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DDR no centro do furacão

Birras da Renamo com
Governo e Manzoni
Dinheiro era para comprar carros e casas luxuosas

Colaboradores do Standard
Bank enganaram Estado
Ambições políticas do candidato Silvério Ronguane

democratizar
MDM e o País

2|

zambeze

| destaques |

Quinta-feira, 01 de Julho de 2021

Assegura Ronguane

Candidato-me para
democratizar o MDM e o país
VISÃO?
Todos com ele, restaurando a esperança de um
Moçambique para todos

MISSÃO
Restaurar a esperança de um Moçambique para todos
OBJECTIVO GERAL
Relançar o Partido MDM no panorama político
Dionildo
Tamele
moçambicano

MANIFESTO ELEITORAL DA CANDIDATURA
LIDERADA PELO PROF. DR. SILVÉRIO RONGUANE
PARA A PRESIDÊNCIA DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
DE MOÇAMBIQUE

O deputado e candidato à liderança do partido Movimento Democrático
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Explicou ainda que a necesasseverou Silvério Ronguane. sidade da participação efectiva
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derança e progresso” concluiu.
Por outro lado, o candidato
a liderança do MDM disse que
a visão do seu manifesto é incluir todos os moçambicanos na
perspectiva de restaurar a esperança de um Moçambique para
todos, enfatizando que o seu
programa político tem por objectivo realçar o partido no panorama político moçambicano.
Dando seguimento aos seus
ensejos políticos alinhavou
ainda que a sua estratégia está
assente no emponderamento
económico e social dos membros da sua organização política, através da cooperação política e economicamente com o
capital nacional e estrangeiro.

As organizações vão avançando, embora neste processo
vão sofrendo metamorfoses
com a entrada de novos membros, e o MDM não é excepção a
regra, ele nasceu no centro com
o mérito e esforços das pessoas
que levaram acabo o projecto,
está a registar um certo desenvolvimento de tal maneira que
hoje é possível verificar-se a
influência que o movimento
cria em certas províncias título de exemplo a de Zambeze
onde já teve dois municípios,
os de Quelimane e Gurué.
Moçambique é um Estado
falhado

Todos Com Ele

Afastou o tribalismo no seio do
partido

Num outro desenvolvimento a nossa fonte afastou a ideia
segundo a qual no seio do partido haja clivagens étnicas ou
descriminação para os membros que venham do sul, afirmando que a Frelimo foi uma
organização política criada no
norte do país concretamente em
Cabo Delgado, mas muita gente do sul também lidera o partido, a Renamo nasceu no centro
mas o seu líder hoje é do norte.
Disse ainda que as organi-

zações políticas nascem em um
determinado sitio e não se pode
recusar o mérito e o esforço
que as pessoas fizeram para que
esta organização tivesse pés
para andar, salientando que as
pessoas de norte esforçaram-se
muito para que Frelimo fosse o
que é hoje, mas isso não quer
significar que só as pessoas de
norte é que tem o dever de liderar o partido, mas também não
se pode negar que a Renamo
tem como maiores cultores pessoas da zona centro do país, mas
também não se pode dizer que
somente estes têm o privilégio
de ocupar lugares de destaque.

O deputado do MDM, nas
eleições internas do partido
a terem lugar em Dezembro
próximo, Silvério Ronguane,
afirma que o Estado moçambicano é falhado porque não
consegue dar respostas a muitos problemas que apoquentam
a sociedade desde a área de
transporte, educação, saúde,
desemprego causando desespero para a sociedade no geral.
Segundo Ronguane o diagnóstico que se faz de Moçambique é de um país falhado,
pelo simples facto que a tal
independência que a sociedade estava a espera não está a
ver na perspectiva económica e da estabilidade política.
Para o deputado, os moçambicanos vezes sem conta
questionam-se quando vão-se
tornar independentes de facto,
sublinhando que “a ideia que
se coloca é que vão ficar pelos diagnósticos ou vamos sonhar e pensar nas estratégias
para sairmos deste abismo”.
O nosso entrevistado falando da situação de Cabo
Delgado, disse que para combater e acabar com a guerra naquela província nortenha, primeiro é preciso
conhecê-lo na profundidade.
“Uma grande parte do conflito de Cabo Delgado tem que
ver com o falhanço do Estado,
que não conseguiu, alocar os
serviços públicos, tais como
hospitais, escolas, transporte. E
as injustiças sociais, que aquelas comunidades têm sofrido no
seu dia-a-dia, provocados pela
instalações das multinacionais,
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e a exploração de recursos minerais, o exemplo do gás. O
que criou grandes expectativas nas pessoas é terem pensado que seriam beneficiadas
directamente de tais projectos.
Mas ao longo de tempo aperceberam se que não podiam
ter benefício directo e muito menos um enriquecimento
fácil e imediato, enquanto na
prática não é o que aconteceu,
criando muita frustração, no
seio das pessoas”, afirmou.
Aquele deputado, académico e candidato, a liderança do
partido MDM, disse esta guerra propícia a existência do crime organizado, na medida em
que os praticantes de tais actos
aproveitam-se desta situação
para fazer o tráfico de droga en-

tre outras praticais ilegais, para
depois dizerem que “os próprios insurgentes têm uma ligação com o Estado islâmico”.
Explicou ainda que é preciso distinguir o Estado islâmico
com a religião, porque a religião
ela é boa apregoa a paz, amor e
solidariedade nas comunidades.
“ A partir do momento
que esta guerra faz amuleto
com as frustrações das populações locais, esta província
ou melhor a região nortenha
fica permeável para o tráfico de drogas e outros tipos de
crimes. Fica claro que precisamos de resolver este problema, mas antes entendê-lo com
profundidade ”, referiu a fonte.
Avançou ainda que esta
guerra tem uma confluência
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com crime internacional e organizado, assim sendo, país
não pode combater este conflito sozinho, é imperioso que
outros actores possam estar envolvidos, na perspectiva de se
criarem condições e esperança
para milhares de deslocados.
O Estado tem monopólio da
força

Por outro lado, disse que o
Estado tem esta parte do monopólio da força para defender o
seu território, sublinhado que
Moçambique já apoiou a África do Sul no período do apartheid militarmente, o Zimbabwe até já apoiou o Uganda.
“O país deu esse apoio e
hoje os moçambicanos es-

tão necessitado deste apoio
é por isso que em primeira
hora o MDM disse que havia
necessidade de o país ter ajuda internacional, finalmente
o Estado entendeu que era
imperiosa esta ajuda internacional para este conflito,
por se tratar de um conflito
com sequelas internacionais,
e só pode ser combatida da
mesma maneira”, avançou.
Segundo a nossa fonte
a mesma coisa que aconteceu com a guerra dos 16
anos que tinha sequelas internacionais e era prolongamento da guerra fria, esses
problemas também eram
tratados internamente, atingia as igrejas a propriedade
privada, as injustiças sociais
estavam enraizadas no seio
da sociedade moçambicana e
a economia estava de rasto.
Ademais disse que quando as tensões internacionais
diminuíram também foram
criados mecanismo para que
as tensões internas diminuíssem, por isso havia a necessidade de restabelecer a paz na
medida em que pode haver a
tráfico de droga,, humano e
de recursos naturais, e treinar-se terroristas que depois vão
apoquentar outros Estados da
região é por isso, que toda região percebe que esta ameaça
não é só de Moçambique é
uma ameaça dos seus países.
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Moçambique e Tanzânia têm
uma relação de amor e ódio

Mais adiante disse que conflitos entre os Estados sempre
haverão sublinhado que Moçambique e Tanzânia vivem
uma relação de amor e ódio.
“Tanzânia teve um papel
fundamental na libertação de
Moçambique, por isso as suas
expectativas de superação e de
irmandade eram demasiadamente altas. Em algum momento
esta amizade começar a sentir
alguns abalos, como acontece
com grandes amores, quanto
maior for o amor maior é a possibilidade de haver ódio. Mas eu
continuo a acreditar que a parte
do amor de boa vizinhança vai
prevalecer basta que contribuirmos para que isso aconteça e não
esquecendo também os tanzanianos de fazerem a sua parte”, afirmou, reiterando ainda que como
dois Estados vizinhos potencialmente a possibilidade de conflito
está sempre presente entre eles.
De acordo com o nosso entrevistado existem duas
perspectivas no conflito de
Moçambique e Tanzânia a primeira a perspectiva esta relacionada com agudização do
conflito entre os dois países a
outra perspectiva é nos aproximarmos e dizer que somos
países irmãos e tentarmos resolver as diferenças existentes”.

Colaboradores do Standard Bank enganaram Estado

Dinheiro era para comprar
carros e casas luxuosa
O Standard Bank deve deduzir até ao próximo dia 03 de
Julho, a sua defesa dos três processos de contravenção contra
si e dois dos seus colaboradores, que concorreram para a sua
interdição, com efeitos imediatos, de participar de todas as
actividades do mercado cambial.

E

ntretanto, o prazo estabelecido
pelo Banco de
Moçambique
para que aquela instituição financeira deduza
a sua defesa termina num sábado e, segundo as regras processuais, pode apresentar a sua
defesa no primeiro dia útil seguinte, ou seja, na segunda-feira.
Informações recolhidas pelo
Zambeze indicam que a medida
de suspensão do Standard Bank
surge no âmbito de uma investigação levada a cabo pelo Banco
Central. Quadros daquela ins-

tituição financeira falsificavam
passagens aéreas e vistos a fim
de obter divisas a custo baixo e
vender no mercado negro por
preço inflacionado ganhando 10
mil meticais em cada mil dólares.
Quando o dólar americano
baixou para 55 meticais, segundo informações que tivemos
acesso, os funcionários do banco emitiram bilhetes falsos e
vistos para aquisição da moeda,
o que levantou a desconfiança do Banco de Moçambique.
Muitos gerentes compraram
carros novos, casas e muitas coisas. Com o câmbio a subir em cada

10 mil dólares ganhavam 100 mil
meticais e a cada 100 mil dólares
ganharam um milhão de meticais.
Entretanto, de acordo com
uma nota recebida pelo nosso
semanário, o Standard Bank está
a interagir com o Banco Central para obter mais detalhes,

de modo a melhor aconselhar e
proteger os interesses dos seus
clientes e parceiros de negócios.
“Aos clientes, parceiros e público em geral, o Standard Bank
assegura que vai envidar todos
os esforços para a clarificação e
resolução deste assunto, e reitera

a sua habitual confiança em continuar a prestar serviços de excelência e de elevada qualidade,
norteados pelos seus valores que
são guiados pelos princípios de
ética, integridade, transparência,
profissionalismo e alto sentido de
responsabilidade”, lê-se na nota.
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Renamo descontente com
Governo e Manzoni

lizados, a par da crescente percepção de que os compromissos
assumidos para com os desmobilizados não foram cumpridos.
Apesar de sucessivas proclamações e acções de propaganda
por parte do Governo relativamente à neutralização da Junta

A oposição interna da Renamo à liderança de Ossufo
Momade tem vindo a mobilizar-se e a organizar comícios
e encontros com a população, sobretudo nas províncias de
Tete e de Sofala. Nestas províncias, onde, a par da Zambézia
e Nampula, a Renamo goza de grande implantação - e tem
recolhido apoios maioritários, perdendo para a Frelimo
sobretudo devido a manipulação de resultados - dirigentes
partidários locais defendem o afastamento do actual presidente do partido, Ossufo Momade.

E

m paralelo, as
estruturas oficiais do partido,
caso dos delegados políticos
provinciais e municipais, têm
sido expulsos pela população
sempre que tentam reunir ou
convocar os habitantes. Existem
mesmo registos de terem sido atacados com pedras, tendo de recorrer à protecção da Polícia local.
Há suspeitas de que os raptos de quadros da Renamo que
nas províncias se tornam notados por contestar publicamente
a actual direcção do partido têm
ocorrido “a mando” desta, eventualmente contando com a dissimulada cooperação da Frelimo.
Ossufo Momade é considerado
pelos seus adversários internos
como tendo “compromissos
ocultos com a Frelimo”. Os raptados têm aparecido mortos. Um
dos principais casos recentes foi
o de Calisto Chamboco, Tete.
Os esforços do Governo para
apresentar publicamente a Junta Militar, grupo dissidente da
Renamo liderado por Mariano
Nhongo, como anulada, gerando
mais deserções, foram contrariados por um ataque a tiro da Junta Militar, a 04 de Março, contra
um comboio de transporte de
carvão na região de Muanza, província de Sofala (linha do Sena).
A Junta Militar tinha reduzido

a actividade armada na sequência
do cessar-fogo unilateral declarado em 24 de Outubro, para criar
condições para negociações. Os
contactos não tiveram resultados
concretos, apesar do envolvimento directo do enviado especial do
SG da ONU, que carece de credibilidade como mediador junto da
linha dura da Renamo e de diversos observadores independentes.
A caminho do 2º aniversário
do terceiro acordo de paz entre
o Governo Frelimo e a Renamo
(06 de Agosto de 2019) - antecedido pelo Acordo Geral de Paz
de Roma de 1992 e pelo acordo
de cessação das hostilidades militares em 2014 - o líder da Renamo, Ossufo Momade, está a
ser pressionado para suspender
o processo de Desarmamento,
Desmilitarização e Reintegração
(DDR) negociado com o governo.
Na origem do descontentamento estão os atrasos no pagamento das compensações para
os desmobilizados e, nos casos
aplicáveis, o facto dos elementos da ala militar da Renamo
não estarem a ser reintegrados
nas chefias das Forças Armadas
(FADM) e na Polícia (PRM).
Os números oficiais de desmobilizados superam os 5.200 e
são reportados 2.300 “reintegrados”, mas o número real de reintegrados não supera os 300. O destino dos EUR 60 milhões da União

Europeia que serviriam para pagar
os processos de desmobilização
(salários) dos militares da Renamo continua por esclarecer pelo
governo e pelo próprio enviado
especial do SG da ONU e ex-embaixador suíço, Mirko Manzoni.
Mirko Manzoni e o governo
alegam em meios reservados a
falta de dinheiro para as compensações e procuram ganhar tempo. Mirko Manzoni esteve esta
semana na Beira, onde se reuniu
com Manuel Bissopo, actual deputado, ex-secretário geral da
Renamo e candidato à presidência do partido após a morte de
Afonso Dhlakama. No encontro,
Mirko Manzoni pediu o apoio
de Manuel Bissopo, considerado
influente entre a ala não afecta a
Ossufo Momade. Manuel Bissopo terá insistido na necessidade
de ser disponibilizado o dinheiro
prometido para apoiar a reinte-

gração dos militares da Renamo.
À medida que o processo se
vem tornando mais lento, têm
vindo a ser reportados casos de
perseguição e de eliminação de
ex-membros da Renamo por parte dos já conhecidos “esquadrões
da morte”, com maior incidência
na província de Sofala. Um dos
últimos casos foi o assassínio de
um desmobilizado da Renamo
no distrito de Chibabava, que
terá sido raptado e morto a tiro
por elementos alegadamente fardados de militares das FADM.
A pressão sobre os desmobilizados ao abrigo do DDR tem
sido entendida igualmente como
um meio de limitar a acção política da Renamo, criando receio
de retaliações. Poderá, contudo, resultar também no reforço
do apoio à Junta Militar, dado o
sentimento de insegurança entre
actuais e potenciais desmobi-

Militar, esta continua activa e
mantém posições contra o acordo
e o processo de desarmamento da
RENAMO, por falta de confiança
nas garantias apresentadas e por
contestar a própria legitimidade
da liderança de Ossufo Momade.
O exercício que Ossufo Momade tem vindo a fazer do cargo
de presidente é, em geral, considerado “apagado”, consequência de
traços do seu perfil como falta de
rasgo político, ausência de dinamismo e incapacidade de comunicação. A sua pretensa “colagem” à
Frelimo também lhe é prejudicial.
A necessidade de “robustecer” a Renamo através da eleição
de um novo líder dotado de mais
capacidades, é vista internamente
como um “imperativo” da sobrevivência do próprio partido,
face à emergência de tendências anti-Frelimo mais radicais.
(África
Monitor/Zambeze).

