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Máfia na importação de 
viaturas luxuosas

a autoridade tributária (at) de moçambique apreendeu 
nas últimas semanas, na via pública, 144 viaturas, algumas 
de top de gama, por suspeitas de várias irregularidades no 
processo da sua importação, dentre elas a violação de impor-
tação, subfacturação, má classificação pautal e falsificação de 
matrículas.

Os autores 
destas ir-
r e g u l a r i -
dades são 
geralmente 

pessoas de renda alta, ou que 
se fazem passar por isso, que 
foram apanhadas pela “opera-
ção legalidade”, levada a cabo 
pela Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT), uma ré-
plica da “Operação Limpopo” 
realizada no primeiro trimestre 
de 2021, na região sul do país.

O Zambeze esteve esta 
quarta-feira no parque dos Ca-
minhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM), junto do Terminal 
Internacional de Mercadorias, 
no bairro das FPLM, cidade de 
Maputo, local onde as viatu-
ras estão estacionadas. À vista 
saltou-nos o luxuoso Mercedes 
Benz G-Wagon, avaliado em 
mais de 30 mil dólares, per-
tencente ao famigerado profeta 
Joe William, matriculado na 
República África do Sul, que 
foi aprendida na via pública 
ainda esta semana. Sendo Joe 
William residente no territó-
rio nacional a viatura devia ter 
sido nacionalizada o que ainda 
não aconteceu. Pelo valor da 

viatura calcula-se que deviam 
ter entrado nos cofres do Es-
tado mais de um milhão de 
meticais pela nacionalização.

No parque dos CFM tam-
bém está estacionado  um 
Mercedes-Benz Classe C 180 
pertencente ao Akeem Mat-
sinhe, jovem que de algum 
tempo tornou-se um novo-rico 
de Moçambique, distribuindo 
dinheiro vivo nos mercados.

 O Mercedes-Benz de Ake-
em foi aprendido há três meses. 
Ao que tudo indica não poderá 
ser recuperado e provavelmente 
será perdido a favor do Estado. 
É que para reaver a sua viatura 
há taxas altíssimas por pagar. 
Sobre o valor da compra do 
mesmo recai o valor de direito 
de importação (por exemplo se 
for de cilindragem 1.5 é de 24 
por cento sobre o valor da com-
pra), taxa de consumo específi-
ca (que não está a baixo dos 34 
por cento do valor da compra) 
e o IVA. A estes valores deve 
ainda pagar a taxa de parquea-
mento calculada na base do va-
lor da viatura cujo valor míni-
mo é de 1200 meticais a diária.

Ademais, Akeem já foi 
ouvido pelo Tribunal Adua-

neiro e caso não consiga pa-
gar o que deve ao Estado vai 
perder a sua luxuosa viatura.

O Zambeze ficou a saber 
que mais pessoas serão visadas 
nos próximos dias. Algumas 
serão notificadas pelo Tribunal 
Aduaneiro e outras a própria 
AT irá trabalhar no sentido 
de averiguar a legalidade das 
suas viaturas. Guyzelh Ra-
mos, empresário e promotor 

de eventos, Boneca Barbie, 
apresentadoras de televisão 
também estão na mira da AT 
e, brevemente, poderão ser 
notificados para provarem a 
legalidade das suas viaturas.

Cofres do Estado defraudado

 A circulação de viatu-
ras cuja sua importação é tida 
como ilegal está a prejudicar 
as receitas do Estado. As 144 
viaturas apreendidas estão ava-
liadas em cerca de 52 milhões 
de meticais, deste valor, o es-
tado podia ter arrecadado cer-
ca de 27 milhões de meticais.

A campanha que decorre 
em todo o território nacional 
e visa desmantelar fraudes na 
importação de viaturas. O mo-
delo Lexus lidera a lista das 
subfacturações. Os proprietá-

rios declaram valores muito 
abaixo do valor das mesmas. 
O Toyota Ratis é líder nas 
matrículas falsas, vulgarmen-
te chamadas de “bonecos”.

Na Zambézia foi aprendida 
uma viatura top de gama cujo 
proprietário clonou matrícula 
vermelha, ou seja, matriculas 
usadas pelos carros do Estado. 

Os carros com matrícula 
Corpo Diplomático (CD) e do 

Corpo Consular (CC) estão 
também vistos com alguma re-
serva. A AT suspeita que algu-
mas viaturas que ostentam essas 
chapas de inscrição provavel-
mente tenham sido falsificadas.
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-Defende António Francisco 

Moçambique tem tudo para dar certo
Fazedores de políticas públicas devem deixar demagogia

O Professor catedrático, António Francisco, afirma que 
próximos quatros anos que antecedem a celebração dos 50° 
aniversário da independência, a sociedade moçambicana em 
particular os fazedores das políticas públicas, devem conse-
guir influenciar o rumo dos acontecimentos no país para que 
em 2025, os moçambicanos possam dizer com realismo em 
vez de mera demagogia, que moçambique tem tudo para dar 
certo.

António Fran-
cisco, defende 
esta perspec-
tiva de ver o 
país através 

de um artigo publicado na úl-
tima terça-feira, 5 de Julho, no 
livro lançado em Maputo pelo 
conceituado académico Salim 
Valá onde defende que Moçam-
bique precisa de aproveitar a 
economia globalizada para ga-
rantir o seu desenvolvimento. 

Referiu ainda que é neces-
sário fazer-se muitas críticas ao 
processo evolutivo de Moçambi-
que, passando pelos erros come-
tidos pelos diferentes elencos go-

vernamentais que o país já teve.
Num outro desenvolvimen-

to o académico diz que o lugar 
que Moçambique irá ocupar 
na globalização dependerá não 
só da conjugação de interes-
ses dos principais actores na 
sociedade moçambicana, mas 
também das ideias que se tor-
narem dominantes nas opções 
estratégicas das lideranças que 
influenciarão as políticas pú-
blica, a cultural social e moral.   

Ademais disse que é preciso 
debates com frontalidade e es-
pírito crítico das ideias que sus-
tentam, explicitamente políticas 
públicas progressivas e consis-

dionildo tamele

tentes com valores fundamentais 
saudáveis, explicando que é com 
este tipo de contributo de intelec-
tuais para edificação de um pen-
samento económico pró-activo e 
pluralistas sobre as oportunida-
des e obstáculos à adaptação de 
Moçambique à próxima era da 
globalização que muito provavel-
mente, se revigora após a pande-
mia do Covid-19”, argumenta no 
António Francisco, no seu artigo.   

Disse ainda que a globali-
zação traz consigo a abertura a 
ideias inovadoras e crescente-
mente integradas, sublinhando 
que “como escreveu Harold Ja-
mes (2021), num recente artigo 
defendendo que as crises termi-
nam em conexão, e o principal 
desafio da nova ascensão no ci-
clo da globalização será encon-
trar maneiras de aprender e se 
adaptar, aumentando a eficácia 
do governo e das empresas sem 
comprometer fundamentos”. 

De acordo com António Fran-
cisco as ideias de economistas e 
filósofos políticos, estejam elas 
certas ou erradas têm mais impor-
tância do que geralmente se per-
cebe. De facto o mundo é gover-
nado por pouco mais do que isso. 

Primeiro Secretário da Frelimo acusado 
de violação de menores no Dondo

O Primeiro Secretário da Fre-
limo na cidade do Dondo, em 
Sofala, Felisberto José Cheiro, 
é acusado de práticas frequentes 
de violação de menores que são 
residentes ao nível da zona Au-
tárquica do Dondo, sob sua juris-
dição política, com o agravante 
do mesmo arguido para além de 
exercer o cargo do primeiro secre-
tário da zona autárquica do Dondo, 
também é professor de profissão.

Segundo uma cópia da carta-
-carta denúncia que deu entrada no 
dia 08 de Junho de 2020, em nosso 
poder e que ainda estava escondida 
nas gavetas da procuradoria distri-
tal do Dondo, Felisberto Cheiro, é 
acusado pelo pai da menor que res-
ponde pelo nome de Filipe Matias 
João, de ter violado sexualmente 
a sua filha de nome Teresa Filipe 
Matias, quando a mesma tinha 17 
anos de idade em 2020, que cul-
minou com uma gravidez precoce, 
tendo criado danos psicológicos 
na menor, sendo um acto come-
tido voluntariamente pelo senhor 
Felisberto José Cheiro que, depois 
de engravidar a vítima, este sim-
plesmente optou por uma acção 
desumana de abandoná-la e sem 
exercer nenhum direito humano 

que seria de acarretar com as despe-
sas, das duas menores, sendo a filha 
do senhor Matias e junto da neta da 
mesma de menor de idade que tinha 
(1) ano de idade, que tanto necessi-
ta os cuidados alimentares básicos, 
segundo consta na carta em anexo. 

 Segundo escreve o pai na 
mesma carta - denuncia que, foi 
nestes termos que o pai da criança 
denunciou o caso a Procurado-
ria distrital do Dondo, no sentido 
de intentar uma acção criminal 
que visa a responsabilização do 
infractor pelos actos cometidos.

Segundo contam fontes pró-
ximas deste processo, logo após 
a entrada deste processo na pro-
curadoria distrital do Dondo, as 
entidades do ministério público 
fizeram a questão de “sentar” em 
cima deste processo, para que o 
mesmo não fosse a lado nenhum.

Um ano depois, o caso caiu 
nas redes sociais e chegou a des-
pertar as entidades do ministério 
público na província de Sofala que 
de imediato ordenou  a audição 
do arguido na última terça-feira 
dia 06 do mês em curso, segundo 
prova a requisição da procurado-
ria distrital do Dondo, em anexo. 

Fontes dos camaradas e do pú-

blico em geral, recordaram a nossa 
reportagem em Sofala que, é pela 
segunda vez em menos de seis me-
ses que, o senhor Felisberto José 
Cheiro enfrenta casos mal parados 
na justiça, no meio de muita im-
punidade, e num olhar impávido e 
sereno de quem devia repor a or-
dem nesta suposta figura pública, 
em conflito com a lei no Dondo.

Ministério Público garante que 
o caso terá desfecho dentro de 

dias em Tribunal

  A nossa reportagem ouviu 
o porta-voz da procuradoria pro-
vincial de Sofala, Joaquim Tomo, 
que confirmou a existência des-
te caso na procuradoria distrital 
do Dondo e que o mesmo está 
em andamento e jamais voltará 
a estar estagnado como estava 
acontecendo. Segundo a fonte, 
é do interesse da procuradora 
chefe provincial de Sofala, Ca-
rolina Azarias que este caso seja 
encaminhado ao tribunal e tenha 
o seu desfecho dentro de alguns 
dias. Disse ainda que, o arguido 
e as partes já foram ouvidos no 
processo, faltando algumas teste-
munhas no caso – frisou a fonte. 
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Frelimo “seca” sector 
empresarial do Estado

a empresa pública tmCel (ex-mcel), maioritariamente 
detida por capitais públicos, está a vender património para 
conseguir liquidar uma dívida à Vodacom.

 

Com 24 anos de 
existência, a 
Mcel foi a pri-
meira opera-
dora de GSM 

no país chegando a facturar 10 
milhões de euros  mês durante 
os primeiros anos de actividade, 
destacando-se também como 
um dos principais “mecenas”.

A saída de Rui Fernandes, 
um gestor com experiência no 
sector das telecomunicações 

e que liderou a empresa entre 
2003-2007, está conotada com o 
princípio da crise no grupo. Se-
gundo fontes do sector, Rui Fer-
nandes foi fortemente pressiona-
do para financiar a Frelimo num 
conjunto de actividades partidá-
rias correntes, tendo recusado. 
A demissão de Rui Fernandes 
terá, então sido pressionada pelo 
partido, que acabou por nomear 
diversos quadros para o exer-
cício de funções na empresa. 

A TMCEL foi perden-
do mercado para as concor-
rentes Vodacom e Movitel.

Em situação semelhante 
encontram-se empresas públi-
cas (12 no total) ou maioritaria-
mente participadas pelo Estado 
(18) como a Electricidade de 
Moçambique (EDM) e Correios 
de Moçambique. Na EDM, a 
gravidade da situação financeira 
obrigou o ministro Max Tonela 
a tomar a decisão de reestrutu-
rar a empresa, podendo passar 
pela dispensa de trabalhadores, 
e de acelerar o investimento 
na rede, para conquistar mais 

clientes, e em energias alterna-
tivas, cuja exploração se revela 
mais barata. A empresa chinesa 
TBEA Heng Yang Transfor-
mer, com sede em Hunan, foi 
a escolhida para conceber e 
instalar o equipamento da nova 
linha de transporte de ener-
gia eléctrica Maputo-Temane.

O Instituto de Gestão das 
Participações do Estado (IGE-
PE), dependente do Ministério 
das Finanças, propõe a liquida-
ção da Correios de Moçambi-
que, não sendo conhecida qual-
quer auditoria sobre o assunto e 
havendo indícios de gestão da-
nosa. A liquidação apressada da 
empresa poderá ter como objec-
tivo branquear actos de gestão 
de natureza criminosa da admi-
nistração liderada por Valdemar 
Jessen, nomeadamente a venda 
de património pelos membros 
executivos para proveito pró-
prio ou a aquisição de equipa-
mentos com o único objectivo 
de alimentar clientelas pessoais.

Em situação crítica há vários 
anos, é o próprio IGEPE que 
tem financiado a Correios de 
Moçambique nas suas despesas 
correntes, sem que alguma vez 
tenha feito depender esses apoios 
de contrapartidas de gestão ou 
encomendado qualquer audi-
toria independente à empresa.

A situação das empresas 
públicas moçambicanas é, em 
regra, crítica e sustenta-se ape-
nas pela injecção constante de 
dinheiros públicos através do 
IGEPE. Entre as empresas em 
dificuldades constam ainda a 
Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM), LAM 
(companhia aérea), Impren-
sa Nacional de Moçambique, 
Empresa Moçambicana de Par-

ques de Ciência e Tecnologia, 
Aeroportos de Moçambique, 
Electricidade de Moçambique, 
Hidráulica de Chokwe (cujo dé-
fice foi identificado como 90 ve-
zes superior ao dos Correios de 
Moçambique), Empresa Nacio-
nal de Hidrocarbonetos, Emose, 
Petromoc, Televisão de Moçam-
bique e Rádio de Moçambique.

