Diz que na família dela é 
a única com albinismo. Entre 
os irmãos todos lhe dão amor, 
carinho que merece porque 
não é diferente deles. Apela 
aos órgãos de comunicação 
abordar questões como este 
de albinismos nos seus traba-

lhos como forma de despertar 
e educar as pessoas a aceitarem 
o albinismo com naturalidade.

Médica dermatologista e 
nevrologista

Alusivo ao Dia Mundial da 
Consciencialização do Albinis-
mo, a dermatologista e nevro-
logista, Maria Albertina, iniciou 
com a conversa com o Zambeze 
lembrando que o albinismo é 
uma condição genética here-
ditária, caracterizada pela difi-
culdade de produzir melanina. 
Esta é uma substância que pro-
duz a coloração de pele, olhos 
e cabelos. Assim, por conta das 
alterações na produção de mela-
nina, a pela da pessoa portadora 
do albinismo fica totalmente 
branca e sensível a raios solares.

Portanto, quando a pessoa 
tem falta ou tem deficiência de 
melanina, pigmento que além de 
ser responsável pela coloração da 
pele, a protege contra a acção da 

radiação ultravioleta, as pessoas 
com condição de albinismo são 
altamente susceptíveis aos da-
nos causados pelos raios solares.

Cuidados a ter com a pele de 
acordo com a médica

A necessidade de se evitar, no 
máximo, a exposição ao sol, no 
período das 10h às 16 horas, um 
intervalo em que o sol é intenso 
é uma das primeiras recomenda-
ções a ser seguida de forma reli-
giosa. Nisso, há a necessidade de 
usar roupas de mangas compridas 
porque o sol pode danificar os 
membros superiores, usar chapéu 
de abas largas, este é importante 
porque protege a face e o pescoço 
e, por fim, usar sempre os cremes, 
que são os protectores solares.

Cânceres como principal 
problema 

Para a médica, o problema 
dos cancros de pele é apontado 
como um dos grandes e principais 
problemas graves no que à saúde 
de pessoas com problemas de 
pigmentação da pele, diz respeito. 

Assim, apela ela, quando uma 
família tiver uma pessoa com con-
dição de albinismo, é importante 
assumi-la, procurar profissionais 
de saúde ainda cedo para ajudar 
no que diz respeito aos cuidados 
a ter com a pele e os olhos, isto 
para que futuramente não desen-
volva problemas graves de saúde. 

“A criança deve ser levada à 
consulta de dermatologia e oftal-
mologia. O que se observa, actu-
almente, é que aparecem jovem 
nas consultas com câncer num es-
tado mais avançado, porque não 
há consciencialização para que, 
desde bebé, tenha protecção com 
a pele e com os olhosˮ - explicou, 
reiterando que “uma pessoa com 
albinismo deve redobrar os cuida-
dos com os olhos e com a pele”. 
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No leito do grande rio
DP World lança primeiro serviço logístico 
ferroviário dedicado entre Maputo e Harare

“Kussila” é o grande vencedor do Projecto Mulher +
Terminou, o concurso “Mu-

lher+”, uma iniciativa do ICEF 
em parceria com o Moza Banco, 
com o objectivo de promover a 
cultura de empreendedorismo 
feminino, criando networking 
, partilha de experiências entre 
mulheres de diferentes áreas pro-
fissionais e o desenvolvimento de 
actividades de literacia financeira.

Mulher + é um conceito 
inovador que pretende impac-
tar social e economicamente o 
mundo do empreendedorismo 
moçambicano, realçando o va-
lor da mulher. Pretendeu-se com 
esta iniciativa dar voz às acções, 
ideias e iniciativas de mulhe-
res anónimas, cujo trabalho cria 
impacto na vida das pessoas ao 
seu redor, comunidades locais e 
que podem ser exemplos de su-
cesso para o  mundo em geral.

Foram no total 6 grupos, 
compostos por 30 mulheres cada, 
que estiveram envolvidos neste 
projecto, e o grande vencedor foi 

conhecido no passado dia 05 de 
Junho. Trata-se do Grupo Kus-
sila, que apresentou um projecto 
de processamento de alimen-
tos com o intuito de diminuir o 
tempo de confecção e melhorar 
a sua qualidade. Numa primei-
ra fase, o “Kussila” propõe-se a 
processar e conservar Matapa, 
Coco fresco Amendoim e Alho, 
produtos alimentícios indispen-
sáveis no dia-a-dia das famílias 
moçambicanas. O grupo vence-
dor recebeu do Moza Banco um 
financiamento por ter apresenta-
do o melhor projecto, de acor-
do com a classificação do júri. 

Esta parceria represen-
ta mais uma clara demons-
tração da importância que o 
Moza Banco dá ao Empre-
endedorismo e promoção de 
negócios sustentáveis atra-
vés do apoio consistente a 
iniciativas com potencial de 
agregar valor à economia na-
cional e ao País no seu todo.

a dp World maputo, que tem a concessão para gerir, de-
senvolver e operar o terminal de contentores de maputo, en-
viou na passada sexta-feira o primeiro serviço de comboio de 
contentores dedicado que liga maputo e Harare, Zimbabué. 
o novo serviço faz parte do foco contínuo da empresa para 
expandir a sua oferta logística e de cadeia de fornecimento na 
região, e é fundamental para a sua visão de ligar vários países 
da África austral – nomeadamente maputo com a África do 
sul, Zimbabué e suazilândia – por via ferroviária.

Esta nova ofer-
ta apresenta 
uma multi-
plicidade de 
novas opor-

tunidades de negócio tan-
to para clientes no Zimba-
bué como em Moçambique.

Isto não só ajudará a me-
lhorar a posição da DP World 
Maputo enquanto porta de 
entrada para o Zimbabué, 
mas também porque o servi-
ço oferece tempos de trânsito 
significativamente melhores 
para os clientes no Zimbabué. 
No passado, as mercadorias a 
caminho de Harare teriam fre-
quentemente de ser transporta-
das a distâncias muito maiores 
por via marítima e rodoviá-
ria; todavia, com esta rota, os 
clientes terão uma nova opção 
de envio mais directa e rápida.

Na sequência do lança-

mento do serviço ferroviário 
bissemanal, a DP World Ma-
puto continuará a trabalhar 
com todos os intervenientes 
envolvidos com o intuito de 
o tornar num serviço ferro-
viário semanal entre as duas 
cidades, de modo a permitir 
ainda mais economia de cus-
tos e oportunidades de pla-
neamento às empresas e aos 
indivíduos que necessitam 
de um transporte de mer-
cadorias fiável e eficiente.

De acordo com Christian 
Roeder, CEO da DP World 
Maputo, “este serviço ferro-
viário entre Maputo e Harare 
é fulcral para reabrir a rota 
entre estes mercados de modo 
a alcançar uma logística mais 
eficiente na região. Através 
deste serviço, em que faci-
litamos e tratamos de toda 
a documentação portuária 

e fronteiriça, conseguimos 
reduzir os tempos de trânsi-
to, proporcionar aos clientes 
um melhor serviço e melho-
rar as ligações entre cidades”.