Helicóptero de Combate abatido em Palma
Um helicóptero Mi-24 empenhado no teatro de operações
de Cabo Delgado terá sido abatido pelos insurgentes na tarde
de 23 de Junho, entre Palma e
Afungi. No abate do aparelho,
segundo fontes no terreno, foi
utilizado um lança-granadas
portátil RPG-7, de mira manual e utilizado no ombro.
Os 2 helicópteros de combate Mi-24 e Mi-17, ambos de
fabrico russo, têm sido pilotados
pelas FADM, após um progra-

ma de formação para operar os
aparelhos, a cargo da empresa de
defesa sul-africana Paramount.
A confirmar-se, será o terceiro meio aéreo abatido pelos
grupos de inspiração islâmica,
dos quais 2, de menor dimensão,
pertenciam à sul-africana Dyck
Advisory Group (DAG), que
entretanto já não se encontra em
actividade em Cabo Delgado.
Esta baixa entre as FADM é
considerada relevante para o moral dos insurgentes, actualmente

concentrados à entrada do perímetro de segurança em Afungi, onde se encontram em fase
avançada, mas suspensos devido
à insegurança, os trabalhos preparatórios do futuro “site” de gás
natural. Informações em confirmação dão conta de uma tentativa de entrada dos insurgentes
na aldeia de Patacua, situada
na zona de produção do futuro
complexo de gás na península
de Afungi, distrito de Palma.
(Africa
Monitor/Zambeze)
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Resumo dos tópicos discutidos no Fórum/ Diálogo Sahel-Europa

Sahel como centro estratégico de
gravidade de áfrica: desafios de segurança

O SAHEL desde tempos imemoriais tem sido e continua a
ser um longo corredor que liga o Norte e o Sul, a Europa e o
Golfo da Guiné, Leste e Ocidente. Através destas rotas e fronteiras porosas, guerreiros, sábios, ideias e bens têm fluído, as
tensões e os afectos têm-se espalhado.

U

ma perturbação neste corredor
geopolítico
produz facilmente ondas de choque que
acabam por passar por ambos
os extremos, mais cedo ou mais
tarde afectando as regiões vizinhas. O distúrbio de hoje é
terrorismo no lado sul do corredor, que se dirige lentamente,
mas inexoravelmente, para o
mar, e no lado norte da imigração irregular e vários tráfegos.
A presença limitada do Estado em grandes áreas é apresentada como uma das causas
que dificultam a superação da
actual crise. Esta fraca presença de instituições estatais,
muitas vezes ténues e por vezes
inexistentes, em certas áreas do
Sahel tem sido explorada ao
máximo por grupos terroristas,
bandidos disfarçados de guerreiros islâmicos, paramilitares
ou líderes de todos os tipos
para estender a sua influência.
Neste contexto, a importância da boa governação é a
parte fundamental da solução.
Um passo essencial é o regres-

so efectivo dos serviços básicos
do Estado às áreas que perderam o contacto com eles, quer
através da imposição terrorista,
quer por outras razões. Sentir que as instituições são para
torná-las reais. Em cada aldeia
se as pessoas vêem estes serviços básicos com os seus próprios olhos, se dará um passo
grande rumo à estabilização. O
objectivo final é evitar vitórias
militares com vazios civis porque são imediatamente exploradas pelos inimigos do Estado.
Os problemas étnicos e
religiosos, entre outros, estão
a tornar-se cada vez mais relevantes e são cada vez mais
utilizados como um aríete por
terroristas na sua angústia de
rasgar as sociedades, aproveitando as suas contradições
internas. É uma estratégia
oportunista que tem salgado
as feridas abertas, entorpecida
no passado recente graças a
décadas de republicanismo secular, mas que se estão a tornar
cada vez mais virulentas a cada
dia. Uma das tensões verticais
é aquela que separa os grandes proprietários dos humildes

trabalhadores, agricultores ou
clãs que historicamente foram considerados protagonistas da sua história à sua frente
que tendem a identificar-se
como comparações do mesmo.
Estas tensões estão a corroer um “status quo” tradicional
onde tinham e foram acomodados com maior ou menor sucesso uns aos outros. Por conseguinte, é importante evitar a
redução dos conflitos existentes a uma luta exclusiva entre
grupos étnicos e religiões ou
entre modos de vida, e encarar
estas realidades geopolíticas
como fenómenos complexos
que resistem a ser vistos de
um ponto de vista monolítico.
As etnias e as religiões não são
suficientes para conseguir esta
destruição do tecido social.
A flexibilidade terrorista
é mais um exemplo de uma
estratégia que está a ser tenaz
e pragmática. A guerra entre
muçulmanos insurgentes é
evitada tanto quanto possível,
sendo o caso mais dramático
entre o DAESH e o JNIM, mas
isso deve-se mais a interesses
geo-estratégicos
específicos
do que a diferenças ideológicas. Sem subestimar o factor
religioso, é o desejo de uma
melhoria das expectativas pessoais e das condições de vida
que leva o jovem radicalizado

a juntar-se a grupos armados.
Os países do Sahel têm
baixos rendimentos, pelo que
as suas organizações de segurança não são muito amplas,
pelo que a possibilidade de o
Estado providenciar segurança é muito complexa. Até a
presença do estado em muitos
territórios é muito limitada.
Uma sociedade estável requer, em primeiro lugar, segurança, que requer ferramentas
específicas. Mas como a segurança é o principal elemento,
deve haver também um bom sistema de governação (um governo justo aceite pelos habitantes,
uma administração eficiente, um
bom sistema judicial, etc.), que,
por sua vez, permite progredir
do ponto de vista económico
e social , (aumento da riqueza, maior coesão social, etc.).
Por esta razão, a segurança trinomial, a governação e o
desenvolvimento
económico
e social são chamados de ciclo
de estabilização, e reflecte o
processo de construção da nação. Com efeito, e em geral, a
ajuda internacional visa ajudar
o ciclo a virar na direcção certa. Mas também pode tornar-se
um círculo vicioso, a redução
do nível de segurança, o questionamento do sistema de governação ou o agravamento
das condições de vida e da co-

esão social, fazer o ciclo girar
na direcção oposta e a falta de
segurança é muitas vezes o gatilho para esta desestabilização.
Os pilares do ciclo de estabilização são sempre atacados por aqueles que procuram
desestabilizar um país ou uma
região, atacam as suas forças e
organismos de segurança, acusam o governo de corrupção,
atacam funcionários e instituições representativas do Estado,
atacam escolas e dispensários
médicos para criar desordem,
podem atacar um grupo étnico
ou religioso como prioridade
para forçar a desintegração social. Neste ambiente de instabilidade, desordem, caos e incapacidade do governo para servir a
população, o contrato social entre cidadãos e estado é quebrado, a sociedade é desconectada,
os terroristas emergem como
uma força organizada que assume o controlo do território.
Uma sociedade unida e
coesa é muito complexa para
quebrar, mas se o conceito de
“cidadão” for substituído por
uma afiliação a uma população étnica, tribal, religiosa,
etc., é muito mais fácil desestabilizar essa população.
E os terroristas sabem disso, e usam-no à escala local,
nacional, regional e global.
Emmanuel Dupuy
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Não sobressaiamos
prejudicando o próximo

endo o Isslam um
código de vida
completo, ele orienta
os muçulmanos em
todos os aspectos da
vida, estabelecendo princípios
e métodos moderados que
garantem o êxito a todos os que os
seguem. Se estes métodos forem
observados dentro dos limites
estabelecidos, serão um meio
de obten¬ção de recompensas.
Infelizmente muitos de
entre nós distanciamo-nos
destas orientações e fazemos
as coisas a nosso bel-prazer,
para agradarmos o nosso
ego, o que, se de um lado
nos deixa satisfeitos, por
outro, a longo prazo privarnos-á do eterno sossego.
Por exemplo, realizar o
Nikah (casamento religioso)
e o Walimah (refeição do dia
seguinte alusiva ao Nikah)
conforme o sunnat, é um
motivo de recompensa, pois
atrai bênçãos e misericórdia
divinas. Mas nos dias que
correm, a maior parte dos
Nikah’s e Walima’s envolve
actos abomináveis, o que atrai
a ira e maldição de Deus.
Por exemplo, o esbanjamento,
a música, a dança e outros
males, levam a que muitos lares
não durem, pois decorridos
poucos anos, e até meses, os
casamentos desfazem-se. Isto
acontece devido ao facto de
essas uniões estarem privadas
do sossego e tranquilidade
reais. E as consequências dos
nossos desvios manifestamse sob a forma do alarmante
número de divórcios.
Da mesma maneira, existem
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grandes virtudes na prática do
comércio e ganho lícitos. Foi
dada a boa nova aos que praticam
um comércio honesto, de que no
dia da Ressurreição estarão na
companhia dos profetas, dos
verazes e dos mártires, para
além de serem recompensados
por terem praticado essa
actividade de forma honesta,
em conformidade com os
ensinamentos do Shariah.
Porém, se o comerciante for
desonesto, mentiroso, falso e
trapaceiro, deixando-se levar
pela ganância e quebrando os
limites prescritos pelo Shariah,
então não só estará privado de
grandes recompensas, já que
o comércio que desenvolve, e
o dinheiro que dele provém,
tornam-se a causa de remorsos
e desgraça para ele. E o
dinheiro ganho nessa actividade
poderá trazer-lhe prejuízos.
Muitos dos profetas do Isslam
praticaram comércio, e nisso
Deus colocou grandes bênçãos,
pelo que Isslam incentiva o
ganho lícito, por via do esforço
na actividade de comércio
honesto. O Isslam proíbe
todo o tipo de irregularidades
e actos que atentem contra
o estabelecido no Shariah.
Porém, as pessoas deixaramse dominar pela ganância
e pelo amor desmedido à
riqueza, de tal forma que as
praças e os estabelecimentos
dos muçulmanos também se
tornaram mercados de pecados,
pois lá impera a mentira, a
desonestidade, a traição, etc. No
comércio feito nestas condições
torna-se difícil distinguir se
tais estabelecimentos são
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de muçulmanos ou não, já
que neles não encontramos
nenhuma prática e nenhum
ensinamento do Isslam.
Existe na nossa praça uma
outra maldade, muito comum,
que é a de deitar abaixo a
concorrência, promovendo de
forma desleal os seus produtos
e o estabelecimento ou empresa.
Há pessoas que quando
instalam as suas empresas dando
inicio a uma nova actividade,
necessitando de pessoal
experiente e competente para
gerir os seus empreendimentos,
não hesitam em aliciar pessoal
que trabalha noutras empresas.
Fazem tudo para atraí-los, desde
melhores salários a regalias,
tudo para terem-nos a trabalhar
nas suas empresas. Atraídos que
são por melhores salários e mais
regalias, muitos funcionários
acabam abandonando as
empresas a que estão ligados,
juntando-se à nova empresa.
O resultado disso é que a
empresa onde antes trabalhavam
fica lesada, já que privada de
seus funcionários experientes,
os seus proprietários passam
por dificuldades económicas,
por vezes incorrem em dívidas,
podendo até entrar em falência.
Do ponto de vista
isslâmico esta prática é
condenável, portanto, haraam.
O Qur ’án proíbe todo o
ganho adquirido com recurso
a falsidade, ou em prejuízo de
outrem. Deixa sérios avisos
aos que se entregam a tais
práticas, conforme consta
no Cap. 4, Vers. 29 - 30:
“Ó crentes! Não consumais
injustamente vossas riquezas

entre vós, excepto se for comércio
com consentimento mútuo; E
não mateis a vós próprios (nem
entre vós); Certamente Deus
é Misericordioso convosco.
E quem fizer isso por agressão
e injustiça, logo o introduziremos
no fogo; E isso é fácil para Deus”.
Nestes versículos Deus utiliza
o termo árabe “baatil”, que é
abrangente, pois inclui tudo
aquilo que é contra o Shariah,
como a mentira, a fraude e
a desonestidade, bem como
outros actos ilícitos e imorais.
O muçulmano deve ter
dentro de si o espírito de
simpatia, e não praticar actos
fraudulentos e traiçoeiros.
Não obstante essas
orientações muito claras, a
ganância destruiu o espírito
de humanismo dos corações
dos comerciantes, pois estes
já não têm nem simpatia, nem
honestidade, nem humanismo.
Eles apenas desejam que o seu
comércio prospere e esteja em
vantagem relativamente aos
outros, ainda que seja à custa do
prejuízo dos seus concorrentes.
Muitas vezes o empresário
prejudicado chega onde chegou
por se ter esmerado na procura,
formação e capacitação dos
seus trabalhadores, mas mau
grado, resvala para uma situação
melindrosa, tudo porque um
concorrente inescrupuloso e
mal-intencionado, recorrendo
a meios censuráveis retiroulhe o que de melhor tinha
em termos de mão-de-obra.
Os que assim agem podem
até sentir-se felizes e pensarem
que ganharam algo ao aliciar
trabalhadores formados por

outros agentes económicos, mas
a longo termo as consequências
dessas suas atitudes serão muito
severas, pois não haverá bênção
na sua actividade. Incorre até
mesmo em azares e desgraças.
Mais grave ainda será
quando tais atitudes forem
praticadas por pessoas que
aparentemente são religiosas.
Este tipo de atitudes
ocorre também com alguma
frequência em instituições de
ensino, em que professores
competentes e experientes são
aliciados por empreendedores
menos escrupulosos que
abraçam o mesmo tipo de
actividade, mas que ao invés
de recorrerem ao mercado
especializado ou às escolas de
formação de professores da
área que abraçam, preferem
ir buscá-los às instituições
de ensino já estabelecidas,
criando desequilíbrios no
seu normal funcionamento.
Arruinar os empreendimentos
da concorrência por via do
aliciamento dos seus
trabalhadores, usando como
atractivo salários mais altos e
melhores condições, é deveras
detestável. Não fica bem, nem
moral, nem religiosamente.
Um verdadeiro muçulmano
acredita que Deus é o Único
Provedor e Sustentador. É Ele
que resolve todos os problemas,
pelo que devemos reforçar o
nosso relacionamento para
com o nosso Criador. Fazendo
isso, nunca ninguém precisará
de adoptar métodos errados
para ganhar a sua provisão,
e nem pensará em fazer
algo contra a ordem divina.
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Sobre o ambiente rodoviário