A empresa de consultoria 
Intellica terá um papel-chave no 
processo de saneamento do sec-
tor público empresarial, depois de 
escolhida para definir as empre-
sas a vender ou liquidar, por ava-
liação do IGEPE, mal sustentada 
e refém de interesses partidários. 
Fazem parte do lote prioritário 
para venda ou liquidação a Silos 
e Terminal Graneleiro da Matola 
(STEMA) - sob dependência de 
Celso Correia, actual ministro e 
braço-direito de FILIPE NYU-
SI - a Empresa Moçambicana de 
Seguros (EMOSE), a DOMUS 
(Sociedade Gestão Imobiliária) 
e a Correios de Moçambique.

Comprada pelo Grupo NEF 
- liderado por Nelson Muianga, 
EUGÉNIO Abu-Bacar e Ful-
gêncio Matlombe - a Intellica 
foi contratada pelo IGEPE, por 
ajuste directo no valor de EUR 
342 mil, visando a venda de 10 
empresas numa primeira fase. 
A Intellica tinha já elaborado o 
Plano Estratégico do IGEPE.

A PCA do IGEPE Ana Co-
anai tem sido acusada de “in-
teresses obscuros” por várias 
das empresas comparticipadas 
e de intromissão na gestão. 
As denúncias contra Ana Co-
anai são entendidas por outros 
como reacção à perspectiva de 
reestruturação e venda, afec-
tando interesses instalados. 

(África monitor/Zambeze)

Guerrilheiros da Renamo vão integrar a polícia
Há semanas a Renamo veio 

ao terreiro reclamar que o go-
verno não estava a cumprir com 
o pacto assumido no processo 
de Desmilitarização, Desmo-
bilização e Reiteração das for-
ças residuais da Renamo. Na 
origem do descontentamento 
estavam os atrasos no paga-
mento das compensações para 
os desmobilizados e, nos casos 
aplicáveis, o facto dos elemen-
tos da ala militar da Renamo 
não estarem a ser reintegrados 
nas chefias das Forças Armadas 
(FADM) e na Polícia (PRM). 
Os números oficiais de desmo-
bilizados superam os 5.200 e 
são reportados 2.300 “reinte-
grados”, mas o número real de 
reintegrados não supera os 300. 

A Renamo tinha uma lista 
de 36 guerrilheiros entregue ao 
Governo, para serem integrados 
nas FDS para, posteriormente, 

serem enquadrados como segu-
ranças da liderança da perdiz 
e noutras unidades do exército 
nacional. A boa nova chegou 
e os guerrilheiros estão em 
Maputo para serem formados.

“Este grupo vai ser integra-

do na polícia e, sobretudo, na 
unidade de protecção de altas 
individualidades. Este grupo 
irá proteger as lideranças da 
Renamo assim como o seu pa-
trimónio”, explicou Magibire.

Entretanto, mesmo com 

esta novidade ainda não cer-
teza no arranque da segunda 
fase do processo de DDR e, 
segundo Magibire, a culpa 
não é da Renamo apontando 
para a complexidade do pro-
cesso como principal entrave.

“É muito difícil prever pra-
zos em situações como estas. O 
nosso desejo, como Renamo, 
é que este processo terminas-
se amanhã, Mas, infelizmente, 
trata-se de um processo deli-
cado e o objectivo não é que 
o mesmo termine com urgên-
cia, mas sim que corra bem, 
por isso temos que admitir a 
aceleração e desaceleração 
deste processo para garan-
tir uma paz duradoura”, disse
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“Queremos dois dias de viagem para 
evitar fadiga e cansaço dos motoristas”

Transportadora Nhancale 
admite erro humano no acidente  

Diz governador de Sofala

Tragédia da Manhiça

O Conselho de Ministros, reu-
nido na última terça-feira, decre-
tou luto nacional de dois dias na 
sequência do acidente rodoviário 
que matou 32 pessoas no último 
final de semana, no posto admi-
nistrativo da Maluana, distrito da 
Manhiça, província de Maputo.

O Conselho de Ministros 
na mesma ocasião anunciou a 
criação de uma comissão de 
inquérito para investigação, e 
por causa desta situação o Go-
verno durante o período de 
luto nacional, a bandeira na-
cional e pavilhão presidencial 
serão içados em meia haste.

Falando a comunicação so-
cial o porta-voz do Governo, Fi-

limão Suaze, disse que esta me-
dida surge na sequência de um 
acidente de viação registado na 

noite de sábado, envolvendo dois 
camiões e um autocarro da trans-
portadora Nhancale, que tentou 

fazer uma ultrapassagem irregu-
lar, embateu num dos camiões 
e capotou, provocando a morte 
de 32 pessoas e ferindo outras 
28, das quais 12 com gravidade. 

“O Governo orienta para 
que se tomem diligências com 
vista a apurar as responsabili-
dades dos intervenientes neste 
acidente e assumir-se as res-
ponsabilidades para com as 
famílias e as vítimas”, expli-
cou o porta-voz do Governo.

Entretanto, a transportadora 
Nhancale, proprietária do auto-
carro de passageiros, envolvido 
no acidente de viação que matou 
32 pessoas em Moçambique, 
admitiu que um “erro humano” 

o governador de sofala, lourenco Bulha assegura que 
tudo fará junto das autoridades do governo central para que 
o percurso maputo-sofala, seja feito, em dois dias uma vez 
ser desgastante e fatigante para os motoristas de transporte 
de longo curso. lourenço Bulha entende que o troço de ma-
puto – sofala corresponde, há dois dias. Contudo, não raras 
vezes motoristas desafiam o asfalto, segurança e os buracos 
que infestam as rodovias o que de algum modo resulta em 
danos matérias e humanos como é o caso do acidente do 
posto administrativo da maluana, no distrito da manhiça na 
província de maputo.

O governador 
de Sofala en-
tende que a 
medida em 
alusão tem 

em vista reduzir os níveis de fadi-
ga e cansaço dos motoristas dos 
autocarros quer de passageiros e 
de bens e serviços, que de lá a esta 
parte somam centenas e centenas 
de vítimas mortais, lamentando 
sobre o incidente de Maluana 
que vitmou mais de 30 pessoas.

Esta semana, Lourenço Bu-
lha visitou, confortou, amparou e 
ainda pagou duas passagens aé-
reas as vítimas do incidente em 
alusão, uma das quais presente 
no local já traumatizada de nome 
Vânia que diz não querer, tomar 
mais o autocarro de marca Zong 
Tong Bus da transportadora Nha-
cale , pela saga que passou , as 

19h , no posto administrativo da 
Maluana, no distrito da Manhiça.

Vânia, uma das tripulantes da 
transportadora contou o terror e a 
saga que viveu naquele incidente 
que resultou na morte de um pou-
co mais de 30 tripulantes sendo 
que uma delas seria ela, penosa-
mente que vinha a Maputo para 
um tratamento intensivo de seu 
coração que piorou naquele aci-
dente provocado por um moto-
rista que considera sem coração.

Se por um lado o incidente 
vitimou inúmeras vidas, que até 
esta parte algumas não foram 
reclamadas, por outro Lourenço 
Bulha visitou e de forma demo-
rada as enfermarias, ortopedia, 
cirurgia acompanhado pelo di-
rector do hospital central de 
Maputo, Mouzinho que expli-
cou os níveis dramáticos com 

que os envolvidos entraram para 
aquela situação, sendo que as 
equipas encontram-se desdobra-
das para reduzir o trauma tanto 
físico quanto psicológico das 
vítimas do acidente de Maluana.

 Aquando da visita de Lou-
renço Bulha, os enfermos narra-
ram o dilema de ir ao céu e voltar 
a terra por irresponsabilidade ou 
falta de sensibilidade e obstá-
culos que chegaram ao ponto 
de levar o comandante geral 
da polícia, a declarar catego-
ricamente sobre o banimen-
to da companhia em alusão.

Bernardino Rafael foi pe-
remptório ao afirmar que a 
companhia em alusão não estar 
a contribuir para o desenvolvi-
mento devendo ser banida. Na 

altura o governador da provín-
cia de Maputo, Júlio Paruque 
atirou a companhia para a lis-
ta negra tendo acrescentando 
ser a empresa que mais regis-
ta mais acidentes provocando 
perdas humanas e materiais.

“Não podemos tolerar esta 
empresa. Vai para lista negra.” 
Enfatizou o governador da pro-
víncia de Maputo coadjuvado 
pelo ministro dos transportes e 
comunicações, Janfar Abdulai 
que logo se fez ao local dando 
duas semanas para esclarecer 
o enigma à volta do acidente. 
Preocupado, o governador de 
Sofala anunciou que o gover-
no provincial abriu uma linha 
aberta para que familias que 
eventualmente tenham alguma 

tripulante se aproximem de 
forma a receber algum apoio 
que culmine com identifica-
ção dos corpos que estão na 
morgue da vila municipal da 
Manhiça, repisando a necessi-
dade de alguma solidariedade 
aos envolvidos no incidente, 
em particular aos sobreviven-
tes totalmente traumatizados.

“Algumas pessoas estão 
traumatizadas e já não querem 
entrar no autocarro de tal ma-
neira que o avião é a maneira 
encontrada para amainar a dor 
que este grupo sente” disse Bu-
lha acrescentando que é preci-
so fazer bem a todos. Nunca o 
mal a ninguém apelando a todas 
forças a observarem as medi-
das de prevenção da covid19.

elton da Graça

pode ter propiciado o sinistro e 
prometeu assistência às vítimas.

 O representante da trans-
portadora, Arnaldo Abel, disse 
a imprensa que o erro humano 
terá influenciado negativamente 
para a ocorrência do acidente. 

Arnaldo Abel disse que a 
transportadora que representa vai 
dar assistência às vítimas, tendo 
sido já assistidas pelo menos seis 
famílias, sublinhado que preci-
sarão ser transladados para a ci-
dade da Beira, no centro do país.

 Recorda-se que em mé-
dia, pelo menos mil pessoas 
morrem anualmente em aci-
dentes de viação em estradas 
moçambicanas, segundo dados 
avançados à Lusa, em Maio, 
pela Associação Moçambi-
cana para Vítimas de Aci-
dentes de Viação (Amviro).

 Em 2020, o país regis-
tou o número mais baixo de 
fatalidades nas estradas dos 
últimos 10 anos (855 óbitos), 
um dado associado às restri-
ções impostas pela covid-19.
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É muito comum 
dizer-se que só 
valorizamos 
algo quando 
o perdemos. 

Por exemplo, só valorizamos 
a visão ou a audição depois 
de perdermos um destes 
sentidos, só valorizamos 
a saúde quando estamos 
doentes, etc. Para muitos 
de nós is to é  verdade, 
especialmente para os que 
perderam os seus pais.

 M u i t o s  d e  n ó s , 
enquanto nossos pais estão 
vivos não lhes atribuímos o 
valor que eles merecem, pois 
desleixamo-nos na atenção 
que lhes devemos dispensar e 
não raras vezes lhes faltamos 
ao respeito, e só quando já 
não os temos ao pé de nós é 
que descobrimos o potencial 
de amor, carinho e atenção 
então existente neles. Mas 
nessa altura já é bastante 
tarde para sabermos o que 
eles significam para nós, pois 
por muito que queiramos 
já não podemos retribuir o 
amor que eles nos dedicaram 
enquan to  e r am v ivos .

 Os que ainda têm 
mãe, ainda podem dedicar-
se à ela. Os que já não a têm, 
ficam-se pelo recuo no tempo, 
pela recordação, pela saudade 
ou até mesmo pelo remorso.

 D e  f a c t o  a 
misericórdia de Deus está 
reflectida no amor de uma 

mãe, amor este materializado 
no gesto ímpar de ficar em 
vigília noite após noite 
cuidando de seu filho doente, 
ou dando-lhe a última côdea 
de pão, preferindo ela passar 
fome. E o amor de uma mãe 
para com o seu filho não 
exige qualquer pagamento 
ou recompensa, nem pede 
quaisquer abraços.  Ela 
faz tudo isso com gosto, 
apenas porque é mãe e tem 
de cuidar da sua “ninhada”. 

 Ainda me lembro da 
minha saudosa mãe, que em 
momentos bastante difíceis 
da nossa vida, órfãos que 
éramos, juntava retalhos de 
diferentes tecidos obtidos em 
alfaiatarias, cosendo retalho 
a retalho até formar lençóis 
que vendia para nos poder 
sustentar e mandar à escola. 
É realmente admirável a 
paciência que ela tinha para 
juntar pedacinhos de tecidos.

 Muitas outras mães 
fazem coisas semelhantes 
para conseguir sustento 
para os seus filhos. De facto 
o seu amor para com os 
filhos é incondicional e o 
intenso palpite do coração 
de uma mãe, deve-se ao 
amor para com os seus filhos, 
de braços sempre abertos 
e de forma compassiva, 
fazendo crescer os seus 
filhos com honra e dignidade.

 Estou infinitamente 
grato à minha mãe por com a 

sua presença ter cristalizado a 
minha vida, e ter-me ensinado 
que Deus nunca deixa de 
nos acarinhar e proteger, 
pesem embora as calamidades 
que se abateram sobre nós. 
Na verdade ela cumpriu 
de  forma mui to  nobre 
com a sua função de mãe.

 O estatuto da mãe 
numa casa está, à luz do 
Isslam, acima de todos os 
outros membros, tendo-lhe 
sido conferida a mais alta 
honra, ao ponto de o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) dizer 
que o Paraíso está debaixo 
dos pés da mãe. Que grande 
honra e reconhecimento!

 Não existe outro Ser 
Humano no Mundo que perdoe 
e tolere como o faz uma mãe.

 Uma mãe é algo 
muito especial, daí que a 
todas as mães vão os nossos 
respeitos, pois o respeito 
é um tributo à virtude.

 O nobilíssimo e doce 
acto de trazer à luz um ser (a 
maternidade), que por outro 
lado se revela amargo não só 
pelo desconforto mas também 
pelos perigos que acarreta, 
leva a pessoa à uma melhor 
percepção dos atributos de 
Deus: “Ar-rah’maan” (O 
Compassivo); “Ar-raheem” 
(O Misericordioso). O amor 
imenso, a ternura e compaixão 
que uma mãe sente pelos seus 
filhos, o amor transmitido 
de forma incondicional, a 

generosidade sem limites, 
são uma inspiração infinita do 
amor e misericórdia de Deus.

 Deus atribuiu uma 
parte da Sua misericórdia na 
Terra sobre todas as mães 
para estas a partilharem, e 
guardou 99 partes para Si 
Próprio. Quão misericordioso 
isso é da parte de Deus!

 Nenhuma mulher se 
treina ou prepara fisicamente 
para a função de maternidade, 
pois nenhuma enciclopédia 
ou todos os livros acerca 
de bebés nas prateleiras 
dos  supermercados  ou 
livrarias, nem mesmo os 
bons conselhos de uma mãe 
podem ensinar a maternidade.