O serviço ferroviário tam-
bém segue orecente anúncio 
da DP World Komatipoort, 
na África doSul, tratando da 
sua primeira importação por 
via terrestre a partir de Mapu-
to, demonstrando que o Porto 
de Maputo pode ser utilizado 

sem problemas como porta de 
entrada para o interior da Áfri-
ca do Sul através da DP World 
Komatipoort. As importações 
internacionais de contentores 
desembarcados no Porto de 
Maputo e destinados ao inte-
rior da África do Sul podem, 
agora, ser movimentadas sob 
franquia para Komatipoort, 
onde é possível tratar do seu 
desalfandegamento inte-
gral e preparadopara entre-

ga em toda a África do Sul.
A DP World continuará 

a desenvolver o Corredor de 
Maputo, uma rota comer-
cial vital na África Austral, 
através do investimento em 
novas infra-estruturas para 
satisfazer a procura local, 
em paralelo com o aumen-
to da capacidade do termi-
nal de contentores da DP 
World Maputo, cuja área já 
duplicou entre 2016 e 2018.
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No leito do grande rio

para assinalar a passagem do dia mundial do ambiente, 
comemorado a 5 de Junho, a Nacala logistics promoveu uma 
iniciativa para o reflorescimento dos mangais de Nacala-à-
-Velha.

Levada a cabo 
na sexta-feira, 
4 de Junho, 
a acção tem 
como objecti-

vo a restauração da biodiver-
sidade dos mangais, que por 
diversas razões foi destruí-
da pela própria comunidade.

Para além do plantio de 
mais de 200 mudas, a empresa 
recebeu estudantes oriundos de 
escolas da província de Nam-
pula que participaram de uma 
sessão de educação ambiental, 
realizada no Cine-Teatro Am-
biental da Nacala Logistics.

 Para Paulo Bueno, Gerente 
de Meio Ambiente da Nacala 
Logistics, o envolvimento dos 
alunos nesta iniciativa baseia-
-se no princípio de que os mais 
novos são o futuro do planeta, 
daí a importância de apostar 
na educação ambiental desde 
a fase escolar. “Em conjunto 
podemos tornar o mundo um 
lugar melhor para as futuras 
gerações. Por isso, no quoti-
diano, a Nacala Logistics actua 

em linha com as melhores prá-
ticas ambientais da indústria”, 
acrescentou Paulo Bueno.

O mangal é um impor-
tante habitat de várias espé-
cies de peixes e mariscos, 
sendo usado como local de 
reprodução. A saúde do man-
gal tem impacto significa-
tivo na pesca sustentável e 
na vida das comunidades.

Desde o início das suas 
operações, a Nacala Logis-
tics tem estado a investir em 
recursos e tecnologias para a 
preservação do meio-ambien-
te e de espécies nativas, na 
sua zona de intervenção. Em 
Abril, a Nacala Logistics viu 
o seu trabalho reconhecido 
em resultado de um estudo 
da Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), so-
bre os Recursos Marinhos e 
Costeiros em Moçambique, 
que considera a Baía de Na-
cala um local de referência 
pelo potencial do seu ecos-
sistema marinho e costeiro. 

Nacala Logistics envolve estudantes e 
comunidades na restauração de mangais

Vale doa medicamentos e equipamento hospitalar 
ao Serviço Provincial de Saúde de Maputo

A mineradora Vale Moçam-
bique doou, esta quinta-feira, dia 
10 de Junho, mais de 33 mil itens 
hospitalares ao Serviço Provin-
cial de Saúde de Maputo, para 
apoiar o Governo local nos seus 

esforços de prevenção e comba-
te ao novo coronavírus. A doa-
ção é composta por fármacos e 
diverso equipamento hospitalar. 

Entre os principais medi-
camentos doados pela empre-

sa destacam-se analgésicos e 
antibióticos que incluem para-
cetamol, amoxicilina, azitro-
micina e citizone. Na lista de 
equipamentos médicos constam 
bombas de infusão, máscaras 

cirúrgicas, um desfibrilador e 
10 humidificadores de oxigénio. 

O donativo foi entregue 
à Secretária de Estado para a 
Província de Maputo, Vitória 
Diogo, que durante a cerimó-
nia destacou a mineradoraVa-
le como um dos parceiros do 
Governo local nas acções de 
contenção da propagação da 
pandemia viral. “Nós temos a 
bênção de ter, na nossa Provín-
cia, parceiros que desde a pri-
meira hora têm estado connosco 
nesta caminhada de prevenção, 
combate e mitigação dos efei-
tos da pandemia da Covid-19. A 
Vale é um desses parceiros, por 
isso, agradecemos à empresa”.

Representando a Vale Mo-
çambique, Bruno Chicalia su-
blinhou que “o esforço conjunto 
do Governo e das várias enti-
dades parceiras tem permitido 
que o impacto da pandemia 
seja, até agora, menor em Mo-

çambique”.  “Desde o primeiro 
momento, quando começaram a 
aparecer os sinais de alto nível 
de contágio da doença no mun-
do, em consonância com o nos-
so principal valor que é ´a Vida 
em Primeiro lugar´, a Vale tem-
-se mobilizado para activamen-
te contribuir para a prevenção 
da propagação da Covid-19”, 
afirmou Bruno Chicalia. Aque-
le responsável reiterou, ainda, 
que a nível da empresa todas 
as medidas preventivas difun-
didas pelas autoridades de saú-
de nacionais e internacionais 
são rigorosamente seguidas.  

O donativo entregue ao 
Serviço Provincial de Saúde 
de Maputo enquadra-se num 
pacote de ajuda humanitária 
avaliado em mais de dois mi-
lhões de dólares aprovados, 
em 2020, para acções de com-
bate e prevenção do novo co-
ronavírus, em Moçambique. 
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Fundos de Garantias SUSTENTA e Agro-Garante geridos 
pela Gapi asseguram 600 milhões em crédito a PME’s

Banco Mundial aprova 150 milhões 
de dólares para economia rural 

“Cerca de quatrocentos milhões de meticais foram assegu-
rados nos últimos três anos pelo agro-Garante, linha de crédi-
to concebida e gerida pela Gapi-si. outros mais de duzentos 
milhões de meticais em crédito foram assegurados nos últimos 
doze meses pelo sistema de garantias do sUsteNta também 
gerido pela Gapi” – lê-se num relatório de avaliação aos instru-
mentos de garantia de empréstimos bancários geridos pela Gapi.

A a v a l i a ç ã o 
desta linha 
de negócios 
da Gapi-SI 
observa que, 

no conjunto, estes instrumen-
tos de garantia já beneficia-
ram mais de 135 Pequenas e 
Médias Empresas (PME’s) 
no sector do agronegócio.

“A Gapi deve agora melho-
rar a distribuição regional e so-
cial deste instrumento financeiro 
de desenvolvimento para que ele 
seja menos determinado pelas 
prioridades dos bancos comer-
ciais” – acrescenta o relatório.

Estes instrumentos de crédi-
to estão disponíveis às PME’s, 
através de instituições financei-
ras filiadas na Associação Mo-
çambicana de Bancos (AMB) 
as quais submetem as suas so-
licitações de garantias à Gapi a 
quem compete aprovar e prestar 
uma garantia a favor das PME’s.