Para ser legislador é preciso ter uma boa
base geral de conhecimentos jurídicos

P

ara desempenhar
o papel de
legislador é
imprescindível
ter um bom
suporte em matéria de direito,
uma vez que ao criar leis
é necessário ter o cuidado
de estas não contrariarem as
legislações principais de um
país, tais como a Constituição
da República, o Código Civil, o
Código Criminal, entre outras.
Por outro lado, também não
se pode ser legislador no âmbito
do Direito Rodoviário quando
não se tem boas bases sobre o
Código da Estrada e legislação
complementar, nomeadamente
o Regulamento do Código
da Estrada, Regulamento de
Transporte em Automóveis,
Postura Municipal de Trânsito,
Regulamento de Transporte
de Cargas Perigosas,
Regulamento de Sinais de
Trânsito, entre outras. É por
falta deste tipo de alicerces
que determinadas normas que
são criadas contradizem-se na
mesma legislação e contrariam
também o que está determinado
sobre o mesmo assunto num
outro instrumento legislativo.
O INATTER, actualmente
INATRO, é um dos órgãos
estatais que tem a função de
preparar leis no âmbito das
normas rodoviárias. Alguns
dos seus funcionários seniores,
a quem é atribuída a função
de criar novas regras, não têm
cuidado ou não possuem um
conhecimento geral estruturado
que permita a sua utilização ou

aplicação correta nas normas
que produzem. Muitas vezes,
são assistidos por um elemento
do departamento jurídico que
também apresenta um défice no
que ao saber geral diz respeito,
não estando capacitado para
ajudar a corrigir eventuais
atropelos aos princípios
estabelecidos nas leis principais
ou em outras normas que já
tenham sido publicadas. É
devido a estas insuficiências
de conhecimentos que
encontramos, por exemplo,
regras no RTA (Regulamento
de Transporte em Automóveis)
que contrariam o que está
estabelecido no Código da
Estrada, ou encontramos no
Código da Estrada regras que se
contrariam ou que contradizem
o que está estabelecido no
Direito Criminal ou Civil.
Vamos apresentar um caso
de entre outros exemplos de
regras estabelecidas no Código
da Estrada que espelha muito
bem a falta de domínio no
que concerne aos princípios
estabelecidos no Código Civil,
nomeadamente na parte da
responsabilidade civil sobre
os utentes das vias públicas.
_ O nº 8 do artigo 140 do
nosso Código da Estrada que
trata sobre responsabilidade
pelas contravenções diz o
seguinte: “O titular do
documento de identificação
do veículo (proprietário),
responde subsidiariamente
pelo pagamento das multas e
das custas que forem devidas
pelo autor da contravenção

(motorista), sem prejuízo do
direito de regresso contra este,
salvo quando haja utilização
abusiva do veículo”. O Código
Civil não diz isto, diz que
só se pode responsabilizar
solidariamente o proprietário
do veículo nas contravenções
cometidas pelo seu
motorista se da transgressão
praticada resultar prejuízos
a terceiros. Ora, quando
num auto de transgressão a
responsabilidade é do motorista
da qual apenas resulta no
pagamento de uma multa,
porque não houve prejuízo
causado a outrem, nunca se
pode co-responsabilizar o
proprietário. Esta é uma falha
grave que existe no Código
da Estrada que tem de ser
corrigida, mas que apesar
de várias vezes chamarmos
atenção para este tipo de juízo
falso, quem de direito ainda
não fez a devida correção.
Para entendermos melhor
este assunto, comecemos
por falar um pouco do
Código Civil, sobre o tema
das responsabilidades pelas
contravenções, precisamente
no que se refere aos seus
princípios, que diz o seguinte:
1-“Aquele que com dolo ou
mera culpa violar ilicitamente
o direito de outrem, ou
qualquer disposição legal
destinada a proteger interesses
alheios, fica obrigado a
indemnizar o lesado pelos
danos resultantes da violação”
2-“Só
existe
a
obrigação de indemnizar,

independentemente de culpa,
nos casos especificados na Lei”.
Ora, um desses casos
excepcionais em que
sobre o proprietário recai
o d e v e r d e i n d e m n i z a r,
independentemente de
culpa, é quando se aplica o
princípio jurídico referente
à responsabilidade do
Comitente. Provavelmente,
terá sido pelo deficiente
domínio do Direito Civil que os
nossos legisladores do Código
da Estrada cometeram o erro de
aplicar indiscriminadamente
o estabelecido no Código
Civil no que se refere
à Responsabilidade do
Comitente que diz que:
“Aquele que encarrega
outrem de qualquer comissão
responde solidariamente,
independentemente de culpa,
pelos danos que o comissário
causar, desde que sobre este
recaia também a obrigação de
indemnizar, sem prejuízo de
exercer o direito de regresso”.
Ora, segundo este princípio,
importa esclarecer que para
se pedir responsabilidades
ao comitente (proprietário
do veículo), pelos danos
cometidos pelo comissário
(motorista), em consequência
da transgressão cometida,
é preciso que se reúnam 3
(três) requisitos que são:
1-Haver comissão (que o
condutor esteja no desempenho
de um serviço que lhe foi
delegado pelo comitente)
2-Haver danos causados
pelo comissário no

exercício da comissão
3-Que esses danos
sejam causados com
culpa do comissário no
exercício da comissão.
Basta que um destes três
requisitos acabados de referir
não esteja reunido (não
ter havido danos causados
a terceiros, por exemplo),
para já não se poder aplicar a
responsabilidade do comitente.
Vamos a um exemplo prático
para se entender melhor o
que acabamos de referir.
Imaginemos o caso de um
motorista que foi autuado
por conduzir em excesso
de velocidade. Nesta ato de
transgressão do motorista
não ocorreu danos a terceiros
a serem ressarcidos. Assim
sendo, não se pode aplicar o
princípio de subsidiariedade
do comitente tal como foi
erradamente estabelecido no
nº8 do artº 140 do Código da
Estrada, pelo facto de apenas
haver uma multa a pagar e
não haver danos causados a
terceiros. É por esta razão que,
em nossa opinião, o Código da
Estrada não pode contrariar o
que está definido no Código
Civil, havendo a necessidade
de reformular a redação
deste nº 8 do artigo 140 do
Código da Estrada. No nosso
entendimento, nesta regra do
Código da Estrada, falhou o
legislador, assim como falhou
também o assessor jurídico que
não se apercebeu desta lapso.
*DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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M aputadas

Privatização dos Correios de Moçambique:

Que fundem o “Museu dos Correios” edas “Telecomunicações”
antes que os “donos” mandem tudo para “lixeira de Hulene” …

E

sta semana que
findou
quase
todos os jornais
abordaram
a
maka de abusos (tráfego sexual) de Ndlavela, “Cadeia Central Feminina”
onde era traficada reclusas para
troca em valores monetários de 3
a 30 mil meticais, cada “round”,
por
cada
“pombinha”!...
Qualquer mortal, considera
este crime de triplo crime, mas
nós com o Pedro deixamos de
nos referir a ela, porque “confiámos” nos bons préstimos do
Dr. Sinai Nhatitima (ex-Procurador Geral da República)
a quem foi dada a espinhosa
tarefa de desvendar os contornos deste implicado caso, que,
se diga - em abono da verdade,
brada aos céus, em sociedades
civilizadas – diriam os juristas – “em Estado de Direito” e
o Dr. Carlos Mondlane acrescentaria naquela sua eficiência
de Professor:“e Democrático”.
- “Com que então querem que a ministra moçambicana
de
Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Dr.ª Helena Kida, “ponha o seu lugar à disposição”?...
-Vamos deixar este assunto para os “anais da história
da reclusão em Moçambique”,
já que poderemos abordar nas
nossas próximas cavaqueiras
habituais… - repondo ao Pedro,
quando ali no Abfc (café e restaurante) estivemos na Quarta
(30.6.2021) para a nossa bica
de café com pastel de nata e
ele simplesmente com café.
- “Essa de onda detectar problemas, pedir demissão não lembra oao diabo!..”
– diz o Pedro finalizando.
-Bem sabíamos que a situação dos Correios, a sua Empresa, ia ser “desmantelada”
tendo como mote, que não dá
lucros, mas, não acho correcto que se diga que houve má
gestão… - explico ao Pedro.
- “Oh Rodolfo, tu tens razão
porque estiveram com o Eng.º
Rui Fernandes, que foi PCA da
TDM e da MCel, desde tempo
dos CTT (Correios, Telégrafos e Telefones) e mais tarde
para Correios de Moçambique
e CDM (Correios de Moçambique) que foi idealizado por

Eng.º Rui Gomes Lousã, quando Ministro dos Correios, Telecomunicações e Aviação Civil.
-Samora foi “desmontar”
esse grande cientista Rui Lousã, da EDM (Eletricidade de
Moçambique), aquando da
extinção do Ministério dos
Transportes e Comunicações,
criando-se
Ministério
dos
Transportes de Superfície (com
o saudosoEng.º Alcântara Santos, como ministro), e Ministério dos Correios, Telecomunicações e Aviação (Rui Lousã,
como ministro) e Secretaria
de Estado do Transporte Rodoviário (com o Eng.º Lázaro
Mathe, como Secretário de Estado, dependente directamente do Conselho de Ministros,
dada a importância que Samora
dava ao “Sector Rodoviário”).
- “É por isso que dizias que
os Correios, dada a velocidade
das “telecomunicações”, foram
quase que deixadas atrás…”
-Quem ficou com a batata
quente agora, foi o Dr. Adriano
Maleane, ministros dos “Dinheiros” que quiçá deve ter dito
à IGEPE (Instituto de Gestão de
Empresas Participações de Estado): “olha, se não dá lucros,
deixa negócios para os privados”. Resumindo:FECHA!...
Aliás esta é a filosofia do Governo. Como manter uma Empresa, que depois da Independência era o monopólio de tudo
que é Correio e Encomendas,
tinha a “Caixa Económica”
(Banco). Por isso, a possibilidade de enviar “droga” através dos aviões era remota, já
nos Correios as Alfândegas
passava tudo a pente fino…
- “Tu te recordas isso
tudo, porque até foste Director Regional dos Correios e
Telecomunicações
(Inhambane e Gaza), com Sede em
Inhambane, nos anos 70…”
-José Luis Cabaço mandou-me, quando era ministro dos
Transportes e Comunicações
arrumar as malas em uma semana – chamo isso transferência à “Caminhos de Ferro”
- porque João Facitela Pelembe
então governador provincial
de Inhambane, havia entrado
em rotas de colisão por estar
a fabricar mobiliário de madeira, com o Director Regio-

nal Francisco Izildo Martins
de Almeida. Coisas da época. Tive que ir substituí-lo.
- “Parece que terá de avançar
com “Livro de Memórias”!...
-Os Correios foram bem
geridos no tempo do Professor Doutor José Cabaço,
porque seu pai Guilherme
Cabaço era um aficionado de
coleção de selos. A Filatelia era com ele. Até os Correios tinham Fábrica de selos
e produzia selos para alguns
países da Região, deixando
de “ir para as fábricas da Metrópole”. O grande desenhador Russo, fazia loucuras…
Comercial

- “E agora, Rodolfo?...”
– questiona o Pedro depois
de pagar a conta, já que o
Eng.º João Ferreira não estava para pagar a conta.
-A minha proposta, ao
Governo de Moçambique é:
Privatização dos Correios de
Moçambique: Que fundem o
“Museu dos Correios” e das
“Telecomunicações”
antes
que os “donos” mandem tudo
para “lixeira de Hulene” …
Não falo de pessoal, porque não vão pegar nos processos individuais das pessoas deitarem no lixo, com a
mania de que “vocês não têm

patrão, que se arranjem…”
A ministra do Cultura e
TurismoDr.ª Eldevina Materrula deveria fazerguerra, para
que não destruam tudo, porque
há muito material que pode ir
para o “Museu dos Correios”,
já que também a TDM e TMCel
“dormiu” no tempo, porque já
devíamos ter o “Museu das
Telecomunicações”, pelo que
a mão do Dr. Janfar Abdulai,
jovem ministro dos Transportes e Comunicações não pode
cruzar os braços e dizer: “isso
é com a malta do IGEPE.”
Voltaremos ao assunto com mais sugestões…

Quinta-feira, 01 de Julho de 2021

| opinião |

D ouglas M adjila

Nascidos depois
do 25 de Junho

P

orque para os que à esta altura já tinham algum
tipo de ambição ou então pensavam em alguma
coisa, ou seja, eram pelo menos adolescentes, a
independência era certamente uma das ambições,
portanto alcançá-la foi com certeza um entanto. A
independência era para todos um dispositivo iluminista que
garantia a esperança de todos os moçambicanos, e para sua
felicidade aconteceu, eis a independência. Somos hoje um
país independente, diga-se livre da escravatura, o colonialismo está oficialmente acabado há mais de quarenta anos,
a independência foi um evento histórico, a maior vitória
de sempre, e quem a viveu deu maior sorte por fazer em
vida parte, ou até testemunhar, do maior registo nacional.
Mas e desde o 25 de Junho que nunca houve tão claramente eventos que significassem algum passo em frente,
foram todos uma simples companhia à uma nação africana
independente e, os que pareciam para o bem, nunca passaram de tentativas, até mesmo a composição de um Estado,
na verdade não aconteceu e se aconteceu foi por um período
e desapareceu portanto, não passou de tentativa. Essa é uma
verdade aberta que cada um, consoante as suas convicções
de Estado ou interesses no suposto Estado poderá se opor.
Mas pela verdade que nos aparece, a da inexistência de um
Estado confirma o azar dos moçambicanos que não viveram a
independência pois, são desprovidos de qualquer que seja a realização patriótica, restando-lhes apenas um apego as tragédias
que talvez mereçam uma designação patriótica tais como guerras,
fome e ou a perda dos auto-intitulados ou não, heróis da pátria.
Para lá das tragédias, aos que tem idade inferior ou igual a
cinquenta anos, a única certeza que lhes resta é a morte, visto
que, em uma década e mais um pouco, estarão reportando pelos
cantos toda uma ausência de história chamando a de sua história,
falarão de uma tentativa de paz como alcance da paz, explicar-se-ão demasiado na tentativa de esclarecer as enumeras vezes
em que se tentou alcançar tal paz e por fim envergonhar-se-ão
de não existir paz nenhuma neste país, muito provavelmente
até essa altura, falarão do Estado referindo-se a um projecto
falhado, da introdução de uma democracia extremamente burocrática orientada por um sistema de autocratas corruptos e
impiedosos, um multipartidarismo mono oposto por mais um.
Toda essa não história, futuramente aferida como história
pelos quinquagenários e seus petizes, constitui a desilusão
dos actuais septuagenários, os adeptos presentes na Machava, os autores do “viva” mais altivo que país já viu.
Estão todos desiludidos, todas essas tentativas falhadas, as
agressões cíclicas a um Estado que provavelmente já tinha
sido criado, lhes conferia um sonho e, infelizmente falhou.
Hoje são na sua maioria velhotes tristes com o fim de um
Moçambique que construíram para nunca chegar ao fim.
Enfim, o caminho do 25 de Junho galga até os dias de hoje
por trilhos vergonhosos para toda nacionalidade, estamos
todos compactados de um modo geral formando uma bolha
de patriotas descontentes e para piorar, perseguidos por
simplesmente manifestarmos o nosso descontentamento. O
bem-estar, as liberdades que seriam os frutos do afamado
25 de Junho em Moçambique, são só para os moçambicanos
suíços e seus filhos, os que vivem a margem da moçambicanidade, mas bem próximo as margens do Índico gozando
de toda a maresia, os colonos da actualidade. Porque aos
demais moçambicanos, lutem pela independência. Outra vez.
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Editorial
Independência como
identidade pois claro!