 A única coisa que 
pode preparar a mulher para 
essa nobre ocasião é ela dar 
luz ao seu próprio bebé. É algo 
natural, pois a maternidade 
não é uma profissão que 
p o s s a  s e r  a p r e n d i d a .

 Lembro-me com 
muita saudade das mãos da 
minha mãe, que mesmo não 
tendo unhas longas, as pintava 
com “mendhi”. Cada vez que 
me lembro disso vem-me à 
retina a imagem dessas lindas 
mãos moldando a minha 
adolescência/juventude. 
São mãos que milhares de 
vezes me deram de comer e 
outras tantas me limparam as 
lágrimas. Foram essas mãos 
que dia após dia da minha 
vida me incutiram confiança.

 Quando era ainda 
viva eu não tinha medo das 
coisas que me rodeavam, 
mas agora que se foi, já 
não me sinto tão seguro.

 O  v a l o r  q u e  o 
Isslam atribui a uma mãe é 
incomensurável. Deus diz no 
Qur’án, Cap. 17, Vers. 23 - 24:

 “ O  t e u  S e n h o r 
decretou que não adoreis 
senão a Ele; E que sejais 
bondosos com vossos pais, se 
um deles ou ambos atingirem a 
velhice em vossa companhia, 
não dizei “uff” (arre) nem os 
maltrateis; Outrossim, dirigi-
lhes palavras generosas.

E por ternura estendei sobre 
eles a asa da humildade e 
dizei: “Ó meu Senhor, tende 
misericórdia de ambos como 
eles tiveram para comigo, 
criando-me desde pequenino”.

A Mão de Deus pode ser 
invisível, mas está longe 
de ser intangível, pois os 
sinais de Seus Dedos estão 
manifestos sobre todas as 
coisas, da montanha mais 
alta à minúscula formiga. 
E a  mãe é  uma de las .

Não há nada no Mundo, 
nem mesmo palavras que 
possam pagar o valor da mãe, 
ainda que esta seja descrente.

A todos os que ainda 
têm mãe aconselho que 
s e j a m  b o n d o s o s  p a r a 
com elas. Aos que já não 
a têm, que façam “duã” 
(oração / prece) a seu favor.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 O valor de uma mãe

Conselho de Administração
Arminda Janfar

Quinta-feira, 08 de Julho de 20216 |  zambeze  



zambeze  | 7

zambEzE
anUncIe  nO departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
847710584 ou 825924246

e-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

| opinião | zambeze  | 7Quinta-feira, 08 de Julho de 2021

Tragédia rodoviária de Maluana

As  n o s s a s 
p r i m e i r a s 
p a l a v r a s 
s ã o  p a r a 
m a n i f e s t a r 

sentidos pêsames às famílias 
enlutadas e solidariedade para 
com as vítimas de ferimentos 
graves causados por actos de 
irresponsabilidade nas nossas 
estradas que culminaram com 
este acidente brutal na estrada 
nacional nº1,  na zona de 
Maluana. As estatísticas iniciais 
deste acidente indicam que se 
registaram 31 mortes, vinte 
e tal feridos graves e feridos 
ligeiros num único acidente 
que envolveu três automóveis 
p e s a d o s  d e  t r a n s p o r t e 
de  passageiros  e  cargas .

Somos um povo que no que se 
refere à insegurança rodoviária 
encaramos o problema como uma 
fatalidade do destino da qual nada 
há a fazer senão conformarmo-
nos ou lamentarmos a pouca 
sorte. Já é tempo de todos 
reagirmos mudando de atitude 
e exigir muito mais dos nossos 
dirigentes irresponsáveis, que 
foram incumbidos de gerir 
os problemas da segurança 
rodoviária, que pouco ou nada 
fazem. Estes a quem se deveria 
exigir mais competência, parece 
que só sabem apresentar as 
causas dos acidentes mas não 
sabem implementar as soluções.

Quando este desastre ocorreu, 
apareceram os representantes da 
nossa Polícia, do INATRO, ANE, 
Governadores, Administradores 
e até deputados, que também 
nada fazem quando estão na 
Assembleia da República para 
contribuir contra os acidentes 

rodoviários, todos expressando 
preocupação com esta catástrofe, 
alguns até sentenciando a 
empresa  t r anspo r t ado ra , 
opinando sobre o comportamento 
irresponsável dos motoristas, 
vias com condições precárias, 
a deficiente legislação e ainda 
sobre uma fiscalização pouco 
operante. Tudo não passa de 
“lágrimas de crocodilo”, como se 
costuma dizer na gíria popular. 
Passadas algumas semanas este 
acidente vai ser esquecido e só 
voltaremos a despertar sobre o 
problema quando ocorrer uma 
outra grande desgraça rodoviária.

O problema da insegurança 
rodoviária deveria constituir 
uma das prioridades principais 
entre outras do nosso país mas 
é encarado com leviandade e 
em alguns casos com manifesta 
ignorância para se enfrentar a 
questão. Não podemos continuar 
a tratar a sinistralidade rodoviária 
com iniciativas individuais, 
isoladas ou pontuais. Este não 
é um problema que apenas 
se circunscreve no âmbito 
da Polícia de Trânsito ou 
do INATRO, é um assunto 
multifacetado e multi-setorial 
que exige um plano e estratégia 
nacional. Em nossa opinião, o 
Instituto Nacional de Transporte 
Rodoviário (INATRO) não se tem 
mostrado com capacidade para 
gerir este problema rodoviário. 
Entendemos até que nem devia 
ser esta entidade a coordenar 
e fiscalizar a implementação 
das ações de mitigação dos 
acidentes rodoviários. É preciso 
criar um Conselho Nacional de 
Viação como órgão consultivo 
e de coordenação da política e 

sistema nacional de trânsito e 
viação, órgão este que até chegou 
a ser criado pelo Decreto nº6/93 
de 15 de Abril, mas o estudo 
que culminou com a publicação 
desta decreto está arquivado nas 
gavetas dos nossos governantes. 
Competiria a este Conselho 
Nacional de Viação zelar para:

1-Aumentar a consciência 
e  o  conhec imento  sobre 
segurança rodoviária, fatores 
de  r i s co ,  consequênc ia s 
e  medidas  de  prevenção 
dos acidentes rodoviários;

2 - F o r t a l e c e r  a 
capac idade  ins t i tuc iona l 
nas ações de planificação, 
ope ração  e  f i s ca l i z ação 
de segurança rodoviár ia ;

3-Reforçar o sistema de 
vigilância epidemiológica, 
i n v e s t i g a ç ã o ,  m o n i t o r i a 
e  a v a l i a ç ã o  d a 
s e g u r a n ç a  r o d o v i á r i a ;

4-Criar projetos de segurança 
rodoviária, melhorar a qualidade 
das vias de acesso e passeios, 
garantindo medidas de segurança;

5-Melhorar o serviço de 
atendimento de emergência;

6-Contribuir para melhor 
segurança nos veículos e 
nos  t ranspor tes  públ icos

e m  e s p e c i a l ;
7-Criar planos de educação 

rodoviária com particular 
inc idênc ia  nas  c r ianças .

Todas estas ações que acabamos 
de enumerar fazem parte de 
um plano estratégico multi-
sectorial de segurança rodoviária 
criado no ano 2011, mas que 
também não passa de letra morta.

Vir mostrar uma preocupação 
q u a n d o  o s  a c i d e n t e s 
acontecem, apregoar  que 

se vão fazer inquéritos para 
apurar  responsabi l idades 
e punir, em nossa opinião, 
não passa de uma espécie de 
falácia, ou de uma encenação 
dramática e teatral para ocultar 
os verdadeiros problemas e 
os  verdadeiros  culpados.

Como é que não se melhoram 
as condições de segurança da 
nossa estrada nacional nº 1, que 
ao longo dos anos se transformou 
num corredor de morte? Como 
é que se continua a entregar a 
condução de transportes públicos 
a motoristas mal preparados que 
nem sequer foram submetidos 
a testes psicotécnicos e a uma 
preparação especial? Como é 
que continua-se a não exigir que 
todos os motoristas de transporte 
coletivo de passageiros sejam 
obrigados a fazer um curso de 
condução defensiva? Como 
é que o transporte escolar 
de crianças está entregue a 
motoristas não capacitados para 
este tipo de actividade? Como é 
que a nossa legislação continua 
a considerar que um autocarro 
tenha um limite máximo de 
ve loc idade  100Km/h  em 
estradas inseguras como as 
nossas e, quando pratica uma 
velocidade de 120Km/h, esta 
transgressão é classificada como 
“leve”, apenas implicando uma 
multa de 1.000mts sem uma 
medida acessória de inibição 
de conduzir? Como é que não 
foi instituída como obrigatória 
a  discipl ina de educação 
rodoviária nas escolas? Como 
é que os veículos pesados 
avariados ou imobilizados 
nas vias públicas continuem a 
sinalizar a sua presença usando 

ramos de árvores? Como é que 
os veículos dos transportes 
públicos continuam a operar 
em mau estado mecânico e 
de segurança quando existem 
centros de inspeção em todas 
as províncias? Porque é que 
decretaram a não obrigatoriedade 
de  uso do tacógrafo  nos 
transportes públicos quando 
este acessório permitia à 
polícia e à entidade patronal 
fiscalizarem o cumprimento das 
cargas horárias de condução, 
descanso e velocidades praticadas 
numa viagem? Porque é que não 
se aplica a medida de segurança 
e educativa estabelecida no 
C ó d i g o  d a  E s t r a d a  q u e 
determina a obrigatoriedade 
de participar numa ação de 
educação rodoviária antes de ser 
restituída a carta de condução ao 
automobilista após ter cometido 
uma transgressão grave? Porque 
é que ainda não temos um sistema 
nacional de recolha de dados 
de acidentes rodoviários para 
análise e estudo científico com 
vista a tomada de medidas 
corretivas? Como é que ainda 
não temos um cadastro nacional 
completo de automobilistas 
para descobrir quem são os 
prevaricadores reincidentes 
com vista a  implementar 
medidas educativas? Como 
é que continuamos deste 
modo a incentivar a cultura 
d a  i r r e s p o n s a b i l i d a d e ?

Será que com tanta negligência 
não devíamos todos parar para 
reflectir sobre o que queremos, 
antes de “sacudir o capote” e 
atirar culpas uns aos outros?

 *DIRECTOR DA ESCOLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

Cassamo  LaLá* sobre o ambiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário
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Homenagem à vida e 
obra de Kalungano

A h o m e n a -
gem de 
vida e obra 
de Marce-
lino dos 

Santos foi organizada pela 
família e, “Os Amigos de 
Marcelino dos Santos”. A ce-
rimonia aconteceu na última 
sexta-feira (2/7/2021) e foi 
presidida pela Ministra de 
Cultura e Turismo, senhora 
Eldevina Materula, em nome 
do Presidente da República.

A homenagem serviu para 
uma reflexão enriquecedora 
da vida e obra de Marcelino 
dos Santos (Kalungano), seu 
nome artístico. Kalungano 
e’ uma figura incontornável 
na história moçambicana.

Passa um ano em que o 
poeta Kalungano está fisi-
camente ausente entre nós: 
família, amigos e compa-
nheiros de luta de liberta-
ção, da edificação do estado 
moçambicano e da gover-
nação, artistas, em espe-
cial, escritores. Personagem 
multifacetada, como se lhe 
é caracterizado na capa da 
recente obra sobre mesmo, 
Marcelino é, de facto este 
cidadão amável por todos e 
político multifacetado que 
pode ser assumido em dife-
rentes e até contraditórios 
ângulos como ideólogo e 
político, mas que, de ne-
nhum, se pode impedir de 
se lhe reconhecer como um 
merecido Herói Nacional.  

Entre as qualidades hu-
manas e político-ideológicas 
que devem ser preservadas, 
no presente e no futuro da 
história moçambicana, po-
dem ser indicadas a sua 
verticalidade e comprome-
timento social inabaláveis.
Por estas qualidades, levou 
uma vida simples como um 
simples cidadão, muito lon-
ge do “paragramatismo po-
lítico e económico”, uma 
filosofia de ser e estar em 
que muitos dos seus antigos 

companheiros abraçaram 
apaixonadamente, tronan-
do-se avessos ao projec-
to socialista, de serviço às 
massas, em prejuízo de pro-
jectos sociais, vivendo em 
super avultadas riquezas de 
vida muito acima do confor-
to, merecedoras da justa crí-
tica social como acontece.

Esta atitude social, de 
crítica e, consequentemente, 
de acção popular vigilante e 
activa para repor a justiça, 
constitui o fundamento dum 
revolucionário marxista-le-
ninista como foi Marcelino 
dos Santos pois se acredita 
que revolução é sustentável 
quando feita pelo povo, isto 
é, quando as populações, em 
vez de confiar e adorar, em 
últimainstância, nos líderes 
e partidos, não os adoram, 
analisam-nos, criticam-
-nos e podem-lhes renová-
-los ou mesmo substitui-los 
sempre que for necessário. 

A vigência e vivência te-
órica e prática da revolução 
assente no “popular”, por ele 
vivido ao longo da sua vida, 
pese embora os erros e as crí-
ticas que se podem apontar à 
“ditadura popular”, tornou-
-se estrume e adubo do povo 
em capacidade de analisar, 
criticar e agir para corrigir 
as políticas e o sistema que 
lhe seja contrário. Este lega-
do foi obra de Marcelino dos 
Santos que apelava à neces-
sidade de se “refazer a revo-
lução”.Desta sua semente, 
muitos filhos deste país nas-
cerão em defesa sacrificada 
dos interesses populares, 
sempre que for necessário. 

Na altura em que Marce-
lino foi governante e estadis-
ta, o sistema revolucionário 
feito a ferro e fogo, fez-se a 
gestação, inevitavelmente, 
duma oposição que, por sua 
vez, produziu outros cida-
dãos apoiados por populares, 
daí que possuem assentos 
conquistados legal e eleito-

ralmente e nomeados nos 
diferentes órgãos estatais e 
governamentais. Outros ci-
dadãos de que, igualmente, 
se pode levantar e discutir 
a questão de heroicidade. 
Esta temática exige, acima 
de tudo, a fé e esperança no 
povo como sendo o mais 
sábio e maior que os par-
tidos ou soma destes, para 
quem cabe e caberá última 
palavraem todos os juízos, 
mesmo o de heroicidade 
de quem quer que seja.