O Agro-Garante é um siste-

ma de garantias ao agronegócio 
constituído pela Gapi-SI e está 
operacional desde 2015. Este 
instrumento é parte do progra-
ma Agro-Investe, que foi finan-
ciado pela DANIDA. Garantia 
SUSTENTA é parte da iniciativa 
do programa do Governo atra-
vés do FNDS para o desenvol-
vimento da agricultura e que é 
financiado pelo Banco Mundial.

O Agro-Garante tem sido 
implementado em todo o País 
e, desde o seu início, teve de 
intervir e pagar uma parte da 
dívida dos mutuários em ape-
nas duas operações de crédito 
malparado, devido a dificul-
dades causadas principalmen-
te pela crise da Covid-19.

“A Gapi acumulou experi-
ências e consolidou princípios 
que nos permitem conceber e 
gerir sistemas de garantias 
que apoiem bons projectos, os 
quais, devem atrair o interesse 
de instituições sujeitas à su-

pervisão prudencial por parte 
do Banco de Moçambique, 
caso apenas lhes faltem algu-
mas garantias.” – disse Amiro 
Abdula, director da Área de 
Financiamento da Gapi-SI.

“Se no total das opera-
ções de garantias que avali-
zámos a favor de quase uma 
centena e meia de PMEs e 
ao longo de mais de cinco 
anos de operação destes ins-
trumentos tivemos de inter-
vir em apenas duas garantias 
isto demonstra que sabemos 
identificar o que são negó-
cios de facto merecedores do 

apoio deste tipo de instru-
mento” – acrescentou Amiro.

Nas operações de crédito 
que beneficiaram das garantias 
dos instrumentos geridos pela 
Gapi estima-se que foram as-
segurados cerca de 9 mil pos-
tos de trabalho em zonas ru-
rais. Este impacto decorre do 
facto deste instrumento finan-
ceiro estar a intervir na provi-
são de insumos, na produção, 
conservação, armazenamento, 
processamento, transporte e 
comercialização de produtos 
de origem vegetal ou avícola.

Na implementação des-

tes instrumentos de garantias 
a Gapi tem cooperado com 
Bancos comerciais, como 
BCI, Millennium-BIM, Moza 
Banco (Banco Terra) e FNB.

“Gerir instrumentos de 
garantias em Moçambique é 
uma especialidade que pres-
supõe a existência de uma 
instituição com boa governa-
ção e ampla implantação para 
ser capaz de avaliar e moni-
torar a qualidade das solicita-
ções para benefício dessa fa-
cilidade. A Gapi desenvolveu 
e demonstra ter essa especiali-
dade”- Concluiu Amiro Abdula.

De forma a melhorar a renda 
e a resiliência das comunidades 
nas áreas rurais, o Banco Mun-
dial aprovou uma doação no 
valor de 150 milhões de dólares 
americanos da Associação Inter-
nacional de Desenvolvimento 
(IDA) em apoio à primeira fase 
do Programa de Economia Ru-
ral Sustentável de Moçambique. 
Esta primeira fase de um progra-
ma de 10 anos abordará alguns 
dos desafios urgentes enfrenta-
dos pelos pequenos produtores 
agrícolas e pescadores, assim 
como pelas Micro Pequenas e 
Médias Empresas (MPMEs) 
do sector, ao mesmo tempo que 
procurará melhorar as práticas 
de gestão dos recursos naturais.

“O meio rural é a base do 
sustento da maioria da popu-
lação de Moçambique. É nele 
onde viva a maioria dos mais 
necessitados do país”, observou 
Idah Z. Pswarayi-Riddihough, 
Directora do Banco Mundial 
para Moçambique, Madagáscar, 
Comores, Maurícias e Seychel-
les. “Por outro lado, o rápido 

crescimento da população rural 
adiciona a cada ano cerca de 
450.000 jovens à força de traba-
lho do país, o que faz com que 
o enfoque no crescimento da 
renda rural seja um imperativo 
para promover o crescimento 
inclusivo e prevenir conflitos.”

O projecto irá assegurar 
apoio aos pequenos produtores 
agrícolas e pesqueiros no sentido 

de aumentarem a sua produtivi-
dade e acesso aos mercados as-
sim como irá ajudar as MPMEs 
a melhorarem as suas vendas, ao 
mesmo tempo que se promove 
a adopção de práticas agrícolas 
inteligentes para o clima. O pro-
grama adopta uma abordagem de 
paisagem para a resiliência rural, 
vinculando o apoio à produti-
vidade e agregação de valor no 

sector agrícola, à adopção de prá-
ticas sólidas de gestão de recur-
sos naturais das quais a produção 
rural depende. Além disso, o pro-
jecto vai investir em serviços de 
extensão e infra-estruturas bási-
cas resilientes de transporte rural.

“É evidente que a expansão 
económica na agricultura pro-
duzia o maior impacto na redu-
ção da pobreza em Moçambi-
que”, acrescentou Diego Arias 
Carballo, Economista Chefe de 
Agricultura, e líder de equipa de 
trabalho da operação. “No entan-
to, o potencial do sector continua 
a ser desafiado pela baixa produ-
tividade, principalmente devido 
à baixa adopção de tecnologias, 
oferta limitada de serviços agrí-
colas, juntamente com alta sazo-
nalidade na produção, e ainda, o 
aumento da vulnerabilidade cli-
mática. Este projecto visa abor-
dar alguns desses desafios.”

“As mulheres rurais em Mo-
çambique enfrentam numerosos 
constrangimentos no acesso a 
recursos produtivos essenciais, 
serviços, tecnologia, informação 
de mercado e financiamento”, 
observou Franka Braun, Especia-
lista Sénior em Gestão de Recur-
sos Naturais e co-líder de equipe 
do projecto. “Este projecto vai 

promover a equidade de género 
nos sectores da agricultura e pes-
cas, o que não só irá empoderar 
as mulheres para alcançarem o 
seu potencial económico, como 
também ajudará a reduzir a po-
breza e insegurança alimentar e 
nutricional em Moçambique.”

“O projecto se esforçará em 
melhorar a gestão de terras, flo-
restas e áreas de conservação,” 
disse João Moura, Especialista 
em Gestão de Recursos Naturais, 
e o co-líder da equipe do projecto. 
“Isso inclui melhorar o controle 
de florestas e áreas de conser-
vação e apoiar o planificação do 
uso da terra para informar um 
desenvolvimento agrícola inteli-
gente e sustentável para o clima.”

Esta operação será implemen-
tada pelos Ministérios da Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural 
(MADER), Terra e Ambiente 
(MTA) e Mar, Águas Interiores 
e Pescas (MIMAIP), e está em 
linha com as prioridades do país 
delineadas no seu Plano Quinque-
nal, o Quadro de Parceria do Ban-
co Mundial com Moçambique 
para o Ano Fiscal 2017-21, bem 
como, o novo enfoque de preven-
ção de conflitos e fortalecimento 
da resiliência das actividades do 
Banco Mundial em Moçambique.
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Economia em crescimento pelo segundo mês consecutivo

Standard Bank entrega “Adira, 
Transaccione e Ganhe” 

Calculado pelo Standard 
Bank Moçambique, o indi-
cador Purchasing Managers 
Index (PMI), que reflecte as 
expectativas do sector privado 
acerca da economia, continuou 
em terreno positivo duran-
te o mês de Maio, depois de 
sair de 13 meses de declínio 
em Abril, anunciou o banco.