E

ste texto foi adaptado para esta dura realidade. As datas
históricas sempre foram motivo de regabofe. O 25 de Junho
ainda visivelmente comemorado entrou para a história de
Moçambique como acontecimento de grande importância
para a composição da identidade nacional. Independência é
palavra mágica, que evoca outras referências igualmente especiais. E todas
elas são alicerçadas em valores como soberania, justiça, desenvolvimento.
Todos esses símbolos, para ganharem sentido, precisam ser cultivados em
regime de plena democracia e estado de direito me não se compadecem com
actos de corrupção e terrorismo à mistura. Haja respeito. Somos um país.
Esta reflexão, deve acontecer em todos os grandes eventos nacionais,
marcados pelo ritmo galvanizado de festins, comes e bebes, transpirando a
moçambicanidade. Nesse exercício patriótico, muitos perguntarão, diante da
gigantesca crise que o pais atravessa actualmente, se há motivos para comemoraremos a Independência. E a resposta, não tenham dúvida, é afirmativa.
Não se trata aqui de manchar os discursos governamentais insinuando que apesar da crise, as instituições estão funcionando. Esse discurso
não convence como argumento nem como desculpa. Primeiramente,
porque as instituições também são afectadas pelas crises e, em muitos
aspectos, os políticos que estão no comando delas são os responsáveis
pelas confusões e perdas de rumos que castigam os moçambicanos.
Os motivos para comemorar a Independência são de ordem prática e
constitucional. Na prática, destacam-se os direitos conquistados pelos
moçambicanos e garantidos pela Constituição promulgada em 5 de Outubro de 1975. A Carta Magna é, por definição, também fruto de conquista
do povo na medida em que inseriu na vida dos cidadãos direitos que
antes eram cultivados apenas no campo dos sonhos e das esperanças.
A Constituição foi promulgada com a ambiciosa proposta de perseguir
os valores de uma sociedade fraterna, pluralista, a redução das desigualdades sociais e regionais e a garantir os direitos sociais como garantias
fundamentais para o exercício da cidadania. Entre muitos outros pontos, o texto constitucional consagra aos moçambicanos os direitos ao
trabalho, à educação, à saúde, e impõe aos órgãos do Estado deveres
que constituem ampla rede de protecção social, jurídica e de cidadania.
Tudo isso mostra que o Moçambique está estruturado para enfrentar e
superar as crises políticas, económicas, morais. Há décadas que assistimos
a sucessivos escândalos de corrupção, que culminaram com os episódios
das dívidas ocultas e prisão de Mnauel Chang e outros lacaios. Os estados
democráticos que vivemos, depois de vários períodos de governos de força,
permitiram as investigações e abriu portas para a punição dos culpados
dentro dos dispositivos legais. Hoje, fruto do crescimento, a realidade é que
estes males são combatidos por estruturas policiais e jurídicas que, apesar
das falhas e deficiências, têm levado os acusados ao banco dos réus e às
grades das cadeias. Além disso, para cada corrupto e criminoso, nascem
no país milhões de cidadãos de bem e muitos se destacam como lideranças
políticas, sociais, religiosas, comunitárias. Como exemplos e modelos de
inspiração daí que, um país com todas essas qualidades, personificadas
na força e resistência do povo e seus representantes mais dignos, conta
com imensas e vastas condições para superar as crises. É por tudo isso
que todos nós, temos muitos motivos para comemorar a Independência.
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Governo adormece e HICEP sem equipamentos e dinheiro

Comunidades implantam residências
dentro do regadio de Chòkwé
Elton da Graça
O Regadio de Chòkwé, na província de Gaza tem estado
a perder parte do seu território devido as construções para
fins habitacionais que emergem a olhos vistos. A localidade de
Chiguidela, no posto administrativo de Chilembene é um dos
pontos mais críticos. Familias erguem suas residências dentro
do território do regadio e sem consentimento das autoridades. O governo do distrito de Chòkwé reconhece o fenómeno
e diz haver um trabalho de sensibilização das mesmas, tendo
em conta que o DUAT atribuído ao regadio destina-se a produção alimentar e não a habitação como vem acontecendo.

O

regadio
de
Chòkwé inicia
da barragem de
Macarretane e
estende-se até
ao posto administrativo de Chilembene, numa extensão de 50 quilómetros, introduziu o administrador
de Chòkwé, Esseu Muianga para
quem a ocupação da parte sul do regadio é preocupação do seu executivo, tendo em conta que o principal
objectivo daquela área é a produção e fornecimento de alimentos.
“Estamos cientes do que sucede
no terreno atribuído ao regadio e temos sensibilizado as comunidades
a não construírem, dentro daquela
área pelas razòes que mencionei.
Contudo, tem havido relutância
por parte das mesmas, uma vez que
cada vez mais a situação vai se agravando” lamenta Esseu Muianga
acrescentando que tais construções

sucedem sem a respectiva documentação das estruturas competentes.
A localidade de Chiguidela,
no posto administrativo de Chilembene é o local mais crítico da
invasão mesmo com o facto de ser
uma zona propensa a inundações,
as comunidades preferem ocupar
e qualquer dia as mesmas podem
abandonar em busca de locais seguros. São indivíduos que futuramente poderão exigir espaços seguros para a construção. Mas, hoje,
porque não há queda de chuvas
existem uma aparente ideia de que
aqueles locais oferecem segurança.
Mas, como se sabe o nosso distrito e severamente afectado pelos
efeitos das mudanças climáticas.
“Estas acções têm como factor
a procura de locais para habitação.
Como sabeis, o distrito de Chòkwé
é severamente afectado pelas mudanças climáticas desde as cheias

de 2000, 2013, só para exemplificar
e isso consequentemente obriga as
mesmas a procurarem por espaços para habitação” disse a fonte
acrescentando que é um erro gravíssimo ocupar uma área alheia,
tendo em conta que o DUAT dos
cerca de 33848 hectares está sob
gestão da hidráulica. Não é o regadio que invadiu os assentamentos,
são as comunidades que estão a
ocupar a área atribuída ao regadio.
A invasão da área poderá
comprometer, em parte os objectivos da entidade gestora do regadio. Por exemplo, se a HICEP
quiser ocupar toda sua extensão
será um exercício porque, lá estão as comunidades instaladas.
Como alternativa a essas si-

tuações, Esseu Muianga explicou que o governo tem estado
a multar alguns indivíduos que
mesmo com os avisos insistem
em construir alvenarias dentro do
espaço do regadio e será uma acção contínua e apela para que tais
situações não ocorram dado que
ocupar o espaço do regadio é comprometer a produção de alimentos.
Entretanto, o administrador
do grupo HICEP, entidade que
gere o regadio de Chòkwé, explicou haver uma tendência de
fixação de residências ao longo
do espaço do regadio sobretudo
no posto administrativo de Chilemebene e aponta ser um problema já do conhecimento do estado
esperando apenas sua resolução.

“Temos conhecimento dessas
situações e é preocupante uma
vez que o plano da Hidráulica de
Chòkwé nos próximos tempos
ocupar o regadio em toda sua
plenitude” afirmou Soares Cherinda para quem se não houver
uma acção ao nível das localidades e lideranças comunitárias poderá deitar abaixo todos
esforços. Se há curto e médio
prazo tivermos ultrapassado o
problema de equipamentos para
a provisão de limpezas e reabilitação do regadio, naturalmente
os agricultores com actividades
nas zonas de Chalucuana, Chiguidela, Chaducuine irão querer
alargar suas áreas de produção e
nessa situação será improvável.

Apelam transportadores de rota internacional de Gaza

Precisamos de isenção para renovar a frota
O encerramento das fronteiras, no ano passado, em cumprimento das medidas de prevenção
da covid19, prejudicou em parte
os transportadores da rota internacional de Gaza (ASTROGAZA)
que solicitam a necessidade de
isenção dos custos de mudança
de matrícula e legalização para
efeitos de renovação da frota.
Os carros ficaram danificados,
porque ficamos meses sem trabalhar cumprindo com o decreto
presidencial, anunciou Obadias
Machaila, presidente da Associação
dos Transportadores da Rota Internacional de Gaza (ASTROGAZA).
“A covid19 foi um mal para o
nosso trabalho. Ficamos paralisados
por vários meses o que consequentemente originou problemas de natureza mecânica” lamentou a fonte
Ora, o alívio das medidas animou a nossa associação. Contudo,

foi apenas um ânimo de pouca
dura, porque a nossa frota já não
dispunha de condições para poder
percorrer longas distâncias derivado da paragem longa, que se
assistiu e por via disso a única alternativa seria a renovação da frota
porque a estrutura da manutenção

chega a ser igual, o mesmo que
importar uma viatura de Durban.
Só que ai está, precisamos de legalizar a viatura e isso não e pouco:
são custos extremamente elevados
que aumentam cada vez mais a nossa dificuldade vai dai que apelamos
ao governo a nos conceder uma

isenção por forma a renovarmos a
frota já obsoleta pelo tempo parado.
Uma outra preocupação, segundo Obádias Machaila tem que
ver com a pirataria dentro do sistema de transporte internacional.
Por exemplo, alguns carros de
matrícula sul-africana são permitidos carregar passageiros dentro
do território nacional o que afigura a uma concorrência desleal e
isso perdura desde o ano de 2006.
“Temos a comissão criada e já submetemos uma carta a contraparte sul-africana
como forma de encontrarmos
solução a este problema” disse.
Por enquanto, ainda é possível
sobreviver com o pouco, porque há
fraca presença dos carros isso se
deve ao contexto pandémico em
que há poucas pessoas a viajarem.
Temos tido frotas que saem aos
domingos, quinta e sexta-feira para

a terra do rand. Contudo, o maior
problema, ainda segundo Machaila tem que ver com o percurso ou
seja o passageiro para se deslocar a
África do Sul precisa de 1000 rands
e esse valor com a situação da pandemia torna-se complicado, sendo
que do mesmo valor e para alimentar-se pelo caminho e pagar o
transporte o que não tem sido fácil.
Relativamente a estrutura
de custo de combustível, Obadias Machaila sublinhou que tem
sido razoável tendo em conta que
o percurso e longo. “Só e sufocante quando as cadeiras não estão preenchidas por passageiros.
Refira-se que a associação
dos transportadores da rota internacional de Gaza conta com
pouco mais de 148 membros
tendo núcleos em distritos como
Xai-Xai, Macia, Guijá, Chibuto, Massingir e Chòkwé.EG
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Serviços de psiquiatria do Hospital Central de Maputo

Jovens consumidos pelo álcool e
drogas lideram internamentos
cenário de patologia crónica.
De acordo com a profissional, maior parte dos pacientes atendidos consegue
voltar a ter uma vida considerada normal, realidade que faz
com que os profissionais se
sintam bastante gratificados.
Os desafios do sector vão
directamente no sentido de se
garantir maior formação, tendo
em conta o reduzido número de
profissionais do sector. Há ainda o desafio de educar a sociedade para saber lidar com casos
de perturbação mental, reduzindo, deste modo, o estigma e
discriminação de que este grupo populacional é vítima. Esta
acção deve ser devidamente
acompanhada por acções de expansão de serviços especializados desta área, o que actualmente ainda é um grande desafio.

Crizalda Vilanculos
Mesmo em tempos da pandemia da covid˗19, as crianças
e jovens continuam mergulhados no consumo de substâncias
psicoactivas, a exemplo de álcool e drogas, realidade que faz
com que desenvolvam várias doenças de fórum psicológico e
mental.

A

prova
disto pode ser,
actualmente, vista nos
Serviços de
Psiquiatria do Hospital Central de Maputo, cujos números
de internados apontam para a
maioria composta por crianças
e adolescentes, com idades a
variarem entre os oito e quinze anos. São, no total 200 pacientes internados entre Abril
e Maio, naqueles serviços.
A mestre em psiquiatria,
Rosel Pedro, afecta aqueles
serviços, mundialmente diz
que verifica-se uma tendência de crescimento de pessoas que sofrem de doenças de
fórum psicológico e, efectivamente, Moçambique não
é excepção desta realidade.
As consequências, segundo explicou a médica, vão
muito além. Incluem perturbações que prejudicam a
mente, os sentimentos, a vida
social, dificuldades de percepção de realidade, as relações sociais e outros eventos
tidos como bastante nefastos
ao bem - estar do indivíduo.
Particularmente em relação
a criança e adolescentes, aquela profissional de saúde classificou a situação como extremamente preocupante, facto que
chama à necessidade de toda a
sociedade envolver-se na busca
de formas para o seu combate.
É exactamente nesta perspectiva que o apelo vai para
todos, a partir de pais, encarregados de educação, vizinhança,
familiares, ao Estado e ao Governo e a todos que, de uma ou
de outra forma, podem procurar
dar o seu contributo no combate
a este mal. A questão de fundo
aqui é garantir que as crianças
e adolescentes não consumam
o álcool, assim como outras
substâncias psicotrópicas, das
quais as drogas aparentemente leves vendidas em vários
do País. Em relação a adultos,

a questão é que reduzam o
consumo do álcool, ou então,
assegurem, pelo menos, um
consumo que se possa considerar moderado e responsável.
Segundo Rosel Pedro, há
vários sintomas que podem servir de indicativo para se aferir se
um indivíduo está ou não com
uma alteração de comportamento, realidade essa que pode
estar associada a algum tipo
de substâncias psicoactivas.
Na criança, por exemplo,
pode-se prestar atenção à forma de articulação. Há casos em
que de repente deixa de articular devidamente. Uma situação
em que um jovem estudante
tinha uma rotina perfeita e normal, mas de um momento para
o outro apresenta outro tipo de
cenário, conjugando com o desempenho escolar e se apresenta-se ou não de forma agressiva.
A mesma avaliação pode
ser aplicada no adulto, em que
as transformações na sua rotina,
incluindo desempenho no trabalho, podem igualmente ser tidas como pontos de partida para
aferir as razões das mudanças.
Outras causas

A fonte ressalvou que as
perturbações mentais, além
do consumo de álcool e drogas, podem ser de causa genética, infecciosa. Aqui deu
exemplo de um indivíduo que
contrai malária, tuberculose,
meningite e outras doenças
infecciosas, que posterior e
futuramente podem levar os
indivíduos a desenvolver alterações de comportamento.
Para Rosel Pedro, além de
internamento por consumo de
substâncias psicoactivas, aqueles serviços têm também doentes por conta de esquizofrenias,
múltiplas e activa depressão,
e tentativa de suicídio. Mas, a
maioria mesmo está internada
por consumo de drogas e álcool.
“Quero que o Zambeze