Em transmissão televi-
siva (TVM), em directo, 
muitos acompanharam a 
homenagem cultural que a 
família Dos Santos e “Os 
Amigos de Marcelino dos 
Santos” lhe fizeram na 
últimano IndyVillage, na 
Cidade de Maputo.Tratou-
-se de um evento opor-
tuno e nele se exaltaram 
as qualidades de cidadão 
honrado, nacionalista e 
internacionalista e de pa-
triota abnegado traves de 

discursos e poemas feitas 
e declamadas por jovens 
estudantes. Uma exposi-
ção de composta por mais 
de dezena de obras gigan-
tes, retratando a figura do 
homenageado, pintadas 
por famosos artistas da 
praça, entre eles Gumatzy 
e Tsenane, constituíram 
o prato forte do evento, 
igualmente abrilhantado 
pela actuação do grupo  
Xiquitsi e do conceitua-
do músico José  Mucavel. 

aLberto Lote tCheCo
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Editorial
Sinistralidade 

diabólica

dougLas madjiLa

Naquilo que se consideram boas maneiras, 
muito daquilo que se diz, ainda que se 
deva dizer, quase que sempre vai contra a 
boa educação pois, tem habitualmente sido 
assuntos que dizem respeito a determina-

das entidades, assim sendo não nos deviam dizer respeito 
mas, tornam-se imediatamente assuntos comuns quando 
tais entidades estão empregues aos destinos da nação e 
a nação é nossa, contudo o dia-a-dia das tais também se 
torna nosso, portanto perdoai-nos mas temos de dizer.

A capoeira das galinhas que muito forçosamente conseguiram 
juntar-se à perdiz para picotar os grãos da maçaroca, perdeu o 
galo e não se poderá manter sem liderança para sempre e já co-
meça a soar muito alto o cacarejar no interior dessa capoeira. O 
partido do galo pareceu sempre o menos escandaloso dos movi-
mentos partidários mais influentes do país, mas diga-se, é sim-
plesmente um facto etário. Tem pouco mais de uma década, é 
ainda adolescente, mesmo que consideravelmente interventivo.     

As galinhas tem na sua actuação, tentado trazer a tona uma 
astúcia, transmitindo uma imagem dos mais ponderados e 
tudo isso passa muito bem para uma criança sem histórico 
escandaloso. Porém esse partido tenha um pecado original, 
ainda que seja simplesmente pela tendência da negatividade 
da alma humana mas é assim que é, um categórico regulado. 

Essa história de regulado na capoeira pode ganhar relevo 
de ambos os prismas, ou seja, existem sim factos que nos 
possam conduzir a afirmar categoricamente que o MDM é 
de facto um regulado porém, não nos mesmos moldes e se 
calhar não tão claramente assim, também se pode encon-
trar factos convincentes noutros partidos que alimentem o 
mesmo significado, o regulado nesse caso, porque o pior, 
o nepotismo, é indiscutível em todos os parlamentares.  

Desde Urias Simango que o partido do galo valoriza critérios 
que, - tão próximos aos do próprio Urias, o então dirigente 
mais adequado para FRELIMO pela sua potência - não é Lu-
tero quem os tem, isto é, procura-se hoje por um galo, e pelos 
valores vistos como valiosos para este partido, Lutero até galga 
mas não chega ao destino e correrá o risco de se confundir com 
Samora Machel e perpetuar uma histórica situação sombria.

Um outro pecado pelo qual o galo é apedrejado, é a questão 
territorial, tendo originado no centro do país e aparentemente 
elevar muito esse aspecto, que aliás até foi motivo de discór-
dia nos passos rumo às candidaturas, é também designado de 
feudo. A ser verdade que o partido do galo seja um feudo e 
ou regulado, fica também claro que no seu conselho nacional 
havia com certeza um objectivo de empurrar Lutero Simango 
para uma melhor posição de candidatura, porém, se esse não 
é o objectivo, a capoeira poderá ter um lindo congresso visto 
que, há muitos potenciais candidatos, pelas suposições, pois 
parecem muito bem esclarecidos os membros do partido e, an-
tes mesmo de Moçambique, afincaram-se no MDM para todos.

À altura do MDM mesmo, todos os candidatos parecem 
claramente os mais certos, nenhum deles é inferior ao cargo 
e isso é bom, só revela potência do partido. O mais errado 
no que vai agora acontecer deve ter sido, sem perseguição 
aos mortos, o próprio Daviz Simango pois, nomeou, ainda 
que lhe fosse de facto conveniente, numa tendência feudal, 
regulada e isso revela que a única mancha nessas candidaturas 
que se avizinham, é Lutero Simango pois, queira sim, queira 
não só será o Lutero se o MDM for de facto um regulado.

Quem será 
o galo!

Curvamo-nos perante as vítimas do acidente de Maluana. 
Curvamo-nos perante as famílias que perderam os seus ente 
queridos, num quadro em que no país cresce que nem cogu-
melos, o número de mortes causadas pela sinistralidade rodo-
viária, sem dúvida uma situação extremamente preocupante. 

A paz individual, escopo da paz social tem sido sucessivamente contrariada 
por pessoas que praticam actos que prejudicam outras pessoas, cultivando 
alguns comportamentos e atitudes que colocam em causa valores de particu-
lar relevo, ou sejam a vida, a integridade física, a liberdade e o património. 

A fatalidade nas estradas moçambicanas é um dos graves problemas que 
a sociedade enfrenta no meio de outras tantas fatalidades. Todos os dias ho-
mens, mulheres e crianças morrem em consequência dos acidentes de viação. 
A sinistralidade rodoviária tem atingido proporções alarmantes e por isso, 
o impressionante quadro das vias de trânsito deve ser assumido como uma 
preocupação de todos e deve merecer um maior empenho de todas as entida-
des públicas e privadas que têm aquela responsabilidade, particularmente do 
Estado que se encontra em franco desenvolvimento nesta área, anunciando 
pomposamente projectos que atingem a raia do ridículo nalgum momento.

De acordo com os resultados anunciados pelas autoridades no país, morrem 
milhares de pessoas outras saem feridas em consequência de acidentes de via-
ção e as projecções em torno deste assunto indicam que mais de 90% atingem 
peões, ciclistas, os motociclistas e também os passageiros dos transportes pú-
blicos. Infelizmente estes números tenderão a aumentar nos próximos anos, 
a menos que sejam adoptadas decisões estruturadas sobre a segurança rodo-
viária e sejam implementadas medidas que permitem reduzir esta tragédia.

Os problemas que condicionam a segurança rodoviária ou que contribuem 
para a densa sinistralidade nas vias rodoviárias não convergem num único 
elemento do sistema, mas, sabe-se que existem certos comportamentos e 
atitudes imprudentes por parte de muitos condutores, peões e passageiros que 
desrespeitam as regras do código da estrada e de convivência social, nome-
adamente, a velocidade excessiva, as manobras perigosas, a condução sob 
efeito de álcool ou drogas, a má ou não utilização do cinto de segurança e, em 
parte, as condições técnicas da via e dos veículos que, de forma directa ou in-
directa também concorrem para a verificação de alguns acidentes de viação. 

O ambiente rodoviário assume-se como um autêntico campo de ba-
talha onde as estradas têm sido transformadas num verdadeiro palco 
de acção, e os veículos usados como potenciais armas letais, e os re-
cursos humanos e materiais não passam de alvos a serem atingidos.

Perante este quadro urge a necessidade constante de serem criadas 
e implementadas políticas, planos e acções direccionadas de maneira 
adequada para contrabalançarem os maiores perigos que a evolução 
do trânsito rodoviário acarreta. Morreu gente em Maluana. O diabo 
fez das suas. Uma vez mais nos curvamos perante as famílias em luto. 

| opinião |
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Acidente de “Transporte Nhancale””: Quem 
“extinguiu” o “Conselho Nacional de Viação”?...

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

“Transtornos e Comunicações”:

É Quarta - f e i r a 
(7.7.210 de 
manhã! Com 
o Pedro estive-
mos de novo 

no Nautlius (café e restaurante), 
para a nossa cavaqueira habitual.

Pontualmente o Pedro es-
teve lá às 9.30 horas, mas eu às 
9.45 horas não tive desculpas 
do atraso e nem começamos 
como nalgumas reuniões nes-
ta “Pátria Amada” que amiúde, 
quando chegamos à hora da 
convocatória encontramos o 
pessoal ainda a enfeitar a mesa.

Alguém me dizia há dias: 
“Não vamos encontrar tão já 
a pontualidade como de Ar-
mando Emílio Guebuza!...”

- “Com que então a “Em-
presa Transporte Nhancale’”, 
figurou nas primeiras páginas 
dos jornais de todo o mundo?” 
– Era o Pedro na primeira e úni-
ca provocação do acidente de 
Tavira, no Distrito de Manhiça.

-Acrescente que ocupou 
e abriu noticiários nas rádios 
e televisões de todo mun-
do… - explico ao Pedro, de-
pois de solicitar o café habi-
tual com os bolos da praxe.

- “Na realidade, o noticiá-
rio, as imagens das televisões 
deixavam qualquer mortal com 
lágrimas…” – afirma o Pe-
dro depois da garçonete, com 
o habitual sorriso, à marca da 
casa, nos ter servido o meu 

bolo de queque com nozes.
-Trinta e dois mortos abrem 

“manchete” nos jornais de todo 
mundo, em todo o lado. Ainda 
bem que o Conselho de Minis-
tros decretou “Luto Nacional” 
por 2 dias. No futuro devia – su-
gerimos que se decrete o “Luto 
Nacional” de imediato. Todavia, 
isso, se funcionasse como no 
passado com um “Executivo de 
Conselho de Ministros”, onde 
constava o Dr. Alberto Cauio (que 
não está na Presidência da Repú-
blica -  noutras andanças na CNE 
(Comissão Nacional de Elei-
ções) - poderia explicar melhor 
aos Assessores de Filipe Jacinto 
NYUSI, nosso Presidente) …

- “Todos correram para 
o local, surpreendidos com 
a tamanha “chacina” dos 
Transportes Nhancale” …

-A quem adiantou com a 
suspensão da Transportadora, 
dizendo mesmo que em 2017, 
foi suspensa, mas o jovem e di-
nâmico Janfar Abdulai, ministro 
dos “Transtornos e Compli-
cações” foi mais cauteloso ao 
afirmar que: vai-se nomear “Co-
missão de Inquérito ou Comis-
são Técnica” para apresentar os 
resultados até à Segunda-Feira 
(5.7.2021). Todavia, o Conse-
lho de Ministros (Governo de 
Moçambique), passou para si a 
responsabilidade, na Terça-feira 
(6.7.2021) de analisar a proble-
mática dos acidentes de viação…

- “Na realidade Filimão 
Suaze, porta-voz do Conselho 
de Ministros, veio dar os re-
sultados da análise do Conse-
lho de Ministros, dizendo que 
foi nomeada uma “Comissão” 
que nós, “escrevinhadores” – 
gostamos de rotular de - “Co-
missão INDEPENDENTE” 
de Inquérito” … - diz o Pedro 
em jeito de outra provocação.

-Isso faz-me recordar quando 
o Dr. Óscar Monteiro, era minis-
tro de Administração Estatal, fez 
com Samora Machel, Primeiro 
Presidente da República (Popu-
lar) de Moçambique, uma refle-
xão: “Nós no Aparelho de Esta-
do temos o MAU hábito de criar 
“Comissões” para resolver ques-
tões concretas de funcionamen-
to…” Era mais ou menos isso 
que dizia, pois temos “MEDO” 
de responsabilizar as pessoas, 
por um lado, para não “por a nu 
o mau funcionamento das Insti-
tuições...” – explico ao Pedro.

- “No caso do de-
sastre de 32 mortos…”

- Oh Pedro o meu pai, Ro-
dolfo Francisco Xavier, mes-
tre na carpintaria e marcena-
ria sempre me sentenciava: 
“filho, não vale a pena cho-
rar, depois do burro morto!”

- “Era auto ditada!...”
-Se o meu pai era gran-

de professor, mas o Eng.º Al-
cântara Santos, ministros dos 
Transportes de Superfície e 

Transportes e Comunicações, 
era super-professor com o Pro-
fessor Doutor José Luís Caba-
ço, quando ensinavam: “Há um 
Governador-geral de Moçambi-
que, que dizia: “Quando tenho 
um problema, que não quero 
que se resolva, NOMEIO UMA 
COMISSÃO!...” – Explico.

- “Tinham razão de sobeja” …
-Sobre o acidente de “Trans-

porte Nhancale” há muita maka 
no meio. O papel do ministro 
dos Transtornos e Complica-
ções e outros. Eu questiono: 
Porquê o Conselho de Minis-
tro “acabou” há sensivelmente 
dois anos com o “CONSELHO 
NACIONAL DE VIAÇÃO?...”

- “Tu já na altura dizias que: 
“foi uma grande ASNEIRA” …

-Veja que o Conselho Na-
cional de Viação deixou to-
dos – usando a filosofia da 
COVID-19, NUM RELAXA-
MENTO total… E acrescentei: 

-Fazia parte do Conse-
lho Nacional: o ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
o Ministro da Defesa, do In-
terior, das Obras Públicas, da 
Administração Estatal, das Fi-
nanças e da Saúde (para quando 
as próteses serem importadas, 
aconselhar a isenção de impos-
tos, por exemplo), ao ministro 
das Obras Públicas, (ver por 
exemplo se em Tavira há aci-
dentes – que não precisa de re-
zar missa - rever a sinalização) 

ou por parte do ministério do 
Interior (colocar mais contro-
les da PT (Polícia de Trânsito).

- “E agora, oh Rodolfo?”
-Porque que é que o moto-

rista de Transporte Nhancale 
que saiu da Beira estava com 
aquela velocidade questionei 
a ele: “Tem ordens de patrões, 
para chegar cedo ao Maputo, 
para cumprir com o Decreto 
do Conselho de Ministros, que 
preconiza o recolher obrigató-
ria até as 22 horas) …Depois 
de os passageiros estarem no 
Terminal Interprovincial ti-
nham que “apanhar” chapas 
para as suas casas. É por causa 
disso ele “corre” e “corre” …

- “Finalmente fizeste o 
diagnóstico…” – diz o Pe-
dro depois de pagar a conta.

O CONSELHO NACIO-
NAL DE VIAÇÃO tem de ser 
“ressuscitado”. Não pode ter a 
veleidade!... – Digo ao Pedro, 
pois com o autor esteve 16 anos 
nos “Transtornos e Complica-
ções” estive em províncias como 
Director Provincial dos Trans-
portes e Comunicações e 90% 
(Inhambane, Niassa e Tete) tra-
tava de Transporte Rodoviário.

Não vale a pena “correrem” 
com todos que estão lá, para de-
pois tudo estar na mesma. Não 
justifiquem “exonerar tudo e to-
dos”: corrigir o que está de errado.