“Pelo segundo mês con-
secutivo, os dados do in-
quérito PMI indicaram uma 
expansão na economia moçam-
bicana”, indica a nota de análise.

“A produção e as novas 
encomendas continuaram a 
crescer, embora a ritmos ligei-
ramente mais lentos em com-
paração com o crescimento 
inicial registado em Abril”, 
detalhou, com o índice PMI 
a fixar-se em 51,2 pontos em 

Maio, depois de 51,3 em Abril.
Nesta análise, valores aci-

ma de 50 apontam para uma 

melhoria nas condições das 
empresas no mês anterior, ao 
passo que valores abaixo de 

50 mostram uma deterioração.
O Standard destacou que 

o emprego aumentou pela 

primeira vez desde Janeiro e 
as perspectivas para a acti-
vidade futura são as mais al-
tas desde Dezembro de 2019.

Em relação aos preços, as 
empresas moçambicanas re-
gistaram, em Maio, “um li-
geiro aumento nos custos de 
aquisição, com a taxa de infla-
ção a descer para o seu ponto 
mais baixo em quatro meses”. 

“Em contraste, foi registado 
o mais rápido aumento de cus-
tos com pessoal em 2021 até ao 
momento, visto que a criação 
de empregos levou a que algu-
mas empresas aumentassem a 
remuneração global”, concluiu.

O PMI publicado pelo Stan-
dard Bank resulta das respos-
tas de directores de compras 
de um painel de cerca de 400 
empresas do sector privado.

o standard Bank procedeu, recentemente, à entrega 
dos prémios ao segundo e terceiro grupos de vencedores da 
campanha milionária “adira, transaccione e Ganhe”, atra-
vés da qual o banco pretende impulsionar o uso dos car-
tões de débito e das plataformas digitais Quiq e Netplus.

Foram, no to-
tal, 54 clientes 
sorteados ao 
nível nacional, 
tendo, por via 

disso, sido agraciados com 
prémios monetários, sen-
do 40 com o valor de 5 mil 
meticais, seis com o de 10 
mil, quatro com o de 15 mil, 
dois com o de 20 mil  e dois 
com o de 25 mil meticais.

Finaldo Massinga, da ci-
dade de Maputo, afirma ter 
recebido o SMS do banco 
a informá-lo que tinha sido 
contemplado com o prémio 
de 25 mil meticais, o maior: 
“Estava a conversar quando 
recebi a mensagem, e fiquei 
muito feliz. Efectuo muitas 
operações, usando a platafor-
ma Quiq, tais como transfe-
rências, compra de recargas, 
entre outras. Os canais do 
Standard Bank evitam aglo-
merações, e, por via disso, a 
exposição à Covid-19. Eu, por 
exemplo, só me desloco ao 
balcão ou à ATM quando pre-
tendo depositar ou levantar 
dinheiro, respectivamente”.

Um dos clientes que tam-
bém foi sorteado é Inês Co-
lombo, a quem coube o valor 
de 20 mil meticais, o segun-
do maior prémio. Diz não ter 

acreditado quando recebeu o 
SMS do banco comunicando-
-a sobre o prémio, razão pela 
qual pediu a alguém para ler e 
confirmar o conteúdo do SMS.

Apesar da confirmação, 
“não acreditei, por isso de-
cidi, no dia seguinte, ir ao 
balcão. Enquanto caminha-
va, recebi uma chamada do 
Standard Bank a felicitar-me 
por ter sido um dos sortea-
dos. Perguntei como devia 
proceder para receber o va-
lor, e disseram-me que já es-
tava na minha conta. Fui, de 
imediato, consultar o saldo e, 
de facto, o valor estava lá”.

Ana Gulube, residente na 
cidade da Beira, província de 
Sofala, é cliente do Standard 
Bank há 11 anos e recebeu 
também o segundo maior pré-
mio, o de 20 mil meticais. Con-
ta ter recebido o SMS no tele-
móvel, quando se encontrava 
no seu local de trabalho: “Era 
o banco a informar-me que fui 
uma das contempladas, e não 
me contive de tanta alegria”.

“Uso mais a ATM e o 
Quiq. Sou cliente do Stan-
dard Bank há 11 anos e digo, 
com propriedade, que o ban-
co tem apostado em canais 
e plataformas que tornam a 
vida dos clientes mais cómo-

da. São acessíveis, e de fácil 
uso. Consigo efectuar tran-
sacções sem me deslocar a um 
balcão. À ATM, só vou quan-
do pretendo levantar dinhei-
ro”, considera Ana Gulube.

Cliente do Standard Bank 
há dois anos, Nelson João, 
da cidade de Maputo, foi um 
dos clientes contemplados, 
e embolsou 10 mil meticais 

pelo uso frequente do seu 
cartão de débito, através do 
qual efectua levantamentos, 
transferências, para além 
de abastecer a sua viatura 
nas bombas de combustível. 

Nelson João diz ter rece-
bido, do banco, um SMS no 
telemóvel a felicitá-lo por ter 
sido um dos sorteados: “Na 
altura, não acreditei, por isso 

dirigi-me a uma ATM para 
confirmar e, de facto, o valor, 
de 10 mil, estava na minha 
conta. Senti-me tão feliz. Não 
esperava, confesso”, conta.

A campanha, cujos pré-
mios monetários são avalia-
dos em cerca de dois milhões 

de meticais, vai decorrer até 
Setembro próximo, premian-
do um total de 216 clientes 
desta instituição bancária, 
com valores que variam entre 
cinco e vinte e cinco mil meti-
cais. Habilitam-se a participar 
no concurso os clientes que 
realizarem cinco transacções 
por mês, usando os cartões 
de débito, QuiQ ou NetPlus.
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Congresso virtual anima Maputo 

Comercial

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

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

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

doUtor mWaNaCHipeta
aGora JÁ se eNCoNtra em mapUto

CUra e resolVe Varios proBlemas tais Como:

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

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

a Faculdade de educação Física e desporto em maputo 
está desde a última terça-feira, quinze de Junho, a orien-
tar o XViii congresso de Ciências do desporto e de edu-
cação Física dos países de língua portuguesa, sob o lema: 
desporto e educação Física, identidade e missão nes-
ta era de erosão da oxiologia da Cultura e da educação. 

São três dias de 
intenso traba-
lho com vá-
rios painéis 
orientados por 

oradores de reconhecido mé-
rito a partir de Portugal, Bra-
sil e Moçambique pois, o 
congresso é também virtual.

Este congresso devia ter 
sido realizado no ano passado, 
2020 mas, devido da pande-
mia da covid-19 não foi possí-
vel e transferiu-se para 2021. 