Psicóloga Ana Manhique

use essa informação para chamar atenção à sociedade porque a situação actual é grave,
porque a maior parte de internados são crianças e jovens.
Nós estamos a ter cada vez
mais jovens a ser internados
pelo consumo dessas substâncias, quer seja álcool e outrasˮ
apelou aquela profissional.
Relativamente a estes pacientes, a nossa fonte afirmou
que primeira coisa que se faz
nos serviços da psiquiatria
é a avaliação do indivíduo,
um exercício que consiste no
estudo do histórico clínico,
realização de exames médicos, e avaliação psicológica
para se chegar a um diagnóstico correcto. Mas também,
há uma abordagem holística,
isto é, o indivíduo faz tratamento psicológico, tratamento
farmacológico especifico, de
acordo com a sua patologia.
“De princípio, o nosso objectivo é estabilizar o quadro
clínico, trazer o indivíduo a um
funcionamento normal e, posteriormente, começar a trabalhar
no processo de reintegração
familiar, social escolar e laboral comunitário” – apontou.
Segundo conta Rosel, há

algumas situações em que é
preciso seguir o indivíduo no
sentido de ajudá-lo a se reintegrar na sua comunidade, a
exemplo da comunidade escolar, familiar e círculos de
amizade. Tudo visa garantir
e educar o indivíduo a saber
agir em determinada situação,
tendo controlo de si, particularmente para doentes com um

Para esta especialista, o psicólogo ajuda o paciente para
que consiga ter o bem-estar
psicológico e físico. Mas também, para que consiga lidar
com os problemas tanto dele,
assim como de outras pessoas da mesma comunidade.
Segundo Ana Manhique, é
importante consultar um psicólogo sempre que possível,
isto é, em casos de sinais de
doença, ou diante de uma preocupação normal do dia-a-dia.
“Nós psicólogos aconselha-
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mos que a visita ao psicólogo
deve ser feita uma vez ao ano,
com ou sem problemas. Mas
para quem tem histórico de
alguma perturbação, a visita é
permanentemente obrigatória.
Sustenta que perturbação
mental não leva a morte, mas
sim o que ocorre é o agravamento das condições físicas,
que ocorrem no indivíduo.
Esta realidade pode levar
posteriormente a outras atitudes, a exemplo do suicídio.
Quebrar tabus e preconceitos

A necessidade de quebrar tabus e garantir que
as pessoas falem, aberta-

mente, da doença é também
uma terapia e caminho para

zambeze

chegou a exercer por conta da sua condição actual.
O estado actual do Pipito foi provocado pela morte
dum parente mais próximo
por sinal seu irmão mais velho. Portanto, por conta desta perda Pipito começou a
demonstrar comportamento
agressivo, e posteriores alucinações, que levaram o jovem professor a frequentar
as ruas da cidade e capital
Maputo, mas também, saiu de
Maputo a pé atè Inhambane.
Nós só recebiam chamadas
que ele está no sitio X e negava boleia de qualquer pessoaˮ
Afirma
categoricamente que no inicio não foi fácil
para o seu irmão tanto para a
família, porque Pipito saia de

coisa que a irmã não mencionou. Além disso, nas consultas no hospital vai sozinho. O
que de alguma forma ajuda é
o facto de ele saber ler, segundo explicou a irmã do jovem.
A entrevistada fez saber que Pipito, todos os domingos faz balanço semanal
do seu trabalho de venda de
crédito de telefonia móvel.
Mas também, além de trabalhar na barraca este tem feito
outras tarefas na casa. Deu
exemplo de ir no mercado.
Vitorina Mucavel, sobrinha
do Pipito, diz que no início não
foi fácil lidar com a situação
actual do seu tio porque ainda era muito nova. Entretanto,
hoje consegue compreender
perfeitamente a situação do seu
tio, e ajudam-se mutuamente.
Diz que seu tio tem dificuldades de interagir com pessoas,
gosta de estar sozinho, não sai
de casa, excepto quando é para
fazer compras, particularmente dos produtos que vende na
barraca. Segundo Vitorina Mucavel, o seu tio ainda não é discriminado, pelo menos na sua
presença. Entretanto, existem
crianças, que talvez na inocência, tem feito piadas desagradando o seu tio, mas tratando-se
de crianças, às vezes percebe.
Afirma que o seu tio tem muitas admiradoras, as senhoras
da sua rua são as que mais
o procuram para conversar.
Apela a sociedade para não
discriminar pessoas com perturbações mentais, mas também, as famílias que tem pessoas especiais devem ter mais
paciência com este pessoas.

que a abordagem do assunto seja mais consequente.
Antigamente, pessoas com
este tipo de patologias eram
completamente excluídas da
sociedade e da família. Abaixo a história do mano Pipito.
Quem nos abriu a porta
foi o próprio mano Pipito. É
homem de poucas palavras.
Diz que no seu dia-a-dia trabalha na barraca da sua casa
na venda de crédito de telefonia móvel e outros produtos que contém na barraca.
Isabel Fonseca, 49 anos
de idade, irmã mais velha
do mano Pipito, disse, ao
Zambeze, que o seu irmão
era um jovem normal, e in-

teligente. O seu irmão fez
curso de professor, que não
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casa na madrugada e sem destino. Para a irmã, é uma honra
ver o seu irmão nas condições
que apresenta actualmente,
com sinais claros de melhoria
Segundo Isabel, antigamente não seria possível
encontráa-lo em casa bem
calmo, isso porque faça sol,
faça chuva, o seu irmão estava na rua. “Mas, graça a Deus
e os profissionais de saúde,
o meu irmão apresenta melhorias a cada dia,ˮ agradece.
Diante dessa melhoria, actualmente, o seu irmão tem o
próprio negócio na venda de
crédito da telefonia móvel.
Entretanto, com o dinheiro
que ganha tem ajudado em algumas despesas da casa como
na compra do pão e outras
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Reaberto em Junho face a covid 19

Jardim Tunduru, motivo para
relaxar, estudar e viver a natureza

Sónia Maxie
O jardim é um local histórico, verde, com ambiente natural que permite aos visitantes um bom relaxamento da mente,
realização de outras actividades sociais e culturais. Constituindo assim, plantas de diversas origens como Japão, Índia.

J

ardim Tundoro é
um jardim botânico, para lazer, para
investigação, para
negócio.
Localizado em Lourenço Marques,
nos tempos de hoje chamado
Maputo, existe desde 1885, na
altura gerido por uma sociedade hortofrutícola privada,
com cerca de sessenta e quatro hectares, e anos mais tarde
passou a pertencer a câmara
municipal que transformou o
mesmo em um jardim e por
sua vez em 1900 foi aberto
para público, tomando o nome
de Vasco da Gama em 1924.
Após a independência
deixou de ser Jardim Vasco
da Gamae e passou a ser Jardim Tunduro e por falta de
manutenção e ficou degradado. Em 2012 houve uma
parceria entre o Conselho

Municipal, CFM, Vale e Ministério do Turismo, o que possibilitou a reabilitação do jardim,
Até 2014 os portões nas
avenidas permitiam acesso ao
jardim o que nos dias de hoje
não acontece, pois foram enceradas para haver mais controle
e evitar as vandalizações, e hoje
só funcionam dois portões. A
primeira entrada que é dos serviços e a segunda é do público,
porque os utentes não devem o
usar o jardim como via de acesso, mas sim como um lugar de
relaxamento, meditação, etc.
Após a degradação passa por
reestruturação

Em 2013, foi lançada a
primeira pedra de reabilitação do Jardim Tunduro e após
a mesma foi reaberto em Dezembro de 2015 pelo Edil da

Cidade de Maputo David Simango. A sua reabilitação do
jardim resulto na construção
no seu interior de novos edifícios, montagem de sistema de
rega, sistema de saneamento.
É um jardim botânico, com
inúmeras plantas raras, dispõe também de lagos, salas
de eventos, correcto, pátio das
deusas, santuário de morcegos, estufa, árvores centenárias como a figueira frondosa
﴾louca﴿, canhoeiro, cemaneia
e outras árvores, centro de

compostagem e as espécies
exóticas, espécies medicinais
como canela, chá camomila e
outros .Os utentes do jardim,
gostam e apreciam o Santuário
de morcegos, lago, ler um bom
livro, o uso de Internet Grátis.
Os seres vivos existentes
no jardim são: morcegos, peixes, pássaros. Os morcegos
são inofensivos, não fazem mal
ao homem mas sim as plantas,
através das fezes e urina são
usados como estrume e trazem bons resultados ao jardim.

Natureza como melhor
companhia

Argentina Sitoe, utente do
jardim Tunduro expressa seus
sentimentos sobre o espaço
verde. “O Jardim Tunduro é
um bom lugar para estar e relaxar, gosto muito do ar puro
por isso sempre que posso me
faço presente a este lugar deslumbrante ”, expressa a fonte.
Ela usa aquele lugar para
distrair-se. “ Sou alguém que
leva muito as coisas a peito,
então uso esse lugar para me
distrair e para me encontrar.
Não tenho frequentado o jardim com companhia dos pássaros e das plantas”, afirma.
Afirma ainda que não tem
muitas ocupações motivo que
lhe faz ter tempo de frequentar o
local e apela aos outros utentes
que preservem a natureza porque ela cuida muito bem de nós.
A natureza como auxiliar
na realização das actividades
Declamadora de poema Célia Domingos, é também utente
do jardim. “O jardim é um lo-
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dim, objectivo era estudar num
ambiente diferente. “Com o
sistema colocado da internet
embora seja difícil aceder acho
bom este lugar para estudar,
pois a internet faculta a vida
dos estudos”, reitera fonte.
No que concerne ao funcionamento do jardim face a Covid19, Alexandre fala a nossa
reportagem que “ Com o novo
normal que é viver de máscara,
lavando as mãos, devemos seguir todo o protocolo medicinal
que é para prevenção, porque o
estar num jardim não significa
que o jardim seja imune, podemos contrair a doença neste
local ou mesmo transporta-la
é preciso sermos cuidadosos”.
Lugar para todos e sem restrição

cal espectacular, de concentração, meditação e sem ruídos”,
Célia frequenta o local três
vezes por semana ou sempre
que puder para a realização
das suas actividades. “Gosto
de vir para o jardim para melhor concentração, é aqui onde
faço meus melhores textos
razão a qual digo este lugar
espectacular”, reitera Célia.
Para Célia o local deve
ser mais conservado. “Acho
que as pessoas deviam frequentar mais este lugar e
também mantê-lo limpo”.
Apela aos utentes no cumprimento das medidas de prevenção para a saúde dos seres
vivos e o bem-estar da natureza.

Telma, também utente do
jardim. “Este lugar é lindo,
costumo vir para tirar fotos e
para estudar”, afirma. Segundo
Telma a Covid19 veio mudar
o funcionamento do jardim.
“Antes podíamos chegar tarde
aqui e sair daqui tarde, agora
15h está a fechar os portões
já não há muito tempo de relaxar não”, reporta a Telma.
Salienta ainda que alguns
policiais não têm modo de
fala quando chega a hora, e
dirigem-se aos utentes sem
máscara, o que não é ético.
“Penso que devia trabalhar-se um pouco na postura da
polícia. É dever de todos nós
preservarmos o meio ambien-

te, e cumprirmos com as medidas para salvarmos a todos”.
Atenção, podemos contrair a
doença ou transporta-la

Alexandre Chilaule, residente na cidade de Maputo
fala do jardim. “O jardim é um
lugar óptimo de estar acompanhado ou não, para reflectir, estudar “, disse Alexandre.
É uma pessoa que pouco frequenta o jardim mas
gosta de lá estar. “Frequento este lugar quando passo
por aqui, poucas vezes saí
com destino a esse lugar”.
Alexandre é estudante e
das vezes que se fez ao jar-

Um dos responsáveis
pela manutenção do jardim
de nome Finiasse Michaque
diz que o jardim é um lugar
onde as pessoas encontram-se
para estudar, fazer encontros
e eventos. “A título de exemplo, feira do Livro, exposições, aniversários e secções
fotográficas. Não havia restrições desde que se respeitasse
as normas”, afirma Finiasse.
Referiu ainda que quando
houve o relaxamento o jardim
ficou reaberto, mas com a subida dos números dos infectados
pela Covid19 em Janeiro o jardim voltou a fechar, e mesmo
com o pronunciamento do Chefe de Estado onde reabria vários
lugares, o jardim não reabriu
isso porque procurava melhores condições de medidas de
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prevenção, no entanto foi reaberto em Junho do corrente ano.
Medidas de prevenção no
jardim

Para combater a Covid19
foram adoptadas as seguintes
estratégias. “ A colagem dos
panfletos na entrada do jardim
em que fala do distanciamento,
uso de máscara obrigatório; a
circulação da polícia no jardim
para fazer o controlo do cumprimento das medidas de prevenção; a desinfecção dos bancos
onde os visitantes acomodam-se e os escritórios” afirma.
Ainda nas medidas de prevenção no que concerne as cerimónias realizadas no jardim.
“Reduziu-se números de pessoas, só é permitido a entrada
de cinco casamentos onde cada
casal é acompanhado de
vinte pessoas, outrora era permitido entrada de Dez a Quinze
casamentos e com acompanhastes com o número ao seu
gosto, mas a Covid-19 trouxe
outra realidade ”, relata a fonte.
O jardim de segunda a sexta
apenas é aberto um portão para
público, e aos sábados devido
as cerimónias são abertos dois
portões para entrada e outro
para saída, que é para evitar
o cruzamento e aglomeração
das pessoas. E o horário do
funcionamento é das sete horas e trinta minutos ás quinze
horas e trinta minutos. Finiasse salientou que a Sansão para
os infractores das medidas é a
sensibilização e por fim a expulsão no caso da resistência.

Com olhos postos na expansão e desenvolvimento da hortifruticultura

FRUTISUL elege novos titulares dos órgãos sociais
A FRUTISUL - Associação
de Fruticultores de Moçambique realizou, a 28 de Junho
corrente, na sua sede na Matola, uma Assembleia-Geral
Extraordinária, durante a qual
elegeu os novos titulares dos
Órgãos Sociais, para o triénio
2021-2024, com os olhos postos na expansão e desenvolvimento da hortifruticultura.
A nova Direccção é liderada por Márcia Maposse, representante da empresa 3Rios-Agricultura, que produz lichi
e macadâmias, sendo coadjuvada por Cremildo Maculuve,
representante da Gapi, uma
instituição financeira de desenvolvimento e por Hugo Valdes, da Nova Sun. A Mesa da
Assembleia Geral é composta
por Tatiana Mata, Mário Jorge
Almeida Matos, José Alcobia e

Mike Jahme, ocupando as funções de presidente, vice-presidente e primeiro e segundo
secretários, respectivamente.