Mais sugestões na pró-
xima mapUtadas.

 z “O mau hábito no Aparelho de Estado de criar “Comissões” para 
resolver problemas concretos…”
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Serviços de gastrenterologia e os problemas com o fígado no HCM  

Doentes procuram serviços de saúde 
tarde e em estado avançado do problema

É, infelizmente, um hábito antigo e de difícil correcção. 
as pessoas continuam a procurar tardiamente os serviços 
de saúde quando se sentem acometidas com determinada 
doença, sendo esta uma realidade que se regista em todo o 
território nacional, disse a directora de gastrenterologia, 
liana mondlane.

Não sendo 
e x c e p ç ã o 
da realidade 
nacional, os 
Serviços de 

Gastrenterologia do Hospital 
Central de Maputo, a maior uni-
dade sanitária do país, também 
se deparam com esta realidade. 
Reiteram ser um problema sé-
rio, em relação ao qual as pes-
soas precisam tomar outro tipo 
de atitude, buscando serviços 
de apoio de pessoal especiali-
zado, logo que virem ou nota-
rem algum tipo de problema.

Na visita que o Zambe-
ze fez àqueles serviços, desta 
feita para falar de doenças de 
fígado, soubemos que mais 
de 50 por cento dos interna-
dos naquele sector padecem 
destes problemas, ou seja, 
com problemas no fígado.

Além da necessidade de 
busca de serviços de apoio mé-
dico especializado, a directora 
de gastrenterologia, Liana Mon-
dlane, apontou a pertinência de 
a sociedade adquirir  e adoptar 
bons hábitos alimentares para 
diminuir as complicações das 
doenças do fígado, que são se-
veras. São complicações que 
podem levar o paciente a ter in-
flamação aguda do fígado, até 
a estágios de desenvolver pro-
blemas de fórum cancerígeno.

O fígado é o segundo maior 
órgão do corpo humano, mas 
também é a maior glându-
la que uma pessoa possui no 
seu organismo. É responsável 
por diversas funções. Produz 
várias substâncias nutrientes, 
participa na função do metabo-
lismo de gordura E colesterol.

Além disso, ainda na ex-
plicação da gastrenterolo-
gista, o fígado, sendo um ór-
gão vital para o ser humano, 
não se pode viver sem ele.

No concreto, segundo acon-
selhamento deixado, os hábitos 
alimentares a serem observa-
dos incluem a necessidade de 
se evitar a ingestão excessiva 
de alimentos gordurosos e o 

consumo abusivo de alimen-
tos açucarados e o álcool.

Para esta dirigente do sec-
tor da saúde, além dos pacien-
tes internados nos serviços da 
Gastrenterologia, há também 
vários pacientes no ambulató-
rio que padecem de problemas 
relacionados com o fígado.  

Segundo explicou a nossa 
entrevistada, semanalmente, 
mais de trinta pacientes tem fei-
to consultas de hepatites, doen-
ças crónicas do fígado que, de 
alguma forma, podem ser clas-
sificados como preocupantes.  

De acordo com a dirigente, 
o aumento de gordura no fíga-
do pode levar a grave lesões, 
o que resulta, a posterior, na 
incapacidade de o órgão de-
sempenhar, de forma eficaz e 
cabal, as suas indispensáveis 
funções no organismo humano. 
Portanto, é muito importante 
a sociedade prestar mais aten-
ção aos sinais e sintomas para 
quem tem problemas do fígado.

Explicou que os sintomas 
são caracterizados por uma cor 
amarelada nos olhos do pacien-
te, urina de cor escurecida, os 
doentes sentem-se bastante 
fracos e sem disposição para 
dormir, além de dores de barri-
ga. Há, igualmente, cenários de 
inchaço de barriga [barriga de 
água], havendo mesmo cenários 
em que há a eclosão de doenças 
de foro psicológico e mental.

Para a médica, além de 
avaliar os sintomas e sinais 
que os doentes que procuram 
os serviços apresentam, um 
dos grandes exercícios e es-
tratégias que é usada é buscar 
o histórico do paciente. Nisto, 
entram questões como o possí-
vel envolvimento com álcool, 
hábitos familiares, assim como 
a partilha de objectos que, de 
alguma forma, são infecciosos.

Segundo Liana Mondlha-
ne, existem aquelas doenças 
silenciosas como a hepatite 
que, muitas vezes, o indiví-
duo tem e não sabe, mas que 
a posterior podem desenca-

dear problemas do fígado.
Fora estes mecanismos, os 

serviços assegura, igualmente, 
a realização de exames gerais 
como a de bioquímico que, 
geralmente, mostra a função e 
enzimas do fígado, que mos-
tram se o fígado tem alguma 
lesão ou não. Há também a 
ecografia abdominal, que per-
mite ver se a estrutura do fíga-
do está ou não numa situação 
de funcionamento adequado. 
Ainda na explicação da gas-
trenterologista, existem os 
marcadores de hepatite, que 
são indispensáveis para fazer o 
check up do estado do fígado.

Aquela profissional de saú-
de apontou ainda que em indi-
víduos acima do peso, as proba-
bilidades de desenvolver uma 
doença hepática aumentam.

Factores de risco para doenças 
do fígado

A gastrenterologista diz que 

os factores são severos porque 
contribuem para inflamação 
aguda do fígado e inflamação 
crónica. Isto é, o maior risco 
está em pacientes com um peso 
equilibrado. Segundo conta, 
pode também surgir a fibrose a 
nível do fígado, cicatrizes a ní-
vel do fígado e posteriormente 
pode virar fibrose do fígado e 
cancro. Por isso, aconselha a 
uma dieta equilibrada em rela-
ção aos carboidratos e proteínas.

Tratamento das doenças do 
fígado

Ela ressaltou que o trata-
mento depende da causa. É 
preciso, em muitos casos, 
buscar-se a causa para se de-
finir o tipo de tratamento. Se a 
causa for de consumo abusivo 
de medicamentos, o paciente 
é recomendado algum tipo de 
antídoto que vai funcionar 
como neutralizador da causa.

Enquanto isso, se a cau-

sa tiver origem em hepatites, 
ao paciente é recomendado 
um tratamento considera-
do de “suporte”. Isto é, é 
um tratamento de apoio que 
tira as dores, vómitos caso 
o paciente apresente es-
tes sintomas. Este processo 
não é, entretanto,  curativo.

A nossa fonte acrescentou 
que numa fase crónica, a he-
patite tem um tratamento que 
ajuda a diminuir carga viral, 
mais concretamente quan-
do se trata de hepatite B, ou 
seja, diminui a inflamação 
no fígado. Já o tratamen-
to da hepatite C é curativo.

Entretanto, há fases ter-
minais em que o pacien-
te apresenta severas insu-
ficiências da sua função, 
obrigando a realização 
de tratamento de suporte

Segundo explicou, “mui-
tas vezes quando estes pa-
cientes têm certas compli-
cações culmina-se com o 

crizalda Vilanculos

 liana mondlane
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transplante do fígado, mas 
também há cancros em que 
o seu tratamento depende do 
estadiamento, ou seja, o es-
tágio da evolução da doença.

 “As pessoas devem pro-
curar ajuda médica no es-
tado inicial da doença. Mas 
geralmente, o que acontece 
é que pacientes procuram 
os serviços da gastrologia 
no estado muito avançado 
da doença. Para esta pro-
fissional, a saúde deste pa-
ciente está comprometida e 
também são indivíduos com 
o diagnóstico reservado.

Cuidados  para ter um  fígado 
saudável

 De acordo com a médica, 
há necessidade das pessoas 
ou a sociedade criarem bons 
hábitos alimentares. Portan-
to, deve-se optar por comer 
alimentos que contém muitas 
proteínas, deu exemplo de co-
mer legumes e verduras. Mas 
também, deve-se comer frutas 
e praticar exercícios físicos.

Ainda na linhagem para 
ter fígado saudável, deve se 
evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas, porque são preju-
diciais ao fígado. “De princí-
pio, se a pessoa sabe que tem 
problemas do fígado deve 
abandonar o consumo de be-
bidas alcoólicas, se consumir 
deve ser de forma moderada e 
consciente, quando consumi-
do o álcool de forma exagera-
do pode produzir substâncias 
altamente tóxicas ˮ explicou.

Mas também afirma que 
além dos problemas do fí-
gado, podem surgir doenças 
como cirrose, por isso, “é mui-
to importante evitar partilhar 
seringas e agulhas, materiais 
de higiene e beleza” – anotou 
ela, aconselhando a neces-
sidade de desinfectar caso 
haja necessidade de partilha.

Paciente internado

Rosalina Carlos, de 43 
anos, foi transferida do 
Hospital de Xai˗ xai para 
o Hospital Central de Ma-
puto, onde neste momen-
to deverá seguir com o 
tratamento do seu fígado.

Segundo conta a nossa 
entrevistada, a chamada de 
atenção foram dores forte de 
barriga, inchaços nos pés, in-
chaço da barriga e olhos ama-
relados. A posterior, ela foi 
pedir ajuda médica onde lhe 
foi recomendado que tomas-
se alguns medicamentos que, 
entretanto, não chegaram a 
corrigir o problema de saúde.

Entretanto, vendo o seu 
estado não melhorando vol-
tou a pedir ajuda aos profis-

sionais de saúde, onde ficou 
internado no hospital de Xai-
-Xai. Mas também não foi 
possível satisfazer as suas 
necessitadas de voltar a ter 
uma vida saudável. Assim, 
foi imediatamente transferi-
da para o maior hospital do 
país, o HCM. Rosalina diz 
que não consegue alimentar-
-se devidamente, explicou.

Segundo a médica em 
gastrenterologia Liana Mod-
lhane, diz que neste momento 
os profissionais precisam sa-
ber o que se passa com o fí-
gado da paciente, só assim te-
rão o diagnostico conclusivo. 
Mas também, a paciente esta 
de jejum, a fazer exames para 
saber o estado do seu fígado. 
Além do dos exames e je-
jum, a paciente está também 
fazer tratamento de suporte, 
suplementação, desidrata-
ção e o tratamento de soro.

“Neste momento não po-
demos avançar com qualquer 
informações da paciente, só 
depois do diagnóstico que 
podemos aferir exactamen-
te o que a paciente temˮ.

Citadinos e os problemas do 
fígado

A nossa equipa de repor-
tagem saiu às ruas da capital 
Maputo, para ouvir e saber 
de alguns munícipes sobre 

cuidados a ter com o fígado, 
sendo um órgão vital do cor-
po humano. O que se cons-
tatou é que alguns munícipes 
não sabem quais os cuidados 
devem fazer para ter um fíga-
do saudável. A maioria nada 
sabe, sendo uma ínfima parte 
que ainda sabe dizer algu-
ma coisa acerca do assunto.

Dos que nada sabem, 
está o caso do Félix Meque, 
residente do bairro da Pola-
na caniço ˮAˮ, que falou ao 
Zambeze. A nossa reportagem 
surpreendeu Félix no seu lo-
cal de trabalho. Félix foi ca-
tegórico na sua resposta ao 
afirmar que ˮ não sei, como 
deve cuidar do meu fígado.

Por sua vez, Vânia José, 
residente no bairro de Muha-
laze, diz que sempre tem 
cuidado com alimentação, 
entretanto, não consome ali-
mentos que contém muita 
gordura. Opta mesmo em 
comer verduras e legumes.

Para ela, é importante uma 
dieta equilibrada principal-
mente o consumo de frutas 
que são ricas em fibras. Entre-
tanto, também deve se evitar 
alimentos como, frituras sal 
também deve ser consumida 
de forma moderada. Mas tam-
bém, deixa apela a sociedade 
principalmente aos jovens, 
não podem consumir álcool 
de forma excessivo. Isto é, de 

alguma forma o álcool é pre-
judicial ao fígado, e não só 

podem surgir outras doenças 
do foro psicológico e mental.

Vânia José

rosalina Carlos

Félix meque
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SINTIAB aposta na HST na agenda laboral
Cerca de vinte empresas 

de produção de produtos de 
primeira necessidade no país, 
beneficiaram de uma formação 
de Higiene e Segurança no Tra-
balho (HST) com duração de 
três dias na Cidade de Maputo.

A formação dos sindicais 
tinha como objectivo melho-
rar as suas condições de vida 
no trabalho e promover seus 
direitos e interesses. Orienta-
do por Mateus Cuna, porta-
-voz da polícia municipal. 

No seminário foram 
abordados temas como 
acidente de trabalho, ris-
cos ambientais, protec-
ção e combate a incêndios.

Júlio Bazima, Chefe de de-
partamento de Higiene, Saúde 
e Segurança e meio ambiente 
social do SINTIAB, disse que 
o SINTIAB tem verificado que 
nas empresas onde faz o con-

trolo, a situação de Higiene e 
Segurança no Trabalho têm-se 
colocado em segundo plano. 

“Os empregadores não 
valorizam a questão do HST, 
razão pela qual o SINTIAB 
no seu sexto congresso apro-
vou uma política sobre Saúde 
e Segurança no Trabalho a fim 
de reduzir acidentes e doen-
ças aos profissionais no local 

de trabalho”, afirma Júlio.
Segundo este, como forma 

de dar a conhecer essa políti-
ca, a SINTIAB promove se-
minários periódicos de capa-
citação de dirigentes sindicais 
das empresas que respondem 
pela Higiene, Saúde e Segu-
rança no Trabalho com vista 
a sensibilizar as suas entida-
des empregadoras na criação 

das comissões de trabalho.

As empresas devem investir na 
saúde profissional

Júlio Bazima salienta que  
as entidades empregadoras difi-
cultam a criação das comissões, 
e as empresas não devem base-
ar-se somente no fornecimento 
dos equipamentos de protecção, 
mas também, criar programas 

de formação e de prevenção. A 
título de exemplo, as empresas 
de baixa e média dimensão se 
limitam em fornecer o equipa-
mentos e não em como usá-los.

A SINTIAB promove 
não somente o assunto refe-
rente a HST mas também a 
negociação colectiva, nego-
ciação salarial e outros te-
mas de interesse nacional. 

sónia maxie

“Contribuição de Kaunda será marca indelével 
na libertação da África Austral” – PR Nyusi

o presidente da república, e presidente em exercício 
da sadC, Filipe Nyusi, disse, esta sexta-feira, em lusaka, 
capital da Zâmbia, durante as exéquias de Kenneth da-
vid Kaunda, fundador da república da Zâmbia, que a sua 
contribuição como estadista e o exemplo da sua vida pessoal, 
serão sempre marcas indeléveis na história da libertação da 
África austral e da África em geral.