Segundo Sílvio Saranga, di-
rector faculdade de Educação 
Física e Desporto disse na ce-
rimónia de abertura que espera 
que o congresso seja um sucesso 
porque segundo ele, há acompa-
nhamento em todos os países na 
língua portuguesa, para além de 
internautas em todo o mundo.

 Saranga enfatizou que esta 
é a terceira vez que o pai realiza 
o congresso desde que em 1991 
iniciou-se com este movimento 
congressista dos países falantes 
da língua do Camões. Segundo 
Sílvio Saranga, vários estudantes  
o doutoramento e mestrado gra-
ças a este movimento da CPLP 
que iniciou em 1991, ano da re-
alização do primeiro congresso. 

Segundo o reitor da univer-
sidade pedagógica de Moçambi-
que, Doutor Jorge Ferrão, este e’ 
o primeiro congresso que aquela 
instituição realiza e espera ga-
nhos em todos os painéis pois, 
para a concretização do con-

gresso foi graças ao esforço de 
todos quer dos docentes e dos 
discentes. Ferrão não deixou 
de agradecer as empresas que 
invectivaram e apoiaram para 
a realização deste congresso.

 Por sua vez o presidente 
do município de Maputo, Dou-
tor Eneas Comiche desejou 
avanços nas discussões em prol 
do desenvolvimento da Edu-
cação Física em Moçambique 
e nos Países da língua portu-
guesa. Disse ainda que o con-
gresso ocorre num momento 
diferente devido da Covid-19 
em Moçambique e no mundo.

O professor da Universidade 
Eduardo Mondlane, Cremildo 
Gonçalves por exemplo falou 
do desporto em Moçambique 
entre o período colonização 
pós-colonização a era colonial, 
da reivindicação identitária e 
politização onde demonstrou 
as varais etapas do despor-
to nacional e sua identidade. 

Cremildo disse por exem-
plo que após a independên-
cia vários clubes mudaram de 
nome e emblema para nova 
realidade mas outros, não dei-
xaram suas emblemas tendo 
mudado apenas alguns símbolos. 

Questionou-se sobre o adep-
to que ate estende quadros pu-
blicitários de clubes estrangeiros 
quando estes ganham os seus 
campeonatos, sem quem aconte-
ça o mesmo quando são os clubes 
nacionais a ter a mesma proeza. 

Gonçalves deu vários exemplos 
de concretos de equipas que 
ainda matem emblemas de clu-
bes portugueses, tendo mudado 
apenas os nomes dos clubes. 

Durante os trabalhos foram 
homenageados desportistas que 
elevaram o país ao mais alto 
nível tais como, a basquetista 
Esperança Sambo, o boxeiro 
Lucas Sinoia, a corredora dos 
oitocentos metros Lurdes Mu-

tola, a atleta para-olímpica Ed-
milsa Governo e Victor Morga-
do antigo jogador de futebol.

As palestras foram orien-
tadas por moçambicanos, 
portugueses e brasileiros.

O congresso termina hoje 
dezassete de Junho e, na ceri-
mónia de encerramento estarão 
presente várias individualida-
des nacionais e de Portugal 
tais como, ministro da saúde, 

secretários de estado do des-
porto, reitor da Universidade 
Pedagógica de Maputo, pre-
sidente do Comité Olímpico 
de Moçambique, director da 
Faculdade de Educação Física 
e Desportos da Universidade 
de Coimbra de Portugal, e o 
director da Educação Física 
e Desporto da Universida-
de Pedagógica de Moçambi-
que, doutor Sílvio Saranga. 

José matlhombe
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Moçambique está no meu coração 

Dos recordes de Cristiano Ronaldo 
aos serviços mínimos de Mbappé, 
Benzema e Griezmann 

Lurdes Mutola confirma que será 
candidata à presidência da FMA

Luís Gonçalves

a única campeã mundial e olímpica do atletismo mo-
çambicana, Maria de Lurdes Mutola, confirmou a sua can-
didatura à presidência da Federação moçambicana de 
atletismo, cujo acto eleitoral terá lugar a 18 de setembro 
próximo. Mutola confirmou a sua participação no plei-
to eleitoral após um encontro com o secretário de esta-
do do desporto, Carlos Gilberto, segundo avança o Jor-
nal Notícias na sua edição de terça-feira, 15 de Junho.

No encon-
tro que 
m a n t e v e 
com Men-
des, Mu-

tola referiu que “sei que 
não vota, mas estou aqui na 
Secretaria de Estado para 
dizer que quero concorrer. 
Sou sim candidata e quero 
ajudar o nosso atletismo”, 
referiu a ex-oitocentista cita-
da pelo matutino “noticias”.

Com a confirmação de 
Mutola, sobe para dois o nú-
mero de candidatos que mani-
festaram o interesse em ocu-

par a cadeira de presidente da 
FMA, sendo que Kamal Ba-
dru, antigo Secretário-geral 
da instituição foi o primeiro 
a manifestar essa intenção.

Há meses Lurdes Mutola 
afirmou que a confirmação 
da sua candidatura estava 
dependente de apoios para 
viabilizar o seu projecto de-
senhado tendo em vista o de-
senvolvimento do atletismo 
moçambicano, tendo nesta 
segunda-feira referido que “já 
fizemos ou estamos a fazer 
esses contactos e  agora pode-
mos assumir essa intenção”.

Três meses separam-nos 
da realização das eleições 
na FMA, sendo que Lurdes 
Mutola pretende usar esse 
período para difundir o seu 
manifesto junto às associa-
ções provinciais, bem como 
definir os elementos que farão 

Luís Gonçalves, treinador 
português que teve uma pas-
sagem pelos Mambas, acre-
dita que um dia voltará ao 
futebol moçambicano para con-
tinuar um trabalho que consi-
dera ter sido «cortado» a meio.

“A minha passagem pelo 
futebol moçambicano foi uma 
experiência muito enriquecedo-
ra, que além de ter sido bastan-
te interessante do ponto de vista 
profissional, foi uma experiência 
de vida. Considero que o meu 
trabalho ficou a meio, porque 
estava a desenvolver um pro-
jecto e no meu entendimento 
ainda havia muito por se fazer, 
mas por decisão do presidente 
da Federação Moçambicana de 
Futebol, nós terminamos o nos-

so vínculo”, revelou, juntando 
que “de qualquer das formas foi 
uma experiência muito rica. Mo-
çambique já estava antes no meu 
coração, penso que toda a gente 
sabe que eu nasci em Moçambi-
que, e entendo que o futebol mo-
çambicano pode evoluir muito se 
houver alguma sinergia positiva 
entre os responsáveis pelo fute-
bol em Moçambique”, anotou.

Mas embora tenha rompi-
do a ligação com a selecção 
moçambicana de futebol num 
momento em que não esperava, 
Luís Gonçalves não guarda má-
goas e não esconde a vontade de 
regressar ao país onde nasceu.