Ao ser eleita, Márcia Maposse disse que a FRUTISUL
“continuará a envidar esforços
para que a agri-fruticultura

se desenvolva e abranja cada
vez mais segmentos, com
particular destaque para a inclusão dos produtores emergentes, micro e pequenos”.
Não descurando os actuais
produtores, Maposse prometeu olhar para os aspectos que
afligem o sector, com particular destaque para as questões ligadas à fitossanidade.
Para o alcance de tais desideratos, a FRUTISUL propõe-se intensificar acções a nível
nacional, com vista a promover o surgimento de produtores organizados em núcleos e/
ou associações. “Das acções
que já desencadeámos, foi
possível apoiar o surgimento de Fruticentro, da Fruticad
e de núcelos em Nampula e
Manica.” – indicou José Alcobia, um dos fundadores e

membro da anterior Direcção.
Refira-se que, no referente
à fitossanidade, a FRUTISUL
já vem liderando, em parceria
com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
acções para controlar e mitigar
os efeitos nefastos da mosca da
fruta e outras acções para garantir que a produção da fruta
nacional responda aos padrões
e exigências internacionais.
A Associação de Fruticultores de Moçambique (Frutisul) é uma organização criada em 1994, com o intuito de
expandir a hortifruticultura
através de uma rede privada
de transmissão de conhecimentos em técnicas de produção, informação, preservação e controlo fitossanitário
e promover advocacia entre
os associados e o Governo.
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Em 2020

Fidelidade cresce de forma
transversal e sustentada

A Seguradora Fidelidade, presente no mercado moçambicano desde 2015, registou, no ano de 2020, um crescimento
em quase todos os ramos de actividade, registando um crescimento nas suas receitas de 30,5% em 2020, face ao período
homólogo de 2019.

O

ramo de Saúde continua
a ser o de
maior preponderância
nos prémios recebidos pela Fidelidade, registando um crescimento superior a 20% em relação a 2019. Seguiu-se o seguro
automóvel, que cresceu aproximadamente 28% e, em terceiro
lugar, situou-se o volume de
prémios do seguro de Acidentes de Trabalho, que aumentou
20% face ao ano transacto. Vários outros ramos registaram
também consideráveis incrementos em relação ao ano anterior, nomeadamente Viagens,
Multirriscos, Acidentes Pessoais ou Responsabilidade Civil.
No total, o número de
objectos e pessoas seguras
cresceu mais de 11% perfa-

zendo mais de 17.000, isto
num ano de fortes limitações
sociais e económicas, fruto da pandemia da Covid19.
Face aos desafios vividos
mundialmente, a Fidelidade em
Moçambique continua o seu
reforço na diversidade de produtos e qualidade de serviço,
mantendo a proximidade dos
seus clientes, salvaguardando o bem-estar e a saúde dos
seus colaboradores e mantendo a aposta no capital humano
moçambicano, tendo aumentando cerca de 5% o número
de colaboradores em 2020.
Também em 2020, comprometida com o desenvolvimento
e social de Moçambique, a Fidelidade continuou empenhada
nas suas acções de Responsabilidade Social, destacando-se a
renovação do protocolo com a

Girl Move, uma ONG que tem
por missão a capacitação de
jovens mulheres moçambicanas como principais agentes de

desenvolvimento do seu país; a
B2Run, uma corrida solidária
cujos fundos angariados reverteram para associações de so-

lidariedade social; ou a “Operação Obrigado” destinada a
sensibilizar condutores e peões
para a Segurança Rodoviária.

Politécnica conforta vítimas de terrorismo
Com vista a mitigar o impacto dos ataques terroristas e
das calamidades na província
de Cabo Delgado, o movimento académico da Universidade
Politécnica entregou, segunda-feira, 28 de Junho, em Maputo, um donativo constituído
por produtos não perecíveis e
diverso vestuário ao Instituto
Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD).
A singela contribuição dos
estudantes, colaboradores e encarregados de educação da Universidade Politécnica destina-se
aos deslocados vitimas do terrorismo e resulta de uma campanha interna de angariação.
Em representação da Universidade Politécnica, Mateus Simbine, director da Área de Cooperação e Extensão Universitária,
referiu que a campanha interna
foi replicada nas províncias onde
a instituição opera, tendo obtido

maior adesão dos colaboradores que se prontificaram em se
juntar ao movimento solidário.
“Este apoio visa melhorar as
condições de vida de todos os
que foram forçados a deslocar-

-se dos seus locais de residência ou de trabalho, para outros
pontos do País. Simbolicamente,
trouxemos aqui alguns produtos,
que incluem material escolar
para apoiar, igualmente, crian-

ças de modo a continuarem com
os seus estudos. Estamos aqui
para cumprir com o nosso dever
moral e cívico diante da sociedade”, referiu Mateus Simbine.
Por sua vez, César Tem-

be, director de Prevenção e
Mitigação (DPM) do INGD,
disse que o donativo entregue
pela Universidade Politécnica,
constitui um apoio significativo para as famílias que estão
deslocadas, pois necessitam de
ajuda para a sua subsistência.
“Talvez seja o momento de
lançar este apelo a outras pessoas, quer na forma colectiva
ou singular, para que também
possam aderir ao movimento de solidariedade, seguindo
este exemplo, que nos é dado
pela Universidade Politécnica”, concluiu César Tembe.
Importa referir que o movimento solidário da Universidade Politécnica decorre ao
nível de todas as Unidades Orgânicas e Estruturantes onde
esta instituição opera. Os interessados podem contribuir
para ajudar as pessoas que se
encontram nesta situação difícil.
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Cabo Delgado

Standard Bank oferece 100 tendas

Com vista a minimizar o sofrimento das populações vítimas dos ataques terroristas, na província de Cabo Delgado,
o Standard Bank entregou, recentemente, 100 tendas com a
capacidade de albergar 5 pessoas, cada, ao INGD - Instituto
Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.

O

gesto, que
se enquadra
no âmbito
das acções
s o c i a l mente responsáveis desenvolvidas por esta instituição
financeira, representa o reconhecimento ao árduo trabalho
levado a cabo pelas equipas
que, incansavelmente, traba-

lham, dia e noite, para acolher
e acomodar com o mínimo
de conforto os deslocados.
Intervindo no acto de entrega do donativo, Francisco Conde, gerente da Agência de Pemba do Standard Bank, referiu
ser em reconhecimento a esse
trabalho que o banco se aproximou uma vez mais ao governo
provincial para prestar o apoio

material e moral nesta luta.
“O Standard Bank está
atento a este movimento dos
nossos irmãos deslocados,
tanto que, num passado recente, apoiámos com 1.000
esteiras às primeiras vítimas
dos ataques terroristas”, frisou.
Com esta contribuição, o
Standard Bank pretende garantir abrigo seguro e condigno aos deslocados: “Estamos
certos que esta nossa singela
contribuição é, ainda, uma gota
no oceano para o universo das
necessidades que os deslocados de Palma têm”, enfatizou,

Adolescentes de Xilembene formados em
Empoderamento Juvenil na cidade de Maputo

A Associação Machel Fidus
em parceria com a TJ Consultants realizou recentemente na

sala de conferências do Hotel
Southern Sun em Maputo, uma
formação em empoderamento

juvenil destinada aos estudantes da Escola Secundária de Xilembene, com idades compreendidas entre os 13 aos 18 anos.
A formação que teve a duração
de dois dias, equipou os estudantes de ferramentas que possibilitem uma melhor inserção
na sociedade e a preparação
para responder aos desafios do
mundo globalizado como a educação financeira e a etiqueta.
Esta formação constitui a
primeira de outras iniciativas
semelhantes que se desenvolverão no contexto do Projecto
“Um Gesto, Um Sorriso” em
Xilembene, levado a cabo pela
Associação Machel Fidus e das
actividades de responsabilidade social promovidas pela TJ
Consultants. Na ocasião, os
estudantes foram desafiados a
aplicar os conhecimentos adquiridos e a partilhar com outros estudantes da Vila de Xilembene, na província de Gaza.

exortando a todos os moçambicanos, sejam cidadãos,
grupos da sociedade civil ou
empresas, a se juntarem a este
movimento de solidariedade.
Por sua vez, Valige Tauabo, governador da província
nortenha de Cabo Delgado,
explicou que o donativo surge na sequência dos apelos de
solidariedade interna lançados
pelo governo local: “Em nome
da população da província, das
famílias deslocadas e do Conselho Executivo provincial
quero agradecer pelo gesto nobre do Standard Bank”, disse.

Já o secretário de Estado de
Cabo Delgado, António Supeia,
indicou que apoiar aos deslocados é acelerar o processo de sua
reintegração social nas comunidades onde estão acolhidos.
“É nosso entendimento
que a assistência aos deslocados internos das acções terroristas de algumas regiões
da província seja uma oportunidade para impulsionar o
desenvolvimento sustentável
e integrado nas aldeias de reassentamento e outros locais,
onde as famílias estão a reerguer as suas vidas”, concluiu.

Banco Único é agora
Nedbank-Moçambique
O Nedbank, grupo financeiro sul-africano, completou na segunda-feira a
sua aquisição de um dos
bancos comerciais de Moçambique, o Banco Único.
Desde 2020, o Nedbank
detém 87 por cento das acções do Banco Único. Agora,
numa cerimónia em Maputo,
o banco mudou o seu nome
para Nedbank-Moçambique.
De acordo com uma reportagem sobre a estação de
televisão independente, STV,
o presidente da Comissão
Executiva do banco, Joel Rodrigues, declarou que o renomeado banco espera tornar-se
“um parceiro de referência”
para as grandes empresas em
Moçambique. Esperava que
os investidores o escolhessem
para financiar projectos em
recursos naturais, infra-estruturas, indústria e agricultura.
“Para as empresas, pro-

metemos ser um parceiro de
referência no seu dia-a-dia,
financiando as suas actividades e os seus projectos de
investimento”, disse Rodrigues. “Teremos um enfoque
especial nas grandes e médias
empresas, e apresentaremos
soluções sectoriais para os
recursos naturais, bem como
continuar a apostar na indústria transformadora, e não
esquecendo a agricultura”.
“A mudança de nome reconhece a importância dos
negócios em Moçambique”,
disse o director executivo
do Nedbank para África,
Terence Sibiya. “Para nós,
enquanto grupo, demonstra
o nosso empenho em tornarmo-nos líderes no sector
financeiro
moçambicano”.
O grupo Nedbank, através da sua aliança com o
grupo Ecobank, está representado em 39 países.
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PMA distribui mais de 25 mil refeições
diárias com apoio da Nacala Logistics
Mais de 25 mil crianças recebem refeições diárias nas
escolas do Programa Mundial para a Alimentação (PMA).
Graças ao apoio financeiro da Nacala Logistics, o programa teve início em Setembro de 2020, com duração de cinco
anos, e está presente em 26 escolas dos distritos de Nacala-à-Velha, Ribáuè e Malema, na província de Nampula.

E

nquanto
as
escolas estiveram fechadas
devido à COVID-19, as famílias das crianças receberam
cabazes para minorar os impactos da pandemia na vida dos
alunos, estimulando-os a continuarem seus estudos em casa e
apoiando a segurança alimentar das respectivas famílias.
As escolas beneficiárias
foram seleccionadas considerando o perfil sócio-económico de cada região, com
o envolvimento das comunidades e da Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano local.
O programa de alimentação

escolar do PMA pretende reduzir a taxa de absentismo escolar, cuja principal causa está
associada à falta de alimentos.
O programa pretende contribuir para a geração de renda
nas comunidades, visto que
parte significativa da comida
confeccionada é comprada a
pequenos produtores locais.
A alimentação escolar é
“parte essencial do trabalho do
PMA em Moçambique”, refere
o representante e Director Interino do PMA Moçambique,
Pierre Lucas. “Com este programa, pretendemos oferecer
uma alimentação equilibrada
a fim de aumentar a taxa de
retenção dos alunos na escola
e dar suporte ao seu aproveita-

mento pedagógico e contribuir
para sua nutrição e saúde”.
“Estamos gratos com a
oportunidade de financiar o

programa de alimentação escolar do PMA, investir na educação de nossas crianças é investir no futuro de Moçambique”,

afirma, por seu lado, Celso
Mutadiua, Gerente de Relacionamento com as Comunidades da Nacala Logistics.

Moza Banco eleito o melhor
Banco regional da África

CTA considera que este não é
momento para negociações salariais
A CTA (Confederação das
Associações Económicas de
Moçambique) afirma que as
empresas do país não estão à
altura de responder a eventuais
reivindicações salariais no sector privado no período actual.
A associação considera que as empresas ainda não reúnem condições
para a retoma das discussões sobre o salário mínimo.
Esta é a posição defendida pelo sector privado, um ano depois da suspensão
das
negociações.
Pelo facto de as razões que
levaram a esta decisão da sus-

pensão das negociações sobre
o salário mínimo persistirem, a
Confederação das Associações
Económicas de Moçambique,
através do seu vice-presidente,
Vasco Manhiça, esclareceu
que devido às dificuldades
da conjuntura actual, as condições não estão reunidas.
Segundo Manhiça,”é impensável entrarmos num processo de negociação. Negociar
nestas circunstâncias é claramente igual a ir negociar com
alguém que está em coma”.
A posição do sector empresarial privado acontece numa altura em que, o

custo de vida tem estado a
registar um aumento assinalável em Moçambique.
De acordo com o vice-presidente da Confederação das
Associações Económicas de
Moçambique, “neste momento
está-se a procura da pequena migalha e não há nenhuma empresa que neste momento está realmente a respirar de boa saúde”.
A Organização dos Trabalhadores de Moçambique,
OTM-Central Sindical, considera que as partes, isto é,
o governo, o patronato e
os sindicatos devem retomar a mesa de negociações.

Pela segunda vez consecutiva, o Moza Banco é eleito o melhor Banco regional
da África Austral pela revista
African Banker numa gala
que premeia os melhores do
sector financeiro no continente africano todos os anos.
Anualmente a “African
Banker Magazine” – uma
prestigiada publicação Africana de especialidade na
área financeira, em cooperação com a IC Events e
Business in Africa Events,
atribuem prémios a personalidades e Bancos que têm
impulsionado o desenvolvimento do sector financei-

ro e a rápida transformação do continente africano.
O objectivo é reconhecer
o excelente trabalho de quem
tem impulsionado o crescimento e a criação de novas
oportunidades
económicas
para cidadãos e comunidades
em todo o continente africano. É nesse sentido que o
Moza Banco foi pela segunda
vez consecutiva distinguido
com o prémio de Melhor Banco Regional da África Austral.
O reconhecimento foi
atribuído com o alto patrocínio do Banco Africano de
Desenvolvimento durante a
reunião anual desta instituição.
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Moçambique pretende vender maior parte da
barragem hidroeléctrica Mphanda Nkuwa
Moçambique vai vender a maior parte dos previstos 2,4
mil milhões de dólares da central hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa que será uma das maiores da África Austral, segundo Carlos Yum, o director responsável pelo projecto.