Ainda na sua 
intervenção, 
o Presidente 
N y u s i , q u e 
t a m b é m 

participou na qualidade de 
Presidente em exercício da 
SADC,elogiou as qualidades 
de Kenneth Kaunda, afirmando 
que a organização que preside 
perdeu um dos seus fundadores, 
e por isso que o seu povo está em 
luto. “O povo da África Austral 
está em luto. A voz do pai da 
Zâmbia e de um dos percurso-
res da SADC ficou em silên-
cio para sempre”, disse Nyusi.

Para o estadista moçambi-
cano, Kaunda era um homem 
de Estado que queria acabar 
com a exploração dos povos 
pelo colonizador, e por isso 
trabalhou arduamente para le-
gitimar e apoiar os movimentos 
de libertação dos países que es-
tavam ainda colonizados após 
a independência do seu país.

“Não vamos esquecer as 
suas contribuições no apoio à 
luta dos povos contra a opres-
são do colonialismo, e por 
causa disso a Zâmbia pagou 

um preço elevado, sofrendo 
ataques militares como for-
ma de dissuadira suaajuda aos 
movimentos de libertação”, 
apontou o Chefe do Estado.

Para Nyusi, a forma como 
Kaunda conduziu a indepen-
dência da Zâmbia inspirou 
outros países a lutar pela sua 
liberdade, citando do Malawi, 
Maurícias, entre outros, que vi-
ram nele um exemplo de liberta-
dor no qual se podiam inspirar.

Na sua intervenção, o Pre-
sidente Nyusi não deixou de 
relembrar a contribuição de 
Kaunda para a independência de 
Moçambique, tendo apontado 
que foi em Lusaka onde foram 
assinados os acordos que con-
duziram à proclamação da In-
dependência de Moçambique.

“O Presidente Kaunda de-
votou a sua vida para a liber-
tação da África, e por isso se 
ofereceu como anfitrião para 
que Portugal e a FRELIMO 
assinassem os acordos que 
conduziram à proclamação da 
Independência de Moçambi-
que e a vitória do povo mo-
çambicano”, afirmou Nyusi.

Para além do Chefe do 
Estado moçambicano e Presi-
dente em Exercício da SADC, 
estiveram na cerimónia, que 
decorreu no recinto principal 
de feiras de Lusaka, outros 8 
chefes de Estado e de Governo 
africanos, nomeadamente, do 
Quênia, Namíbia, Gana, Zim-
bábue, África do Sul, Botswa-
na, Malawi e Reino do Lesoto.

Estiveram ainda digni-
tários em representação da 
Tanzânia, Angola, Etiópia, 

Nigéria, República Democrá-
tica do Congo, Reino Unido e 
Sérvia, bem como a mais alta 
representação da Comissão 
da União Africana, do Secre-
tariado da Commonwealth e 
do Secretariado do COMESA.

Kenneth Kaunda, nascido 
a 28 de Abril de 1924, e que 
morreu aos 97 anos vítima de 
doença no Hospital Militar de 
Lusaka, será sepultado numa 
cerimónia privada a 7 de Ju-
lho no cemitério Presidencial.

A Zâmbia declarou luto 
nacional de 21 dias pelo he-
rói da libertação do paísque 
governou desde 1964, depois 
que o país ficouindependen-
te da Grã-Bretanha, até 1991, 
altura em que perdeu as elei-
ções para FrederickChiluba.

Em homenagem ao Pre-
sidente Kaunda, o dia 2 de 
Julho, dia das cerimónias ofi-
ciais, e o dia 7 de Julho, o dia 
em que será sepultado, foram 
declarados tolerância de ponto.
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PRAVIDA construiu mais de 60 sistemas de 
abastecimento de água potável em todo país

mais de sessenta sistemas de abastecimento de água 
potável foram construídos no período entre 2018 a 2021 no 
país, além de 29 represas, 8 reservatórios e 80 fontes de água 
potável com mais de 24 mil ligações domiciliárias, acções que 
se enquadram no âmbito do programa central praVida, 
este que visa reduzir na totalidade a problemática de falta do 
líquido precioso nas zonas rurais do território moçambicano.

 

A informação foi 
tornada pública 
no distrito de 
Mossurize, pro-
víncia central de 

Manica pelo presidente da Repú-
blica de Moçambique, Filipe Nyusi 
na esteira de visita de trabalho a este 
ponto do país, no cumprimento do 
programa quinquenal do governo.

 O chefe do Estado mo-
çambicano referiu que em 1975, 
ano da independência nacional, a 
cobertura de água potável situava-
-se nos 6%, uma cifra que veio a 
crescer de forma galopante após 
45 anos, em que até ano passado 
a cobertura aumentou para 74%, 
um sinal de desenvolvimento 
aos olhos do presidente Nyusi. 

 Após lograr sucesso, 
e porque o plano é cobrir a 100% 
a rede de distribuição e abasteci-
mento de água potável no país, 
o governo estendeu o programa 
PraVida, a ser implementado até 
2024 com foco no alinhamento 
e cumprimento da agenda 20/30 
em que Moçambique é signatário. 

 Segundo Filipe Nyusi, 
através do PraVida 2, pretende-se 

construir na província de Manica, 
mais sistemas de abastecimentos 
de água nas vilas de Chitobe em 
Machaze, Catandica em Báruè, 
Nhacolo em Tambara, alem de 
aumentar capacidades de reser-
va e linhas de adopção de sistema 
de Chimoio, Manica e Gondola.

 “Para além de construção 
de 56 nos distritos de Mossurize, 
Báruè, Macate, Macossa e Sus-
sundenga, com vista a abastecer 
mais de 245 mil pessoas adicio-
nais. No âmbito do saneamento 
a nossa meta é de até 2024, cum-
prir 68% da população dos actuais 
40%. Nesta província na área do 
saneamento, iremos promover a 
construção de cerca de 600 fos-
sas sépticas e 2.800 latrinas me-
lhoradas”, referiu Filipe Nyusi. 

 Os dados forma revela-
dos pelo chefe do Estado moçam-
bicano, numa altura em que mais 
de 9 mil habitantes do posto admi-
nistrativo de Dacata no distrito de 
Mossurize, beneficiaram recente-
mente de um sistema de abasteci-
mento de água potável construído 
no âmbito do programa PraVida. 

 O sistema custou no co-

fre do Estado, cerca de 32 milhões 
de meticais, com 140 ligações 
domiciliárias, pois ate ao momen-
to cinco distritos da província de 
Manica beneficiaram do PraVida, 
apontando para Vanduzi, Macos-
sa, Mossurize, Guro e Tambara. 

 Com a inauguração 
deste sistema de abastecimento 
de água no posto administrativo 
de Dacata, cerca de 1.2 milhão 
de pessoa passam a ter acesso 
a água potável na província de 
Manica, no distrito de Mossuri-
ze esta percentagem é de 49%.

Segundo o chefe do Estado, 
para além de saúde, o sistema vai 
reduzir as distâncias que a popula-
ção percorria para obter o líquido 
precioso, possibilitando aos popu-
lares daquele posto administrativo 
tenham mais tempo para se dedica-
rem a outras actividades produtivas. 

“Os benefícios deste sistema 
se estendem as escolas, aos hos-
pitais e aos outros serviços públi-

cos, contribuindo desta forma para 
maior assiduidade, pontualidade 
e consequentemente maior pro-
dutividade”, disse Filipe Nyusi.

O dirigente apelou na ocasião 
as estruturas locais de Dacata e 
a população local, para não per-
mitirem com que o sistema seja 
destruído, “estou a falar para vo-
cês como dono, por causa de van-
dalização ou problema de gestão, 
fraca manutenção ou a não paga-
mento pelo consumo pelos utentes, 
exortamos aos beneficiários para 
que tenham consciência de que a 
agua é um bem precioso, por isso 
devemos colaborar na preserva-
ção deste sistema”, acrescentou.

Em nome da população de 
Manica, a governadora desta 
província Francisca Tomás ma-
nifesta sentimento de gratidão 
face ao sistema de abastecimen-
to de água recém-inaugurado.

“Como província procurare-
mos capitalizar esta infraestrutura 

e de tudo fazer para a sua con-
servação assim como continuar 
com os trabalhos de expansão 
da rede para as zonas ate então 
não abrangidas”, afirmou a chefe 
do Conselho Executivo provin-
cial de Manica, Francisca Tomás.

A população do posto admi-
nistrativo de Dacata mostra-se 
satisfeita com o sistema de abas-
tecimento de água construído no 
âmbito do PraVida, uma infraes-
trutura que vai minorar sofrimen-
to de percorrer longas distâncias 
para aceder o líquido precioso. 

“Antes era problema aqui no 
posto administrativo de Daca-
ta, havia duas bombas só, então 
as populações estavam a sofrer 
quando avariou uma das bombas, 
então quando quiser buscarágua 
tem que acordar 4 horas para ir 
buscar água, havia uma acumu-
lação das populações por causa 
de uma bomba”, referiu Samuel 
Johane, residente de Dacata. 

Kelly mwenda

ISHCT gradua 179 estudantes
O Instituto Superior de Huma-

nidades, Ciências e Tecnologias 
(ISHCT), uma unidade orgânica 
da Universidade Politécnica, gra-
duou, sábado último, 3 de Julho, 
na cidade de Quelimane, província 
da Zambézia, 179 estudantes, dos 
quais 80 são mulheres e 99 homens.

Trata-se da XV cerimónia de 
graduação do ISHCT, que lançou 
para o mercado do emprego pro-
fissionais formados nos cursos de 
Administração e Gestão de Em-
presas, Ciências da Comunicação, 
Ciências Jurídicas, Contabilidade 
e Auditoria, Informática de Gestão, 
Engenharia Civil, Engenharia Eléc-
trica, Psicologia Clínica e de Acon-
selhamento, Enfermagem,Gestão 
de Empresas, Administração Pú-
blica, Ciências da Educação e 
Gestão dos Recursos Humanos.

O reitor da Universidade Po-
litécnica, Narciso Matos explicou 
que a cerimónia é revestida de sin-
gular significado, pelo facto de rea-
lizar-se num ano académico carac-

terizado por muitos desafios, com 
particular ênfase, para a pandemia 
da Covid-19, que impôs várias para-
gens ao processo de ensino e apren-
dizagem e por outro lado, a guerra, 
na zona centro e norte do país.

“Parabéns por terminarem as 
vossas licenciaturas. Votos de que 
o ISHCT vos tenha preparado para 

uma vida de sucesso pessoal, fa-
miliar e social. Não parem nunca 
de aprender, porque o mundo está 
em constante mudança. Sejam 
embaixadores da Universidade 
Politécnica. Parabéns pelo apoio 
que deram aos vossos entes que-
ridos. Caros docentes, CTA, di-
recção do ISHCT, muito obrigado 

pela dedicação e perseverança, 
principalmente nestes anos de 
pandemia e de guerra. A Politéc-
nica existe e tem bom nome por 
causa do vosso trabalho. Muito 
obrigado aos parceiros que permi-
tiram estágios, concederam bolsas 
de estudo e pela comparticipação 
no processo da vossa formação”, 
parabenizou Narciso Matos.

Por sua vez, Pio Matos, gover-
nador da província da Zambézia, 
enalteceu o papel preponderante 
da Universidade Politécnica, na 
formação de estudantes durante 
os 23 anos de crescimento e rea-
lização, num momento em que o 
subsistema de ensino superior é 
marcado por múltiplos desafios.

“Acabamos de testemunhar 
a cerimónia de entrega de certi-
ficados aos 179 graduados. São 
cursos diversificados e importan-
tes para o panorama do desen-
volvimento da nossa província, 
pelo que saudamos a direcção 
da universidade pela escolha dos 
cursos e também aos estudantes, 
considerando que a adesão aos 
cursos, tem a ver com a respecti-
va demanda”, referiu Pio Matos.

O presidente do Conselho 
Autárquico da cidade de Queli-
mane, Manuel de Araújo, disse 
na ocasião, ser importante que 
os estudantes graduados contri-
buam para o desenvolvimento do 
país e que sejam a bússola para 
esse fim, particularmente nestes 
momentos difíceis provocados 
pela pandemia da Covid-19.

“Não pegueis estes graus e 
guardeis nas gavetas. A socieda-
de clama pelo vosso saber, pelo 
vosso conhecimento e pela vossa 
iluminação. Esta universidade 
desempenhou um papel impor-
tante porque foi a primeira a 
travar o êxodo de cidadãos desta 
província para outras cidades”, 
concluiu Manuel de Araújo.

Importa referir que o ISHCT 
graduou, em 2021, 179 profis-
sionais, dos quais 80 mulheres 
e 99 homens. Em 2018 gra-
duou 114, dos quais 69 mulhe-
res e 45 homens. De 2001 até 
2012, registou 665 bacharéis, 
prevendo licenciar 1004 estu-
dantes para totalizar uma meta 
de 1219 estudantes licenciados 
pela ISHCT, no presente ano.
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No leito do grande rio

Moçambicano Jobe Tsambe Ganha 
2 milhões de meticais na Betway 

Município de Maputo e  FIPAG firmam parceria
Município de Maputo e o 

Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimento de 
Água (FIPAG) estabeleceram, 
quinta-feira, 1 de Julho, uma 
parceria para a implementação 
do “Projecto Comunidades”, que 
visa desencorajar o consumo ile-
gal de água potável, através de 
ligações clandestinas e violações 
de contadores, por via do refor-
ço da sua capacidade de inter-
venção nas comunidades locais.

O projecto, orçado em 100 
milhões de meticais, abrange 
ainda a componente da melho-
ria do acesso à água potável e 
dos níveis de cobertura de abas-
tecimento de água, através da 
mobilização, consciencialização 
e sensibilização das famílias 
residentes na capital do País.

Trata-se de uma iniciativa 
financiada pelo FIPAG-Região 
Metropolitana de Maputo, cuja 
fase inicial abarcará os distri-

tos de municipais de KaMaxa-
queni e KaMavota, devendo, 
a breve trecho, ser expandido 
para os distritos de KaMpfumu, 
Nlhamankulu, KaMabukwa-
na, KaTembe e KaNyaka.

Com esta empreitada, o FI-
PAG espera gerar emprego para 
cerca de 150 jovens dos bairros 

da capital do País: “Vai desen-
volver capacidade reforçada de 
homens e mulheres no fortaleci-
mento e restauração da economia 
de escala, para além de desenco-
rajar o consumo ilegal de água 
potável, através de ligações clan-
destinas e violações de instala-
ções de abastecimento de água”, 

explicou, na ocasião, o director 
geral do FIPAG, Victor Tauacale.