“Fizemos um trabalho que 
considero meritório. Se olhar-
mos para a selecção A, vemos 

que apesar de os últimos resul-
tados não terem sido positivos, 
devido a pandemia que teve um 
impacto grande, em termos glo-
bais foi uma experiência muito 
positiva. Lancei vários jovens 
porque nós estávamos num pro-
cesso de renovação da selecção 
e realmente estava a ser cons-
truído algo muito interessan-
te. Aliás, quem via a selecção 
moçambicana jogar e olhava 
de uma forma isenta verifica-
va que estava a jogar um bom 
futebol e a criar uma identida-
de, por isso acredito que em 
condições normais estaríamos 
a festejar o apuramento para o 
CAN. Mas acredito que um dia 
irei voltar. Moçambique está 
no meu coração”, frisou.abola

Uma vitória de Portugal por 
3-0 diante da Hungria com bis 
de Cristiano Ronaldo e um triun-
fo da França por escasso 1-0 no 
confronto com a Alemanha, mar-
cou o encerramento da primeira 
jornada do EURO 2020. As se-
lecções lusas e gaulesa partem 
na liderança do Grupo F, também 
considerado “grupo da morte”, 
com três pontos e deixaram in-
dicações de serem fortes candi-
datas à passagem à fase seguinte. 

Em 90 minutos, o capitão 
de Portugal marcou dois golos 
à Hungria, bateu dois recordes e 
ficou muito perto de bater outro. 
Mais um dia no escritório para o 
internacional português, no fundo.

Assim que o árbitro Ceneyt 
Çakir apitou para o início do 
Hungria-Portugal, o avançado 
da Juventus tornou-se no pri-
meiro futebolista a participar 
em cinco fases finais de Cam-
peonatos da Europa. Uma pro-
va de longevidade e qualidade. 

A três minutos do final, Ro-
naldo superou o Michel Pla-
tini e estabeleceu-se como o 
maior goleador em fases finais 
de Europeus. O golo de penálti 
contra os magiares já era sufi-
ciente para superar o francês, 
mas o jogador luso ainda bisou. 
São agora 11 golos e CR7 não 
deverá querer ficar por aqui

Auto-golo de Mats Hum-
mels dá vitória a França

Já no jogo que marcou o 
fecho da primeira jornada, a 
França  venceu frente à Alema-

nha, na estreia no Euro 2020, 
com o mínimo necessário para 
conquista dos três pontos, ou 
seja por uma bola sem resposta.

Em Munique, curiosa-
mente, a selecção que con-
ta com Mbappé, Benzema 
e Griezmann como trio da 
frente nem precisou de mar-
car para vencer, já que Mats 
Hummels, num infortúnio, re-
solveu a partida logo aos 20 
minutos com um autogolo.

Contas feitas, a França vol-
tou a demonstrar o quão pode-
rosa é, ou não fosse a actual 
campeã do Mundo, e colou-se a 
Portugal no topo do grupo F. Já 
a Alemanha saiu derrotada num 
jogo em que pareceu nunca es-
tar verdadeiramente em jogo, 
muito por culpa do adversário, 
e enfrenta Portugal no próximo 
domingo bem mais pressionada.

parte do seu elenco directivo.
“Será um período para 

trabalhar na constituição do 
elenco directivo, organização 
clara do manifesto e do con-
tacto com as associações pro-
vinciais para mostrar as nossas 
intenções para que juntos pos-
samos mudar alguma coisa no 
atletismo do nosso país”, disse 
Mutola citada pelo “Noticias”.

Referir que Kamal Badrú 
já iniciou a sua campanha elei-
toral tendo efectuado visitas a 
algumas associações provin-
ciais apresentando o seu pro-
jecto de governação da única 
modalidade na qual o país já 
alcançou títulos olímpicos e 
mundiais através de Maria de 
Lurdes Mutola. (laNCemZ)
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“A arte plástica é uma arte de expressão, é vida, satisfaz 
a alma do artista e dos que ela apreciam” – RasPiry

ras piry nome artístico de leonardo antónio Joa-
quim majudá de 41 anos de idade é um artístico plásti-
co que actua há  mais ou menos 10 anos, nativo do Bair-
ro da polana Caniço “B”, onde é a sua actual residência 
e galeria, mas viveu por algum tempo no Bairro Central. 

Para si, a arte plástica 
é uma arte de expres-
são, é vida, aquilo 
que o artista sente 
e expressa para as 

pessoas, onde o artista consegue 
conversar com uma tela jogando 
uma tinta “ali” e “aqui”, satisfaz 
ao mesmo tempo a alma do artis-
ta e das pessoas que a apreciam.

“As artes plásticas são uma 
forma de exprimir os nossos sen-
timentos, para mim as artes plás-
ticas têm uma grande importância 
na sociedade porque a medida que 
o artista expressa o seu sentimen-
to numa tela, automaticamente 
também exprime o sentimento 
de algumas pessoas, é sabido que 
nas artes plásticas tudo aquilo que 
agente faz, a gente conta o quo-
tidiano ou seja a nossa vivência”. 

Ras Piry conta de forma en-
graçada que entra para o mundo 
das artes plásticas espontanea-
mente, como o mesmo refere, an-
tes de iniciar as actividades com 
tintas e telas, Ras Piry come-
çou a sua paixão na escultura. 

Tudo começou quando Piry 
conheceu um escultor onde 
comprava carvão para fazer a 
revenda, Piry comenta com o 
mesmo que passava por algumas 
dificuldades em sua vida, antes 
mesmo de entrar para as artes, 
o escultor decide então ajuda-
-lo entregando algumas obras 
suas para Piry vender no gran-
de Maputo, onde este teria uma 
margem que pudesse o ajudar. 

“Confesso que foi o desafio, 
vou levar as esculturas, mas eu 
não entendo nada e não sei nada 
disto, o que eu vou fazer é tentar, 
levei as esculturas juntamente 
com o carvão. Mas eu não sabia 
para onde devia levar as escul-
turas para poder vender, mas 
surgiu-me a ideia de que devia 
ir a marginal, mesmo em fren-
te ao clube marítimo, sabia que 
devia ter um espaço a beira da 
praia, porque é um sítioturístico”.

O artista acrescenta que não 
foi fácil entrar para o mercado, 
porque já havia vários artistas 
lá a vender, e quando muitos 
vêem um nosso artista, pensam 
que são os seus adversários.

Naquela altura Piry tornou-se 
amigos de alguns Zimbabueanos 
que também vendiam obras lá, 
como batiques, pássaros de latão, 
foram eles que concederam um 

espaço ao artista, assim começou 
as suas actividades, contudo, fi-
cou quase um 1 ano sem vender 
se quer uma escultura. Apesar 
desta dificuldade Ras Piry decidiu 
entrar de cabeça e alma na arte.

“No meio desta história toda, 
que a mim me interessa é por-
que no meio deste sofrimento de 
não vender nenhuma obra, mo-
desta parte, não sou muito bom, 
mas sou um bom comunicador 
em inglês, por existiram alguns 
clientes oriundos, eu conseguia 
entender-me com maior parte 
desses clientes, então a medida 
que ia vendendo algumas obras, 
tinha uma comissão”, sublinha. 