O

governo vai
emitir um
pedido de
propostas
este ano, e
levará até quatro meses para
seleccionar o vencedor e mais
seis semanas para negociar
o acordo de desenvolvimento conjunto, disse Yum numa
entrevista.. O objectivo é atingir o encerramento financeiro até 2024 nas instalações
de 1500-MW e uma linha de
transmissão associada que poderá aumentar o custo total
do projecto para até 4,4 mil
milhões de dólares, disse ele.
Mphanda Nkuwa estará a
cerca de 60 km a jusante do
rio Zambeze a partir da barragem hidroeléctrica de Cahora
Bassa que tem a capacidade de
gerar 2 075 MW de potência.
Moçambique vende a maior
parte da electricidade dessa
barragem à vizinha África do
Sul, onde há mais de uma década que se verificam carências.
Para além de exportar
energia, o novo projecto irá

vender electricidade aos moçambicanos, disse Yum. Cerca de um terço dos moçambicanos tem acesso à energia,
e o Presidente Filipe Nyusi planeia aumentá-la para
100% até ao final da década.
O comissionamento do projecto está previsto para 2030,
disse Yum. Synergy Consulting Infrastructure and Financial Advisory Services, com
sede em Reston, Virginia, é
o consultor de transacções e
Baker McKenzie o consultor jurídico, juntamente com
HRA Advogados moçambicanos sediados em Maputo.
A barragem será o mais
recente projecto de energia
multibilionário de Moçambique. A TotalEnergies está a
desenvolver um plano de 20
biliões de dólares para exportar gás natural liquefeito de
reservas submarinas no extremo norte do país, embora o
projecto tenha estagnado este
ano devido a uma insurreição ligada ao Estado islâmico.
A estrutura accionista do

novo projecto incluirá a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, controlada pelo Estado, proprietária da
central hidroeléctrica existente
a montante, e a Electricidade de
Moçambique EP, a empresa de

electricidade. Enquanto a venda
de uma participação maioritária
na nova barragem irá angariar
parte do financiamento, o governo irá também procurar financiamento junto de mutuantes multi-

laterais e bilaterais, bem como de
bancos comerciais, disse Yum.
O novo investidor já deveria possuir e operar projectos semelhantes de dimensão comparável, afirmou.

Jovens aspirantes a empreendedores participam
do programa virtual de imersão empresarial
Um total de 52 jovens aspirantes a empreendedores participa, desde segunda-feira, 28 de
Junho, na décima sexta edição
do programa virtual de imersão empresarial, denominado
#Ideate Bootcamp, promovido
pela Incubadora de Negócios
do Standard Bank, em parceria
com a IdeiaLab, com o objectivo de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento
de ideias inovadoras para resolver problemas da comunidade.
Trata-se de jovens das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Manica,
Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo e Cidade de Maputo, aos quais
serão transmitidas ferramentas
que lhes permitam estruturar e
validar as suas ideias de negócio,
de forma a garantir a sua sustentabilidade e escalabilidade.
No #Ideate Bootcamp, os jovens terão a oportunidade de criar

e transformar as suas ideias em
acções concretas, com um impacto positivo nas comunidades.
Durante a sessão de abertura, a representante do Standard

Bank, Érica Noormahomed,
explicou que o principal objectivo do #Ideate Bootcamp é de
despertar o potencial dos jovens
e ajudá-los a estruturar as ideias

de negócio que possam ter.
“São jovens que, certamente,
possuem ideias maravilhosas,
que vão partilhar connosco durante os cinco dias. Espero que

mantenham as mentes abertas
e estejam prontos para aprender coisas novas, bem como a
executá-las de forma diferente.
Transformem as suas ideias em
acções concretas, com impacto positivo nas comunidades
onde estão inseridos, gerando,
deste modo, riqueza e postos
de trabalho para outras pessoas”, disse Érica Noormahomed.
Por seu turno, a representante da IdeiaLab, Tatiana Pereira, felicitou os participantes por terem sido
seleccionados para esta edição,
e instou-os a empenharem-se
bastante durante a formação.
“Tem sido sempre um desafio escolher as pessoas. Para
a presente edição, recebemos
250 candidaturas para podermos seleccionar 52 pessoas.
Tenham uma óptima semana,
e aproveitem para aprender,
para se conhecer e crescer”.
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Associação Black Bulls

Kimiss Zavala estreou numa
orquestra bem afinada

Egídio Plácido
O campeonato nacional de futebol, vulgo Moçambola, vai
parar por quase 21 dias para dar lugar aos jogos do torneio regional de futebol, a COSAFA-2021. Até este interregno, a equipa
da Associação Black Bulls (ABB), que no passado fim-de-semana cilindrou o Ferroviário de Lichinga por 4-1, lidera a prova
de forma confortável com 29 pontos, mais quatro que o Ferroviário da Beira na segunda posição, decorridas 11 jornadas.

M

ais
do
que olhar
para o líder
da
prova é
preciso abrir parêntesis e homenagear a Arte e o Belo do líder, dois conceitos aclamados
pelo filósofo Platão já vão anos.
Não se pretende entrar em discussão filosófica dos termos,
mas sim da sua componente
desportiva. Afinal no futebol
também é possível encontrar
a Arte e o Belo na perspectiva proposta pelos filósofos.
Há muito que se fala sobre
a qualidade de futebol que se
pratica no país. Para os mais
velhos, claro, alguns saudosistas dizem que o virar do
século foi penoso para todos
nós. O gráfico de qualidade
decresceu como se um corpo
desapegado descendo o monte
Binga, com todo efeito possível de gravidade. Ou seja, para
os que cronologicamente acumulam quilómetros na estrada
da vida batemos no fundo, não
se joga mais futebol como os
tempos de tal Joaquim João

Fernandes, Chababe, Betinho
para não falar de Calton “Exportação”, ou mesmos dos
irmãos Conde (Chiquinho,
Alcides, Orlando e Geraldo).
É tempo de pessoas que
tiveram a sublime oportunidade de ir ao Estadio da Machava, local incontornável da
celebração da nossa independência, ver um jogo de futebol entre Maxaquene e Ferroviário na escuridão da noite.
Na verdade agora só restaram memórias e fotografias
de um passado melancólico.
A questão de qualidade,
para uns da luta entre gerações, atravessa todos sectores da sociedade e o futebol
não seria caso a parte. Realmente as coisas mudaram,
os tempos são outros, os desafios são outros e os gostos
também são outros. Quase
tudo de agora é outra coisa.
Na verdade as regras de
jogo também acompanharam o
tempo e os tempos são outros!
Já não é tempo de confiar no
campinho da Mafalala para ter
bons jogadores de futebol. O

tempo de empirismo também
se foi. É tempo do conhecimento científico aliado à capacidade humana e talento nato. Futebol ensina-se, investiga-se.
Há vários anos um treinador categorizado da praça
disse em viva voz que o nosso “futebolizinho” não tinha
pernas para andar por conta da
“desqualidade” que atravessa em todas suas dimensões.
As setas do técnico estiveram
apontadas para jogadores e dirigentes que no seu entender
são medíocres. Fazendo uma
análise das palavras do treinador pode-se perceber que
os bons jogadores que tínhamos, que nasceram em Moçambique já não existem, ou
seja, o talento nato para jogar
futebol acabou, uma espécie
de Deus abandonou a pérola
do indico….coisa como essas.
Rompimento com o passado?

Será isso uma verdade? Em
vários fóruns a discussão sobre
o futuro do futebol (e outras
modalidades) gravita na necessidade de formação. A formação é no fundo a única garantia que se pode ter para um
futuro risonho, seja no desporto bem como na escola da vida.
No que concerne ao futebol
há exemplo a ter em conta que
pode representar uma espécie
de um rompimento com o passado que pode ser encontrado

no Bairro de Tchumene, município da Matola. A Associação
Black Bulls vai provando que
aqui não se faz omeletas sem
ovos, aliás, vai mostrando que
há muito talento que abunda por esta Pérola do Índico.
Junaid Lalgy e seus associados merecem aquela medalha de Mérito Desportivo. Eles
são verdadeiros revolucionários e com conceitos e filosofias claras de como organizar o
futebol. A ABB é um projecto
seguro que só precisa de carinho e apoio de todos. Portanto,
é bastante redutor pensar em
fazer futebol profissional com
métodos arcaicos e artesanais.
Futebol é um investimento que
pode dar lucros incalculáveis.
A recente campanha da
selecção nacional sub-20, que
muitos se orgulham dela, tem
sementes no ABB. Foi este
clube que lapidou boa parte
daqueles jovens, o que revela
a qualidade no trabalho que é
desenvolvido. No passado domingo o ABB deu-se ao luxo
de estrear na baliza um miúdo
de 17 anos. Chama-se Kimiss
Zavala, craque da selecção nacional sub-20, vencedora do
torneio da COSAFA da categoria. Isso não é obra do acaso.
Nas primeiras 11 jornadas
do Moçambola viu-se uma equipa de ABB jogarum futebol de
nível muito alto. É mais que evidente que a prova de que o talento não acabou. Há ainda milhões

de jovens talentosos por este extenso país. O que a nós falta é
competência, para não falar da
abundância do espírito de deixa andar. Não é por acaso que
clubes como Maxaquene, Textil
de Púngue ou Chingale de Tete
correm riscos de desaparecer. É
incompetência ou “relaxarismo”
exacerbado de quem lá trabalha.
Muitos dos clubes nacionais
não se inventam. Querem vida
de ricos enquanto são pobres. No
final do dia todos viram mendigos do Estado. Porque o Estado
tem que dar isto e aquilo. Vive-se tempos de mãos estendidas.
Como consequência a Arte
e o Belo desaparecem. Como
consequência acabam sendo futebolistas “profissionais” única
e exclusivamente aqueles que
o lápis parte-se mais cedo. Futebol acaba sendo modalidade
praticada pelos “marginais”,
aqueles que não conseguem outra ocupação na vida. O talento
que tem outras valência nem
quer ouvir falar de futebol.
Nas nossas casas, nas redes
sociais, etc., somos especialistas em análise das Ligas europeias. Para nós só há futebol
quando se trata dos outros. A
nossa felicidade é quando um
clube europeu ganha um título.
Na verdade nos reduzimos a nossa própria insignificância por falta de ambição
e capacidade de reinventar.
Bem haja Associação
Black Bulls!
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EURO 2020

No grupo da morte, todos morreram!
Está definido o quadro dos jogos dos quartos-de-final
do Campeonato da Europa, que começam a ser disputados
sexta-feira. Terminados os oitavos-de-final, é altura de olhar
para os emparelhamentos da próxima fase do Euro’2020,
um caminho que começou a ser desenhado no sábado.

A

Dinamarca
goleou o País
de Gales por
4-0 e foi a
primeira seleção a garantir um lugar nos
‘quartos’ da prova, marcando encontro com a República
Checa, que surpreendentemente bateu a Holanda por
2-0 e deixou os holandeses de
fora da prova. Este será o último encontro destes quartos
de final, com as duas equipas
a entrarem em campo no dia
3 (sábado), pelas 21 horas.
A Itália precisou do prolongamento para levar de vencida
a Áustria (2-1), os italianos
que defrontam nos quartos-de-final o ‘carrasco’ de Portugal, a Bélgica. Um encontro
que irá fechar o primeiro dia
da eliminatória, com o apito
inicial agendado para as 21
horas de sexta-feira (dia 2).

Comercial

Na segunda-feira, foi dia
de Espanha e Suíça confirmarem as suas presenças nos
quartos-de-final do Euro’2020.
Os espanhóis qualificaram-se após uma autêntica chuva
de golos frente à Croácia (53). Já os suíços eliminaram,
contra todas as previsões, a
campeã Mundial França, após
a ‘lotaria’ dos penáltis (3-4).
As duas selecções têm agora duelo marcado para esta
sexta-feira, pelas 18 horas,
o encontro que marcará o arranque dos ‘quartos’ da prova.
Na terça-feira, foi a vez
da Inglaterra bater, em Wembley, a Alemanha por 2-0, e
confirmar o apuramento para a
próxima fase, com a Ucrânia a
levar a melhor sobre a Suécia
com um jogo que foi decidido apenas no prolongamento,
em cima do minuto 120, com
um golo de Artem Dovbyk,

fixando o resultado final em
2-1. Estas duas seleções defrontam-se agora no sábado,
pelas 21 horas, em Roma, encontro que encerrará os quartos de final do Euro’2020.
Confira os jogos:

Sexta-feira (2 de Julho)
Suíça – Espanha (18 horas),
São Petersburgo
Bélgica – Itália (21 horas),
Munique
Sábado (3 de Julho)
República Checa – Dinamarca (18 horas), Baku
Ucrânia – Inglaterra (21
horas), Roma
Semi–finais
SF1: Bélgica / Itália x Suíça
/ Espanha (21h, terça-feira,
6 de Julho, Londres )
SF2: Ucrânia / Inglaterra x
República Tcheca / Dinamarca (21h, quarta-feira, 7
de Julho, Londres )
Final
Vencedor SF1 vs Vencedor
SF2 (21:00, domingo, 11 de
Julho, Londres )
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“A ficção permite-me exprimir os meus sentimentos, ensinar e
brincar com a imaginação, sem nenhuma limitação” – James
SILVINO MIRANDA
James Nungo de 24 anos idade, nascido e residente no distrito de Moamba, é professor de inglês, escritor de terror e outros
géneros literários. “Esta arte me fez ter muitas ideais que estou
pondo em prática com ajuda de muitos escritores de variados
géneros, poesia, contos, romances, crónicas e muitos outros.