Daí que, mais do que um 
ganho estratégico do FIPAG 
para a melhoria do negócio, o 
projecto tem um cunho social-
mente responsável, por envolver 
um tecido social que é a base 
para o desenvolvimento sus-
tentável da cidade de Maputo.

O Projecto Comunidades, 
conforme explicou Victor Taua-
cale, surge da necessidade de 
gestão participativa das comu-
nidades nos processos comer-
ciais do FIPAG-Região Me-
tropolitana de Maputo, cujos 
parâmetros estabelecidos nos 
distritos municipais atribuem po-
deres de gestão e tomada de de-
cisão às Secretarias dos Bairros.

Para o presidente do Con-
selho Autárquico da Cidade de 
Maputo, Eneas Comiche, o en-
tendimento ora firmado constitui 
uma base sólida para se asse-

gurar o abastecimento de água 
aos munícipes, envolvendo as 
lideranças locais, nomeadamen-
te os vereadores, que dirigem os 
distritos municipais, os secretá-
rios de bairro, os chefes de quar-
teirão e os munícipes, em geral.

“A água é um bem precio-
so, escasso e finito. Por isso, ao 
mesmo tempo que nos empe-
nhamos em garantir que chegue 
a todos e com qualidade, de-
vemos também nos preocupar 
em poupá-la, promovendo o 
seu uso racional, vigiando para 
que não haja fugas e, quando 
verificadas, sejam notificadas a 
tempo às autoridades relevantes 
para serem reparadas com a de-
vida urgência”, enfatizou o edil.

Importa salientar que o 
FIPAG-Região Metropoli-
tana de Maputo possui uma 
carteira de 256.892 clien-
tes, dos quais 139.740 são 
do município de Maputo.

a Betway, marca global de apostas online que também 
está presente no país, traz uma forma inovadora de aborda-
gem aos fãs e adeptos de jogos desportivos, virtuais e eletró-
nicos que visa despertar o instinto de vitória aos mesmos, que 
requer o acompanhamento das diversas modalidades exibi-
das na nossa plataforma, para ganharem os prémios diários 
oferecidos pela a instituição.

A última sema-
na de Junho 
p r o p o r c i o -
nou um fei-
to histórico 

no sector de apostas em Mo-
çambique, com o registo de 
um prémio fabuloso de dois 
milhões de Meticais, como 
resultado de uma aposta múl-
tipla que incluiu diversos jo-
gos desportivos num só dia.

As escolhas raras do mo-
çambicano Jobe Tsambe, que 
apostou apenas cinco me-
ticais e conseguiu ganhar 
dois milhões de meticais.

“Caros apostadores de fu-
tebol e outras modalidades, 
tinha feito a minha última 
aposta do dia e de madrugada 
recebi uma notificação, que jul-
guei ser de bateria fraca, mas 
afinal era uma mensagem da 

Betway a notificar-me que ga-
nhei o Grande Prémio do dia” 
disse o vencedor, Jobe Tsam-
be, que declarou que usará 
o prémio para dar andamen-
to aos seus sonhos pessoais.

Jonas Alberto, Director ge-
ral da plataforma de apostas 
desportivas online, Betway 
Moçambique afirmou que 
“este é um resultado que sim-
boliza a nossa forte presença e 
compromisso com o mercado 
moçambicano e realça a nos-
sa reputação como uma marca 
internacional de prestígio.” 

José Tsambe apostou no 
mesmo dia nos jogos de fu-
tebol feminino do Brasil, na 
primeira e quarta divisões do 
Uruguai, na primeira Liga da 
Islândia, na Série B brasileira 
e no amigável entre Bedford 
Town e Biggleswade FC.

Jonas Alberto frisou tam-
bém que todos os ganhos de 
apostas oferecidas pela Be-
tway, cumprem com a lei de 
impostos sobre ganhos, sendo 
esta uma mais valia da em-
presa para economia nacional.

Este prémio surge num 
periodo que a Betway lan-
çou uma campanha deno-

minada Jogar Grátis, para 
promover a audiência no Cam-
peonato Europeu de futebol.

De acordo com a institui-
ção, os participantes devem 
escolher 1 marcador em cada 
jogo do Euro 2020 para ga-
nharem pontos e aumentarem 
a posição na Tabela de Classi-
ficação. Cada escolha correcta 

vai arrecadar um certo número 
de pontos com base na posição 
do jogador em campo, com as 
seguintes definições: 5 pon-
tos para apostas nos defesas, 
3 pontos nos médios, 2 pontos 
nos avançados, 10 pontos nos 
guarda-redes, 1 ponto em caso 
de auto golo e 0,5 pontos serão 
atribuídos nos jogos sem golos.

Aposta de 5MT no jogos de 28 de Junho



O n d e    O    n e g ó c I O    S e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

 o Grupo raxio (“raxio”), um dos principais promotores 
e operadores pan-africanos de data centres (centro de dados), 
anunciou hoje que está a instalar um data center de última 
geração, neutral no que toca aos distribuidores de conectivi-
dade, em moçambique.

Previsto entrar em 
f u n c i o n a m e n -
to em 2022, as 
primeiras insta-
lações da Raxio 

Moçambique serão no Parque 
Industrial de Beluluane – loca-
lização ideal para satisfazer tan-
to as necessidades primárias de 
dados bem como a recuperação 
dos mesmos em caso de ocor-
rência de um desastre. O Parque 
beneficia de uma infraestrutura 
ideal de energia e conectivida-
de, assegurando um ambiente 
operacional estável e altamente 
conectado. A Raxio espera que 
toda a energia utilizada pela ins-
talação seja proveniente de fon-
tes renováveis, com uma com-
binação de energia hidroelétrica 
e solar, localmente produzida.

Em linha com as outras insta-
lações da Raxio em todo o conti-
nente, as primeiras instalações da 
Raxio Moçambique serão total-
mente equipadas com alta tecno-
logia no que toca ao arrefecimen-

to, segurança, armazenamento, 
caging, compatibilidade de ener-
gia AC/DC, com uma taxa de 
disponibilidade de 99,982%. Os 
clientes poderão estabelecer liga-
ções cruzadas com distribuidores 
de conectividade locais e inter-
nacionais ou ainda com outros 
clientes em salas de reuniões vir-
tuais especialmente concebidas 
para o efeito. Ao localizarem-
-se nas instalações da Raxio, os 
clientes beneficiarão de um mo-
delo de “infraestrutura partilha-
da” e reduzirão substancialmente 
os seus custos operacionais e de 
capital, melhorando ao mesmo 
tempo o desempenho e a flexi-
bilidade das suas actividades.

Para além de proporcionar 
um ambiente ideal para as prin-
cipais indústrias de todo o país, 
a Raxio Moçambique será uma 
operadora crucial para a espinha 
dorsal digital do país. Através 
do serviço de ligações cruzadas 
da Raxio, os operadores de re-
des móveis, ISPs e distribuido-

Grupo Raxio investe em Centro 
de Dados em Moçambique

A LAM mantém o percurso 
dum princípio de melhoria con-
tínua. Para além de se auditar, 
frequentemente, para garantir o 
cumprimento de normas, é frequen-
temente auditada pela Autoridade 
de Aviação Civil e por outras enti-
dades internacionais. Em 2019, por 
exemplo, a empresa foi submetida a 
várias auditorias, tendo completado 
todas com sucesso. Presentemen-
te, decorre na LAM uma auditoria 
para a renovação do certificado 
IOSA, segundo revelou o director 
geral da companhia, João Pó Jorge, 
num “media breakfast” (pequeno 
almoço com a imprensa), ocor-
rida nesta terça-feira, 6 de Julho.

Segundo João Pó Jorge, a As-
sociação Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA) está a realizar 
uma auditoria à transportadora 
aérea moçambicana LAM-Linhas 
Aéreas de Moçambique, para ava-
liar a conformidade de mais de 
1.200 requisitos do Certificado de 
Segurança Operacional (IOSA).

Esta auditoria, que é bienal,  
pode resultar na renovação da certi-
ficação IOSA, abrangendo um total 
de oito secções, nomeadamente: 

Organização e Gestão (ORG); Ope-
rações de Voo (FLT); Controlo Ope-
racional e Despacho de Voo (DSP); 
Engenharia e Manutenção de Ae-
ronaves (MNT); Operações de 
Cabine (CAB); Operações de Terra 
(GRH); Operações de Carga (CGO) 
e Gestão de Segurança (SEC).

O director geral desta transpor-
tadora aérea nacional, referiu que, 
no ano passado, a empresa acolheu 
um total de sete auditorias rigoro-
sas: “A LAM obteve bons resulta-
dos em todas essas auditorias, algu-
mas das quais são de companhias do 

sector de Petróleo e Gás, extrema-
mente rigorosas em termos de qua-
lidade, o que revela o alto padrão 
de qualidade da empresa”, indicou.

Ainda no decurso do encon-
tro, aquele gestor revelou que, 
dependendo do comportamento 
do mercado, a LAM tem em vista 
operar, em 2030, com uma frota 
de entre 15 e 20 aviões próprios: 
“Tudo depende de como o merca-
do se vai apresentar e da maneira 
como nós ambicionamos atingir 
esse mercado. Para já, estamos 
atentos ao desenvolvimento do tu-

rismo em Inhambane e reabrimos 
a linha de Nacala, devido aos gran-
des projectos em curso”, frisou.

Se o promissor sector de Pe-
tróleo e Gás não tivesse sofrido 
alterações, originadas pela situ-
ação no norte do País, a LAM, 
segundo avançou João Pó Jorge, 
projectava adicionar à sua frota o 
terceiro Q400 ou Boeing 737, para 
dar vazão ao incremento do movi-
mento doméstico e regional gerado 
pelos megaprojectos deste ramo.

Actualmente, esta companhia 
de bandeira opera com quatro ae-
ronaves alugadas, num contrato 
em que a tripulação, manuten-
ção e seguro dos aviões está sob 
responsabilidade da empresa. 

Entretanto, dois Embraer 
190, propriedade da LAM, estão 
parados no Quénia, aguardando 
por um comprador: “Estes avi-
ões estão sujeitos à manutenção 
períodica, na fuselagem e nos 
motores, sendo que o custo, para 
colocá-los a voar, ronda dezenas 
de milhões de dólares norte-ame-
ricanos. Dos locais recomendados 
para conservar estes aviões, Qué-
nia fica mais perto”, sustentou.

João Pó Jorge lembrou que a 
LAM encomendou do fabricante 
Boeing três aviões, cuja aquisição 
está propositadamente atrasada 
desde 2014, uma vez que a empre-
sa não tem ainda mercado para ope-
rar com as aeronaves. “Para operar 
uma aeronave destas que, vale entre 
80 a 120 milhões de dólares é preci-
so ter um mercado, com rendimento 
garantido, razão pela qual estamos 
a atrasar a sua compra”, explicou.

Num outro desenvolvimento, 
o director geral da LAM referiu-
-se à divida que a empresa acarreta 
do passado, avaliada em cerca de 
230 milhões de dólares, conforme 
reportado nos relatórios e contas 
disponíveis no site da empresa 
e que são resultantes dos com-
promissos com bancos, forne-
cedores domésticos e externos. 

“O importante é que o pre-
juízo operacional reduziu nos 
últimos dois anos. Em 2021, 
caso a pandemia alivie e a em-
presa comece a operar com 
regularidade, aproveitando 
devidamente os recursos dis-
poníveis, o balanço financeiro 
poderá ser positivo”, concluiu. 

res poderão interligar-se entre si 
e aos seus clientes, reduzindo o 
custo de acesso em todo o país, 
estabilizando assim a conecti-
vidade a velocidades melhora-
das, numa altura em que novos 
cabos submarinos também es-
tarão a fornecer uma melhor 
conectividade internacional.

Para este projecto, a Raxio 
estabeleceu uma parceria com a 
Africa Century Real Estate, um 
experiente investidor local e o 
promotor na construção de imó-
veis residenciais, de escritórios e 
estabelecimentos comerciais em 
Moçambique. À medida que a 
transformação digital cresce nos 

sectores privado e público e que 
se espera um investimento sig-
nificativo nos próximos anos, a 
Raxio tem planos para construir 
instalações adicionais no país 
para apoiar este crescimento.

Robert Mullins, CEO da Ra-
xio Group afirma que: “Durante 
o ano passado, o número de uti-
lizadores da Internet no país au-
mentou 25% - e esperamos que 
este número continue a crescer 
nos próximos anos, em todas 
as indústrias. De modo a apoiar 
este crescimento, estamos a as-
sistir a novos investimentos de 
distribuidores de conectividade 
e cabos submarinos. Estamos 

entusiasmados por poder apoiar 
o crescimento digital do país 
com condições de co-localização 
acessíveis e de alta qualidade. O 
nosso centro de dados em Ma-
puto será uma instalação em-
blemática, centrada na eficiên-
cia energética e na utilização de 
energia renovável, que facilitará 
o tráfego da Internet entre forne-
cedores de conteúdos locais e in-
ternacionais e tornará a experiên-
cia da Internet mais rápida, mais 
resiliente e mais acessível para 
todos os utilizadores digitais”.

As instalações da Raxio 
Moçambique em Maputo são o 
quarto centro de dados na cartei-
ra do Grupo Raxio, que inclui a 
Raxio Uganda, a Raxio Etiópia, 
e a Raxio Kinshasa, na DRC. 

O Grupo Raxio prossegue ac-
tivamente os seus esforços de de-
senvolvimento, incluindo a cria-
ção de instalações adicionais nos 
seus mercados onde está presente 
e a construção de instalações em 
novas geografias. O Grupo es-
pera concluir até 10-12 investi-
mentos em centros de dados em 
toda a África com o objectivo 
de satisfazer a crescente procura 
de instalações locais de arma-
zenamento e alojamento de da-
dos de alta qualidade na região.

LAM em auditoria para renovação do certificado IOSA
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Há necessidade de os aspirantes a 
empreendedores adoptarem cultura de investir

FIPAG trabalha na melhoria e extensão 
da rede de abastecimento

participantes da décima sexta edição do programa de 
imersão empresarial virtual #ideate Bootcamp, promo-
vido pela incubadora de negócios do standard Bank, em 
parceria com a idealab, defenderam, na sexta-feira, 2 de 
Julho, a necessidade de os aspirantes a empreendedores 
adoptar a cultura de investir sem esperar resultados ime-
diatos, pois a entrada num mercado não é um processo fácil 
ou linear, e obedece a etapas que não devem ser ignoradas.

Foi justamen-
te para mudar 
esta e outras 
mentalidades, 
até certo pon-

to prejudiciais à jornada dos 
empreendedores, que aos par-
ticipantes foram transmitidas, 
durante cinco dias, ferramen-
tas e metodologias que vão 
ajudar os jovens a transformar 
as suas ideias em acções con-
cretas, com potencial para 
crescer e ter um impacto po-
sitivo nas suas comunidades. 