Ao decorrer do tempo Piry 
conhece Sozinho, um amigo 
seu de Quelimane que também 
vendia suas obras na marginal, 
Sozinho vendia e fazia estam-
pagem de t-shirts, vendia pan-
talonas. Sozinho então viu um 

potencial forte no artista, então 
pediu que o Rasta ocupasse o seu 
espaço e vende-se as t-shirts e as 
pantalonas e assim ganhar a sua 
comissão, assim foi feito, jun-
tamente com as suas esculturas.

Piry então teve pernas para 
andar, mas sentia a necessidade 

de explorar mais mercados ar-
tísticos, através dos seus amigos 
Zimbabueanos, começou a fre-
quentar feiras nacionais, onde 
conheceu varias outras e diferen-
tes tipos de artes, assim decidiu a 
pintar mais a sua banca, trazendo 
uma diversidade de produtos.

Com o andar do tempo, seus 
amigos Zimbabueanos sentiram 
a necessidade de ter um espaço 
mais amplo, então procuraram 
saber com Piry se não conhecia 
um espaço amplo, então Rasta 
ofereceu seu espaço para traba-
lharem e assim também foi apre-
endendo um pouco como fazer 
batiques, o printing nos panos. 

“Fazendo então os meus pró-
prios desenhos em t-shirts, vem 
então o pintar, é a partir deste 
momento que descubro as artes 
plásticas, foi mais por esse cami-
nho longo que o bichinho entra”.

No entanto, com a constru-

ção da circular, teve que parar de 
vender os seus produtos na mar-
ginal e deram cabo de algumas 
obras que tinha por lá e foi um 
momento muito difícil, ficou por 
4 anos sem fazer nada, a orques-
trar como havia de se reerguer. 

O tempo passou e uma das 

suas amigas, da ideia de Piry abrir 
um restaurante em sua casa, sen-
do que o mesmo gozava de um 
longo espaço. Com a ajuda da 
sua parceira fizeram um estudo 
e ainda não tinham valores para 
começar, contudo, a sua amiga 
ajuda-o a erguer o restaurante, ini-
cialmente começando por sopas. 

Com o andar do tempo Ras-
ta percebe que aquilo não era 
tudo que ele queria, então teve 
a ideia de juntar o útil ao agra-
dável, tendo então pensando 
em abrir uma galeria no mes-
mo espaço. Tendo denominado 
“Restaurante e Galeria Pirikitas”. 

“Para abrir a galeria, precisa-
va de algumas obras, então andei 
atrás de alguns artistas da Polana 
Caniço e alguns de renome, um e 
outro iam fazendo piada, os ou-
tros davam as suas obras sem pro-
blemas. Um dos artistas que tenho 
um grande respeito e apoiou-me é 

o Muzilê, um artista plástico da-
qui do bairro, acredito que tenha 
dado umas 15 obras, enquan-
to os outros davam duas, três”.  

Falando sobre as dificulda-
des que enfrentou, Rasta diz que 
o que o levou a abrir a galeria foi 
exactamente a falta de espaço 
para que os artistas nativos da Po-
lana Caniço, não têm para expor 
as suas obras. Essa foi a ideia, 
abrir um espaço onde os artistas 
pudessem expor as suas obras 
num período indeterminado, 
uma exposição anual. Acrescenta 
que foi muito difícil abrir a gale-
ria e a outra grande dificuldade 
que tem é de cadastrar a galeria. 

A falta de material de quali-
dade, tais como tintas, pinceis, 
entre outros, torna também 
difícil colocar a galeria a fun-
cionar a 100%, pois não bene-
ficia aos artistas simplesmente, 
mas a comunidade também. 

“Sempre houve essa diver-
gência entre os artistas plásti-
cos que acham ser da cidade, 
sempre houve uma pequena 
discriminação desses artistas 
em relação aos da Polana Cani-
ço, pois os da Cidade sempre se 
acham os donos das galerias”. 

Piry já participou de algu-
mas feiras e concursos, mas o 
que mais feliz é saber que tem 
um espaço para todos os ar-
tistas exporem o seu trabalho. 

Com a pandemia da Co-
vid-19, uma das formas que 
Piry e a sua companhia acha-
ram para poder expor os seus 
trabalhos, é através da pági-
na da galeria no Facebook, 
Instagram, em plataformas 
de galerias virtuais, lógico 
que assim é difícil de ven-
der, porque o tempo não está 
fácil para ninguém, contudo, 
os artistas vão trabalhando. 

“Agradeço a Deus por tor-
nar-me num homem forte, ba-
talhador, em seguida agradeço 
aos meus pais que sempre es-
tiverem comigo nos momentos 
difíceis e bons, são os meus 
tropas, acredito muito nelas, 
agradeço a todos os artistas, 
rappers, poetas, músicos e a 
todos que tem participado na 
galeria, que tem ajudado na-
quilo que é a sua divulgação, 
a todos os colabores da galeria 
o meu mais profundo agrade-
cimento, a todos os artistas 
plásticos que acreditam em 
mim, aos professores da galeria 
um abraço, agradeço também a 
minha amada e querida esposa 
que sempre está ao meu lado a 
dar-me suporte, por fim agrade-
cer ao jornal Zambeze pela dis-
ponibilidade e pela entrevista”. 

silVino miranda
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“Quebrar o Silêncio” – Elísio Franque

Comercial

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

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

para mas informação, contacte: patrícia dias, +351 936 307 183 (tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

elísio Franque de 29 anos de idade, natural e residente na 
província de tete. licenciado em GrH e Hst, funcionário da 
direcção provincial da Cultura e turismo, poeta, compositor.

Para si, há uma dis-
cussão épica em 
torno do estilo mu-
sical feito no País 
denominado “Pan-

za”, que tem como precursores 
o N’Star, DjArdiles e Zico. Po-
rém, o apresentador nacionalE-
merson Miranda é dos que mais 
cutucou aos criadores deste gé-
nero pelo facto denão se fazer 
sentir o seu peso no mercado in-
terno, tanto como internacional. 

No seu entender, são várias 
as hipóteses que os precurso-
res, na primeira pessoa avan-
çam como possíveis respostas 
que contribuem na falha da sua 
difusão. Como se não bastas-
se, os criadoresdeste género 
musical fazem de tudo para 
manter o ritmo ainda consu-
mível, como é ocaso notório 
do DjArdiles e outros, mesmo 
assim não se vê a adesão de 
outrosartistas, se calhar de ou-
tros géneros musicais da praça 
a darem a sua contribuição-
para a evolução e valorização 
do “Panza”, para acompanhar 
a dinâmica do mercado,na 
visão de Emerson Miranda. 

A mesma visão optimista, 
Stwart Sukuma, músico nacio-
nal, já demonstrara a sua opi-
nião nos anos remotos, quando 
entendia que a“Marabenta”, 

estilo musical moçambica-
no, outros cantores deviam 
dar a suacontribuição para 
agregar valor, o que também 
não se consagrou um acto de 
sucesso,e consequentemente 
não evoluiu o suficiente para 
ser independente na suacomer-
cialização no mercado forense.