S

egundo
James, a arte de
escrever,
ou
simplesmente
a escrita é algo
que faz para entreter, exprimir
os seus sentimentos e ensinar
ao leitor em simultâneo, pois
em cada obra literária sem ou
com qualidades sempre tem
algo para ensinar, então, uma
das importâncias dela é ensinar.
“Quando estamos na escrita trabalhamos com o nosso
interior que decidimos expor
ao nosso público. Então, exprimimos os nossos sentimentos.
Cada escritor ou artista de um
modo geral, tem a sua forma de
exprimir os seus sentimentos,
podendo ser por meio de uma
obra de ficção ou não.No meu
caso, gosto mais da ficção para
exprimir os meus sentimentos,
ensinar e brincar com a imaginação, sem nenhuma limitação, que deve ser explorada”.
No entanto, o seu objectivo como artista é de fazer com
que mais pessoas ganhem gosto
pela leitura, lendo obras de ficção que lhes fazem explorar a
sua própria imaginação e consequentemente a criatividade.
No seu entender, ainda é
um desafio no nosso país, mas
tem a certeza que ele e muitos
outros escritores podem contribuir, e muito, para que mais
indivíduos consumam a literatura como outros tipos de artes.
A literatura é importante,
pois por meio dela podemos
ensinar, exprimir os nossos
sentimentos e explorar a imaginação dos leitores, também
contribuindo para o gosto
pela leitura, sublinha o artista.
James começou a escrever
com os seus 13 anos e ainda
estava no ensino primário,
obviamente, e isso ocorreu
depois que assistiu vários filmes de terror que sempre o
deixava “decepcionado”, pois
sempre sentia que faltava algo
e então disse apara si mesmo “eu posso fazer melhor”.
“Como não posso fazer
filme, o que me resta é escrever, no entanto que o que
deixava a coisa engraçada era
que eu não gostava de ler, então logicamente nós sabendo
como funciona a escrita, eu

não estava preparado, pois
escreve quem lê, e escreve
melhor quem lê muito, coisa que eu ainda não fazia”.
A sua satisfação pelo que
via na tela, continuava no seu
interior por muito tempo, até
que aconteceu o que até hoje
chama de presente, conheceu
a obra do escritor considerado
o rei de terror, Stephen King,
um norte-americano.O nome
da obra é “Sombras da noite”
e até hoje tem a capa da mesma em quarto. Foi a primeira
obra que o mostrou que ler é
muito delicioso, é fantástico.
O livro era composto por
uma colectânea de contos de
terror de içar os pêlos, mas
era e é o género que mais
aprecio. Leu a obra inteira e
o conto que mais o marcou
dentro da colectânea foi “A
máquina de passar roupa”.
“Meu Deus! Depois disso,
fiquei noites sem dormir por
conta do impacto do terror
na obra; uma obra magnífi-

“Temos novos
escritores que tem
uma nova forma
de escrever sem
limites, e precisamos dos mesmos,
precisamos de mais
estilos de escrita.
Bem, eu acho que
as coisas ficaram
mais para o lado
digital por conta
das exigências dessa pandemia que
tem-nos mostrado
uma realidade desafiadora”

ca que sempre indico a todo
amante de contos ou romances de terror, como eu”.
Por incrível que pareça, a sua primeira obra foi
um conto de ficção científica
com o título “O homem dos
planetas” um conto bem curto que apresentou aos seus

colegas na sétima classe.
“Passei a ler muito e muito
mais, coisa que fez com que
a minha escrita melhorasse.
Bem, melhorou muito, mas
muito mesmo. Não me esqueço da minha professora que me
motivou a continuar com a arte
da escrita, o nome dela é Iva”.
Tem alguns livros publicados em plataformas internacionais: Wattpad e Goodnovel. No Wattpad, tem obras
como “Xipoko do Teto”, “Pagando com as Entranhas” e
“Os curtos Contos de Terror”.
Na Goodnovel tem até
então, apenas uma obra que
é “Ashlem - O Caçador”,
tem como género, acção e
subgéneros ficção científica, terror e fantasia. É uma
obra exclusiva da Goodnovel, pois assinou um contrato
exclusivo com a plataforma.
Já participou num concurso nacional, na época estava na
11ª classe, mas foi uma decepção, pois não tiveramresultados. O concurso simplesmente “morreu” e nada foi dito.
Todavia, participou em
muitos concursos internacionais (virtuais) principalmente
no Wattpad e no para si foi
fantástico, pois conquistou
por muitas fezes os lugares:
1º, 2º, 3º e menção honrosa em obras como “Pagando com as Entranhas”, “Os
curtos Contos de Terror”,
“Ashlem - O Caçador” (antes
de passar para Goodnovel).
“Pagando com as Entranhas” foi a obra que saiu
directamente do Facebook
onde participei de um con-

curso com tema “fantasmas” e fiquei em primeiro lugar.Foi magnífico!”
As dificuldades surgem
no meio artístico quando tenta publicar as suas obras no
formato físico. É difícil fazer
isso, pois os custos são muito elevados para se ser um
autor independente no nosso
país. Sempre tentou buscar
as grandes editoras para uma
publicação. Uma das formas
é quando as mesmas lançam
concursos e o vencedor além
dos prémios prometidos, ganha uma publicação grátis.
“Mas o problema é simples de explicar. E se eu ganhar o concurso numa grande
editora e uma publicação grátis, terei feito alguma coisa?
A resposta é não, pois como
o meu colega terá espaço
para fazer o mesmo se não
ganhar o concurso?Porquê
que não existe uma forma de
“caçar ou recrutar” os novos
talentos por meio de outras
formas além de concursos?”.
Para o artista é sabido que
são poucos que consomem a
literatura, mas se juntarmos
mais escritores isso ajudará
muitos a gostar da literatura.
Até então os que são valorizados são aqueles que já têm imagem, isto é, já são escritores
renomados como: Mia Couto, Paulina Chiziane e outros.
A Associação dos Escritores Moçambicanos não parece alargar o número convidando novos talentos, jovens.
Precisa-se que isso se faça
para que seja valorizada a literatura, mais, mais e mais.

“Temos novos escritores
que tem uma nova forma de
escrever sem limites, e precisamos dos mesmos, precisamos de mais estilos de
escrita.Bem, eu acho que as
coisas ficaram mais para o
lado digital por conta das exigências dessa pandemia que
tem-nos mostrado uma realidade desafiadora”, sublinha.
O artista deixa um conselho a todos os jovens escritores e os que pensam em entrar
para o mundo da arte. “Jovens,
não arquivem os vossos trabalhos nas gavetas ou rascunhos,
sempre procurem espaço para
publicar, fazer com que estes
sejam consumidos, sejam vocês os primeiros a valorizarem
a literatura que os leitores farão o mesmo. Não esperem que
alguém faça por vós, pois isso
pode demorar ou não acontecer, sejam vocês os primeiros
a demonstrarem o interesse”.
James tem um projecto
ambicioso onde pretende englobar os escritores que estão
no seu grupo, não importando
a origem de cada um, e não
há limite, caso você queira
fazer parte entre em contacto
através do E-mail jamesnungo91@gmail.com, mesmo que
na sua região tenha outro grupo com os mesmos objectivos.
“Juntos podemos procurar
parceiros para nos apoiarem
financeiramente e moralmente para as nossas próprias publicações. Vamos ser jovens
escritores
moçambicanos
juntos.Vamos chamar a Associação dos Escritores Moçambicanos, pois nós também
somos escritores moçambicanos.Vamos valorizar a arte”.
No seu entender, a arte de
escrever é como toda arte, tem
valor e o primeiro a fazer isso
és tu, escritor, valorize a arte
e assim os seus consumidores
lhe terão como exemplo, assim valorizando a sua arte.Escreva e não tenha medo de ser
consumido, pois poucos lhe
descobrirão estando no interior da gaveta a espera do melhor momento para se expor.
“Se não há espaço, você
e eu podemos criar esse espaço para o brilho das nossas obras e dos nossos olhos
diante da nossa realização”.
“Agradeço
imensamente
pela entrevista Sr. Miranda,
foi uma grande oportunidade
que não esperava tão cedo receber e agradeço de coração
à grande escritora Vickyara
pela indicação, thankyou”.

Quinta-feira, 01 de Julho de 2021
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“Através da poesia exprimimos
sentimentos do povo” – Sama
SILVINO MIRANDA
Carmone
Sama,
natural
de
Moamba-Maputo, residente no mesmo distrito, de 24 anos, Gestor
na tasca da Moamba e Monitor de inglês no projecto MATIC é também escritor e declamador de Poesia.

P

ara si, falar da
poesia é falar da
alma/sentimentos da sociedade
visto que quem
nada neste mundo literário, exprimi sentimentos do povo, todavia essa arte tem tamanha importância pois quem lê aprende,
provavelmente muda sua visão,
começa a ver o mundo numa
versão melhorada, viaja sem sair
de onde se encontra e quem escreve livra-se da dor exprimindo
os seus sentimentos no ritmo da
poesia e exprimi o que deverás
sentir, porém também aprende.
Sama começa a escrever poesia (poemas), quando ainda estava
no nível básico com ajuda da sua
professora (professora Telma),
pois já participou em alguns concursos de poesia ainda no ensino
básico, porém quando passou
para o ensino secundário “traiu”
a poesia pela música, como dizem o filho sempre volta em casa.
Em 2015 já na décima classe
quando perdeu seu pai, decidiu
escrever um poema intitulado
“NHANDA YA MUFELIWA”.

“Quando declamei esse poema na escola os meus colegas
ficaram totalmente emocionados
e muitos sempre diziam abraça
essa arte pois vossemecê escreve
bem, a partir daquele momento
nunca mais voltei na música, comecei a publicar os meus poemas
no Wattpad, recanto das letras
e fui bem recebido e comecei a
participar em alguns concursos
com os brasileiros, portugueses
e consegui ganhar em alguns
concursos, porém em 2020 decidi escrever o meu primeiro livro
intitulado “Desabafo do Poeta”
que já estou no fim e pretendo
publicar ainda este ano pois estou trabalhando com a editora
portuguesa Chiado Books”.
Como o artista disse, está
trabalhando no seu primeiro livro desde 2020 e que pretende
publicar ainda este ano, já participou em alguns concursos a
nível Nacional e internacional
e confessa ter ganho uma boa
experiência nos concursos que
teve oprivilégio de participar.
A nível nacional teve a honra de participar em concursos

entre as escolas, concursos entre distritos e internacionais
alguns concursos que foram
lançados pelo Chiado Books.
Ao falar sobre as dificuldades que enfrentou algo do seu
percurso, afirma não considerar
dificuldades, mas sim aprendizados, visto que considera-se
uma daquelas pessoas que transforma dificuldades em oportunidades de aprender, portanto
nunca enfrentou uma dificuldade
que pudesse dizer que foi dificuldade porque todas dificuldades para ele são oportunida-

des de aprender alguma coisa.
No seu entender, neste momento pandémico é verídico
que não existam muitas oportunidades de estar no palco para
apresentar os seus trabalhos “nós
que somos fazedores da cultura”, porém para os escritores é o
momento que podem usar várias
plataformas digitais para concursos, e esta dificuldade que o mundo enfrenta pode-se transformar
em oportunidade de escrever
muitas obras e vender as obras
em plataformasonline para evitarmos aglomeração nos lugares

públicos ou mesmo bibliotecas.
“Os leitores também iriam se
regozijar pois teriam algo novo
que pudessem ler neste momento que quase muito tem mais tempo em casa”, sublinha o artista.
“No meu horizonte visual
acho que existe apoio porém esse
apoio não é para todos é para os
que já são mais conhecidos ou
mesmo os que estão residindo
nos capitais das províncias, indubitavelmente os artistas que estão
nos distritos foram esquecidos”.
Sama deixa um conselho a todos os praticantes da cultura, em
especial aos da literatura, “meus
camaradas nós somos olhos futuristas do solo pátrio portanto nunca se cansem de escrever mesmo
quando parece que nada está dando certo, não se esqueçam que nós
viemos no mundo ensinar e aprender, escrever é reescrever é ensinar e é aprender e parar é morrer”.
“Apenas agradecer a oportunidade de ter essa conversa agradável no Jornal Zambeze e dizer
a todo povo que vamos cumprir
todas medidas de precaução contra covid-19 e que oremos pelos
nossos irmãos de Cabo delegado
pois eles também são desta pátria portanto vamos nos unir para
que possamos vencer o inimigo,
e um abraço folclórico para a
população de Moçambique, Moamba em particular, eu amo-vos”.
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A europa dividida

questão da
unidade da
União Europeia
começa a
pôr-se em
termos urgentes e radicais. O
Parlamento Húngaro votou uma
lei que proíbe a divulgação,
em programas de educação,
de conteúdos que retratem e
promovam a homossexualidade,
junto de menores de 18 anos,
nas escolas e liceus. A lei
foi votada por larga maioria
parlamentar (157 dos 199
deputados). O partido Fidesz
de direita conservadora no poder
e o partido Jobick, de direita
radical, votaram a favor. Os 42
deputados contrários boicotaram
a votação, não participando.
A lei orbán

A lei causou grande escândalo a
nível de vários governos da EU, e
a própria Presidente da Comissão
veio condenar a iniciativa do
Primeiro Ministro Viktor Orban,
acusando-o de discriminar
as minorias sexuais, mais
conhecidas sob a sigla LGBTIQ.
Orban respondeu lembrando
que, no regime comunista
húngaro, ele tinha defendido
os homossexuais, que eram
perseguidos e presos pelas
autoridades. E que a lei
não discriminava ninguém
e se limitava a impedir
propaganda sexual junto
dos menores, cuja educação
sexual deve vir das famílias
e não ser produto de modas.
A iniciativa da condenação
partiu da ministra belga dos
Negócios Estrangeiros, Sophie
Wilmes, e foi subscrita depois
por 16 dos 27 países da União.
Um olhar para os apoiantes e não
apoiantes basta para perceber o
que está em questão e a divisão
que paira sobre a Europa: os
países da Europa Central e
Oriental – Polónia, República
Checa, Eslovénia, Áustria e
outros – não assinaram, ficando

do lado da Hungria. A excepção
foram as pequenas repúblicas
bálticas – Estónia, Letónia e
Lituânia. Esta excepcionalidade
conservadora da Europa Oriental
explica-se também, segundo nos
explicou o próprio Orbán em
conversa na revista do Expresso,
pelo facto do domínio comunista
de certa forma ter congelado
os processos de progressiva
fragmentação ética e social que se
deram no Ocidente. Esta divisão
é muito significativa no aspecto
dos valores sociais e religiosos.
Na discussão que se seguiu, o
Presidente Zeman da República
Checa solidarizou-se com Orbán
e acrescentou que ainda podia
perceber os homossexuais e
as lésbicas, mas que achava os
transexuais, na medida em que se
sujeitavam a operações de risco,
prejudicando-se a si mesmos,
pouco dignos de consideração.
Além do maior ou menor
escândalo que estes comentários
possam levantar na opinião

dominante, o que no fundo está
em jogo nas palavras de Orbán
e de Zeman é a contestação à
pretensão de Bruxelas de impôr
posições político-ideológicas em
matérias que, em última análise,
respeitamà soberania nacional.
A questão do aborto

outro tema que está a dividir
os países e a opinião europeia
é a questão da maior ou
menor imposição das leis que
permitem e regulam o aborto.
Tal foi o ponto em evidência
através da votação. O texto,
da autoria de um deputado
socialista croata, Predrag
Matić, pretende consagrar o
direito ao aborto como um
“direito humano” e acabar com
a “objecção de consciência”
dos médicos, penalizando-a.
A resolução não é vinculativa,
mas houve uma forte divisão
no Parlamento Europeu, uma
divisão claramente ideológica,

entre os 378 apoiantes da
moção e os 255 opositores.
A liberalização do Aborto é
apresentada agora como uma
imposição aos governos que
ainda mantêm restrições. O
alvo principal é a Polónia,
um país católico, governado
por um partido nacionalista
c o n s e r v a d o r, q u e t e m o
aborto particularmente
regulado e restringido.
O estratagema da proposta
de Matic era criar um novo
conceito de “direitos humanos”,
os “direitos genesíacos sexuais
e de saúde reprodutiva”,
incluindo o acesso legal e
garantido ao aborto. Mais grave,
a proposta quer acabar com a
“cláusula de consciência” que
tem permitido aos médicos,
com convicções religiosas,
recusar-se a praticar abortos.
O problema do aborto
na Europa é muito grave,
correspondendo a um terço
das gravidezes, ou seja, 4,5

milhões e meio de abortos, para
8,5 milhões de nascimentos
anuais. Para um continente
envelhecido, não faz muito
sentido. E está provado que
as leis encorajadoras ou
desencorajadoras têm aí um
papel decisivo, até porque,
segundo o Centro Europeu
para a Lei e a Justiça, 75% das
mulheres que abortam, fazem-no
por razões sociais e económicas.
De qualquer modo, o clima de
divisão em nome das chamadas
“questões fracturantes” domina,
na actualidade, a política
europeia. As divisões nestas
questões são bem profundas
e não restam dúvidas que vão
permanecer. E se Bruxelas
quiser, como parece no caso
da Hungria, impôr aos Estados
membros políticas contrárias
em matérias que envolvem a
decisão e a soberania e vão
contra as convicções profundas
dos povos, podem verificarse situações de ruptura.