Na verdade, este convite é 
justo, porque trata-se de estilos 
musicais que representamMo-
çambique. Um ou dois artistas 
a fazê-los não teriam força su-
ficiente de alimentar omercado 
por muito tempo, ou então não 
haveria diversidade musical 
no mesmogénero, seria preciso 
que maior parte dos artistas as-
segurassem a sua expressivida-
depara satisfazer outros ouvi-
dos. Deste modo, despertaria a 
competitividade e produzia-se 
mais e melhor e com ousadia.

“Para falar sobre estas ma-
térias ligadas a música decidi 
quebrar o silêncio e partilhar 
que penso sobre a música na-
cional. E neste caso vou par-
ticularizar o assunto dando 
atenção somente ao “Panza”.

“Decerto, o mercado mu-
sical evoluiu bastante nos 
últimos tempos, começan-
do portrazer exemplos fora 
de portas como é o caso do 
TRAP, um estilo musical que 

segundofontes surgiu nos anos 
2000, trata-se de uma réplica 
do Hip Hop, criado por um 
Dj dos Estados Unidos. Este 
estilo musical conquistou a 
camada juvenil, ganhou po-
pularidadenos anos 2007”. 

Portanto, hoje é um estilo 
que já hipnotizou o mercado 
mundial por se tomarinfluen-
ciador a muitos fazedores.Este 
facto dá-nos a entender que os 
dj’s desempenham um papel 
importantíssimo nacomercia-
lização da música no geral, e 
no País em particular, e a sua 
recriação paraoutras paradas.

Na sua visão, o “Panza” é 
um estilo que foi abandonado 
no tempo pelos fazedores da 
arte. Tudoindica que os pre-
cursores limitaram-se a base 
e não exploraram a introdu-
ção de outrosinstrumentos, 
cabia hoje, aos novos faze-
dores ou produtores musicais 
explorarconhecimentos neste 
ritmo, e não obstante estudar 
o mercado actual, observando-
comportamentos e tendências 
da região, para que a música 
mesmo sendo feita emespelho 
a cultura moçambicana conta-
giaria outros povos. Sendo as-
sim, hánecessidade emergente 
e urgente, olhar-se para os 
comportamentos dos jovensac-
tuais e actualizar o estilo res-
pondendo aos anseios de sua 
idade, só desta forma o“Panza” 
terá o mercado livre. E Termi-
no dizendo que é preciso mu-
sicalizar este géneromusical.

silVino miranda
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segue no Costa do Sol

Em Sofala

Nova Administradora do Dondo desafiada a 
“expurgar” directores problemáticos no distrito

A população do distrito do Dondo em Sofala, desafia a 
nova administradora daquele distrito, maria Bernardete ro-
que, que acaba de tomar posse à separar aquilo que se con-
sidera na gíria popular de águas negras com águas limpas 
que, no entender das nossas fontes, é para o melhor funcio-
namento da máquina administrativa ao nível no distrito do 
dondo que, nos últimos dias tem sido caracterizada em vários 
casos polémicos desde a prática de actos de corrupção, abu-
sos do poder, nepotismo, tribalismo e de entre outras práticas 
nocivas que não abona a imagem do estado naquele distrito. 

Segundo as mes-
mas fontes, a 
nova timoneira 
do Dondo, que 
vem transferida 

do distrito de Búzi, onde exercia as 
mesmas funções, em substituição 
de José Mutoroma, administrador 
transferido do distrito do Dondo 
para Beira, tem um grande desafio 
com acções imediatas de exonerar 
compulsivamente dois directores 
que marcaram os últimos anos na 
linha do topo em termos de confli-
tos laborais e exibições de supostas 
cenas grátis em matérias de cor-
rupção nas instituições onde exer-
cem as suas actividades laborais, 
sem a observância das normais la-
borais vigentes na função pública. 
As fontes, referem a dois supostos 
directores problemáticos no distri-
to, com o destaque para o director 
dos serviços distritais da Saúde, 

mulher e acção social e do actual 
director dos Serviços Distritais de 
Planeamento e Infraestruturas. Se-
gundo as mesmas fontes, estes dois 
dirigentes foram considerados os 

piores nos últimos anos de traba-
lho, pela sua suposta má actuação, 
devido a práticas frequentes destes 
actos que foram caracterizados na 
prática de actos de corrupção que 
consistem em supostas vendas de 
terras, com o principal destaque 
no sector do SDPI (Serviços Dis-
tritais de Planeamento e Infra-es-
truturas), na zona de Mezimbite, 
vulgarmente conhecida por (três 
tanques) e de actos que configu-
ram a suposta arrogância, triba-
lismo, corrupção que tem criado 
um mau ambiente de trabalho no 
sector dos Serviços distritais de 

Saúde, Mulher e Acção Social ao 
nível daquele distrito do Dondo.

Bulha orienta punição 
e condenação de actos 
que colocam em causa 
administração pública 

No seu discurso por ocasião 
da cerimónia de apresentação 
pública da nova administradora 
do distrito do Dondo, Lourenço 
Bulha, governador da província 
de Sofala, foi mais incisivo ao 
orientar a nova administradora do 
Dondo, Maria Bernardete Roque 
a punir severamente e a condenar 
com veemência todo tipo de ac-

tos que põe em causa o funciona-
mento da administração pública, 
combatendo a inércia, cliente-
lismo, a burocracia excessiva, a 
corrupção e todos os vícios que 
enfermam a função pública, para 
o bem da população, num am-
biente de irmandade e franqueza.

Segundo o governante, a po-
pulação deve encontrar na nova 
administradora, a esperança viva 
que vem para dinamizar as suas 
vidas, um espaço aberto para ex-
por as suas preocupações e opini-
ões, e por isso devem: apresentar 
as preocupações, iniciativas e 
ideias, projectos e sugestões para 
a melhoria da qualidade de vida 
da comunidade. A nova admi-

nistradora do distrito do Dondo, 
deve sempre aprumar com as 
novas normas administrativas 
vigentes da função pública. E 
para o presente quinquénio, Lou-
renço Bulha também desafia a 
nova administradora daquele 
distrito a celebrar avanços signi-
ficativos em todos os domínios, 
políticos, económicos e social.

Quanto ao envolvimento da 
população, Bulha acredita que 
a senhora administradora irá 
buscar inspiração na população 
porque ela é o ponto de parti-
da e de chegada na actuação do 
governo da província de Sofala.

Na ocasião, Lourenço Bu-

lha recomendou a nova dirigente 
do Dondo a interagir com várias 
entidades, coordenar e articular 
programas, planos e actividades 
de modo a garantir que sejam al-
cançadas as melhores soluções 
para os problemas das populações.

Para Bulha, administrador 
do distrito deve ser visionária em 
identificar oportunidade de projec-
to de desenvolvimento, aprovei-
tando as oportunidades a sua volta.

Por seu turno, Maria Bernar-
dete Roque, disse ter acolhido os 
conselhos para a sua governação 
e pediu apoio da população do 
Dondo, na busca de conhecimen-
to para materialização do plano do 
desenvolvimento do distrito. Z.

da esquerda para direita, ao centro, directores da saúde e dos sdpi 
do distrito do dondo, e respectivamente.

lourenço Bulha, discursando na cerimonia de apresentação publica 
da nova administradora do distrito do dondo.