Os jovens tiveram, igual-
mente, a oportunidade de 
apresentar e aperfeiçoar as 
suas ideias de negócios, após 
observações dos formadores, 
o que vai, certamente, contri-
buir para a sua concretização.

Nesse sentido, Isaías Pu-
ruque, da província de Cabo 
Delgado, considerou que as 
ferramentas e metodologias 

transmitidas vão fazer mui-
ta diferença no dia-a-dia dos 
participantes, que estão ávidos 
em transformar as suas ideias 
em negócios e, posteriormente, 
estabelecerem-se no mercado. 

“O programa foi construti-
vo. Saímos com conhecimentos 
que nos vão ser úteis quando 
estivermos a implementar as 
nossas ideias. Desejo suces-
so a todos, e, acima de tudo, 
muita cautela. No mundo dos 
negócios precisamos de ter 
muita paciência e persistên-
cia”, sublinhou Isaías Puruque.

Por seu turno, Kelly Ar-
mando, da cidade de Maputo, 
considerou que, mais do que 
a partilha de ideias e a inte-
racção entre os participantes, 
o #Ideate Bootcamp permitiu-
-lhe olhar para outras possi-
bilidades de negócio, e não se 
limitar à sua área de interesse.

“Eu estava num grupo em 

que se falava da agricultura, 
e isso despertou em mim a 
curiosidade de estar ou inves-
tir na área. Por isso, sou de 
opinião que cada um de nós 
tem algo a ensinar e a apren-
der. Foi bom saber que pode-
mos complementar o negócio 
um do outro. Agora sei quais 
são os meus pontos positi-
vos, onde tenho que melhorar, 
e estou ciente dos possíveis 
constrangimentos que poderei 
enfrentar ao longo da jorna-
da”, frisou Kelly Armando.

Na ocasião, a representante 
do Standard Bank, Érica No-
ormahomed, desafiou os parti-
cipantes a materializar as suas 
ideias, sobre as quais tiveram 
a oportunidade de conversar 
com os seus pares e formadores 
durante o #Ideate Bootcamp.

“Esperamos vê-los nos 
eventos ligados ao empre-
endedorismo que o ban-
co tem organizado. Mas a 
maior prova do vosso su-
cesso será vê-los ou recebê-
-los, no futuro, como em-

preendedores de sucesso”, 
disse Érica Noormahomed.

Importa realçar que esta 
edição contou com a partici-
pação de 52 jovens das pro-
víncias de Cabo Delgado, 
Niassa, Nampula, Zambézia, 
Manica, Sofala, Inhamba-
ne, Gaza, Maputo e Cidade 
de Maputo, aos quais foram 
transmitidas ferramentas que 
lhes permitam estruturar e va-
lidar as suas ideias de negócio 
de forma a garantir a sua sus-
tentabilidade e escalabilidade.

O Fundo de Investimento e Pa-
trimónio de Abastecimento de Água 
(FIPAG-Região Metropolitana de 
Maputo) está a efectuar trabalhos 
de melhoria e extensão da rede de 
abastecimento do precioso líquido 
nos municípios de Maputo, Matola, 
Boane, e no distrito de Marracuene, 
que, uma vez concluídos, vão per-
mitir a realização de mais de 10 mil 
novas ligações, correspondentes a 
mais de 50 mil famílias, bem como 
contribuir para a redução de perdas.   

Os trabalhos consistem na 
eliminação de “esparguetes” nos 
bairros de expansão. Trata-se de 
ligações de grandes comprimentos 
feitas no limite da rede, que ficaram 
danificadas devido à erosão dos 
solos e à circulação de viaturas de 
grande tonelagem. No seu lugar, 
estão a ser colocados novos ramais.

Paralelamente a estes traba-
lhos, estão a ser lançadas novas 
condutas nos bairros que se res-
sentiam da falta de água ou da 
queda de pressão. Trata-se de cer-
ca de 170 quilómetros de rede de 

abastecimento de água, que vão 
beneficiar moradores da cidade da 
Matola (bairros Matola A e C, com 
27 kms), posto administrativo da 
Matola-Rio (bairros Djuba, Jonasse 
e Beluluane, com 80 kms), cidade 
de Maputo (bairros Mapulene e 
Albasine, com 15 kms), município 

de Boane (bairros Fish, Guegue-
gue e Massaca, com 7 kms), assim 
como os abastecidos pelos centros 
distribuidores da Machava (bairro 
Bunhiça, com 18 kms), e de Tsa-
lala (bairros Mahlampsene, Tchu-
mene e Mulotana, com 20 kms).

Conforme explicou o director de 

Distribuição em Baixa do FIPAG-
-Região Metropolitana de Maputo, 
João Francisco, as obras vão decor-
rer num período de 45 dias, mas, 
devido à realização de trabalhos 
adicionais, tais como a execução 
de novas ligações e transferência de 
ramais, o seu impacto no dia-a-dia 
dos consumidores poderá ser visí-
vel num prazo máximo de 60 dias.

“É um trabalho estruturante que 
está a ser executado e esperamos 
que no fim haja um incremento de 
novas lojas ligações e redução sig-
nificativa de perdas físicas, que é o 
que se perde na via pública devido 
a vários factores. A implementação 
deste projecto custou cerca de 150 
milhões de meticais, e nos próxi-
mos anos seguir-se-ão outras ac-
ções com vista à redução de perdas. 
Começamos com cerca de 50% 
(de volume de perdas) e estamos, 
neste momento, com 48%”, disse.

Ainda no que diz respeito à 
redução de perdas, João Francis-
co fez saber que o FIPAG-Região 
Metropolitana de Maputo refor-

çou as suas equipas de manuten-
ção da rede com vista à reparação 
de fugas de forma célere. “Temos 
muitos desafios nesta área, mas 
todo o esforço está a ser feito no 
sentido de ultrapassá-los. Criámos 
um comité de gestão de perdas 
justamente para olhar para esses 
aspectos e dar uma melhor respos-
ta. O objectivo é reduzir as per-
das físicas até 35%, e atingir 33% 
de água não facturada até 2024”.

Entretanto, o FIPAG-Região 
Metropolitana de Maputo está a 
instalar um sistema de abasteci-
mento, composto por bombas e 10 
reservatórios de 10 mil litros cada, 
com uma capacidade de 100 me-
tros cúbicos, para abastecer cerca 
de 1000 clientes de uma zona alta 
dos bairros Djuba B e Beluluane. 
“Vamos receber a água na estação 
elevatória em construção e bom-
beá-la para as residências. Apesar 
de termos, neste momento, cerca 
de 1000 clientes, a estação tem uma 
capacidade para abastecer cerca de 
quatro mil”, frisou João Francisco.
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Massingue quer institucionalizar 
Câmara do Comércio

Comercial

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

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

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

O empresário Álvaro Massingue afirmou nesta semana 
que pretende descentralizar a gestão da câmara, de forma 
a dotá-la de autonomia na sua sustentabilidade e criar de-
legações nas províncias onde a câmara não esteja instalada. 

Falando na oca-
sião Álvaro 
Massingue pe-
rante os em-
presários lo-

cais, a sua campanha eleitoral 
rumo às eleições da Câmara 
do Comércio de Moçambi-
que, marcadas para 21 de Ju-
lho, com foco no reforço da 
capacidade institucional e 
aprimoramento da estrutura 
organizativa da câmara, sob o 
lema “Juntos por uma câma-
ra abrangente, activa e ética”.

Disse que o nosso lema 
‘Juntos por uma câmara abran-
gente, activa e ética’, visa, aci-
ma de tudo, tornar a câmara 

regida pelos seguintes valores: 
boa governação corporativa, 
prestação de contas com res-
ponsabilidade fiscal, diversida-
de e liderança, inovação e inte-
gridade entre outros valores”.

Este candidato, que lidera 
a lista C, é representado pela 
SOTUX. No seu manifesto, 
Massingue indicou que, com 
a candidatura, pretende buscar 
as melhores soluções para que 
os investimentos nacionais e 
estrangeiros se tornem cada 
vez mais propícios para o re-
florescimento do empresariado.

Massingue referiu que a 
sua lista está ciente dos imen-
sos problemas que limitam as 

actividades plenas da câmara, 
por isso foram identificados 
nove pilares, entre eles refor-
ço da capacidade institucional 
e aprimoramento da estrutu-
ra organizativa da câmara, 
que visam responder aos re-
feridos problemas e tornar 
a câmara mais abrangente.

“A nossa candidatura sur-
ge num momento em que o 
mundo, tal como o nosso país, 
é afectado pela pandemia da 
COVID-19. Esta pandemia, no 

campo empresarial e de negó-
cios, mostrou as nossas vulne-
rabilidades e fragilidades, mas 
entendemos que não devem 
servir de desculpas para se in-
terromper o trabalho normal 
dos associados à câmara, pelo 
contrário, nós queremos com 
esforços conjugados com os 
nossos parceiros estratégicos 
tornar a crise económica, so-
cial e política que atravessamos 
como uma oportunidade para 
melhorarmos, organizarmos e 

posicionarmos como líderes 
no processo de transforma-
ção e desenvolvimento eco-
nómico do nosso país”, disse.

Segundo Massingue, 
“precisamos de recuperar ra-
pidamente o crescimento e 
incrementar resiliência dos 
membros da câmara que fo-
ram lesados pela COVID-19, 
assim como fortalecer para 
que sejam menos vulnerá-
veis aos impactos de outros 
fenómenos imprevisíveis”.
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Primeiro-Ministro despede-se da Missão 
Olímpica e desafia atletas a chegarem as medalhas

Associação Black Bulls

a delegação olímpica de moçambique despediu-se na tarde 
da segunda-feira do primeiro-ministro, Carlos agostinho ro-
sário, que em nome do Governo moçambicano desejou boa sorte 
e que representem condignamente o país na olimpíada que terá 
lugar entre os dias 23 de Julho e 23 de agosto, em tokyo no Japão.

Nestes jogos 
ol ímpicos, 
M o ç a m b i -
que estará 
representa-

do por dez atletas, sendo que 
seis estiveram presentes neste 
evento e os restantes quatro au-
sentes, particularmente os que 
estão neste momento se encon-
traram a dar a continuidade das 
suas carreiras no estrangeiro.

Depois conhecer os inte-
grantes da Missão. Olímpica 
de Moçambique e ouvir os 
objectivos (que não inclui a 
conquista de medalhas) tra-
çados pelo Comité Olímpi-
co de Moçambique para esta 
que será a 11ª participação 
neste evento, Do Rosário re-
conheceu que a preparação 
foi atípica, mas recordou que 
Moçambique já saiu feliz dos 
Jogos Olímpicos, pelo que 
lançou um desafio aos atletas.

“Tenham consciência de 
que vão participar numa das 
melhores festas do Mundo. 
Participem da melhor ma-

neira nesta festa Mundial e 
ganhem o maior número de 
medalhas e premiações possí-
veis, apesar de não ser esse o 
objectivo traçado pelos vos-
sos chefes. Ainda assim, pro-

curem o melhor como atletas. 
Ninguém vai ao campo para 
perder”, desafiou do Rosário.

Para que possam corres-
ponder ao desafio colocado, 
Carlos Agostinho do Rosá-
rio recomendou que os atle-

tas se inspirem em Maria de 
Lurdes Mutola que a 25 de 
Setembro de 200 conquistou 
a primeira e até aqui única 
moçambicana a conquistar 
uma medalha de ouro em Jo-
gos Olímpicos disputadas em 
Sidney, na Austrália. Repre-
sentar condignamente ao país 
e dignificar os 30 milhões de 
moçambicanos foi outro repto 

lançado pelo Primeiro-Minis-
tro aos atletas da Pérola Índico.

“Fazemos votos para que 
cada um dos integrantes da 
delegação moçambicana sai-
ba representar a Nação através 
de uma postura e comporta-
mento exemplares. Tenham 

sempre em mente que repre-
sentam a nossa bandeira e 
que carregam convosco 30 
milhões de moçambicanos”, 
referiu o Primeiro-Ministro.

Esta será a maior dele-
gação em termos de atletas 
qualificados que atingem a 
cifra de sete, nomeadamente 
as velejadoras Deisy Nhaqui-
le, Maria Machava e Denise 

Parruque e as pugilistas Rady 
Gramane e Alcinda Pangua-
ne, o canoísta Joaquim Lobo 
e o judoca Kevin Loforte. No 
atletismo, o barreirista Creve 
Machava e na natação Igor 
Mogne e mais uma atleta por 
definir, receberam convite 

da organização para tomar 
parte nos Jogos Olímpicos.

 Na ocasião os atletas com-
prometeram-se a dar o seu má-
ximo, com a velejadora Dey-
se Nhaquila a afirmar que “ a 
minha moral está muito forte. 
Estou feliz por ter qualificado 
e por levarmos maior núme-
ro de mulheres à competição. 
Com isso, vamos mudar a vi-
são de que a mulher não pode 
ocupar certos lugares. Estamos 
aqui e vamos a Tóquio para 
mostrar que podemos, sim”.

As pugilistas Rady Grama-
ne e Alcinda Panguana, acom-
panhado pelo treinador Lucas 
Sinóia, serão as primeiras a 
deixarem Maputo com desti-
no ao Japão sendo que iniciam 
viagem já nesta quarta-feira, 
7 de Julho, visto que antes 
das provas vão cumprir um 
estágio por terras nipónicas.

Para além dos 10 atletas, a 
delegação moçambicana será 
composta por 16 oficiais, entre 
treinadores de cada uma das 
modalidades, que terão cada 
uma seu coordenador, função 
que será desempenhada pelo 
presidente da respectiva fe-
deração e mais três elemen-
tos do Comité Olímpico de 
Moçambique. (laNCemZ) 
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Moçambique estreia a empatar com Zimbabwe

Creve Machava nos jogos 
olímpicos a convite do coi

|desporto|

Teve inicio na última terça 
-feira o torneio continental de 
futebol africano denominado 
COSAFA e no jogo inaugural 
a equipa de e-Swatini derrotou 
a sua congénere de Lesoto por 
três bolas a uma e no segundo 
jogo do grupo “A”, a África 
do Sul derrotou o Botsuana 
por uma bola sem resposta.

No grupo “B”, Moçam-
bique estreou empatando a 
zero golos com o Zimbabwe. 

Os Mambas, fizeram 
de tudo para marcar logo 
nos primeiros minutos do 
jogo mas a defensiva do 

Zimbabwe esteve atenta.
A segunda metade do jogo 

foi disputado com jogadas 
quentes para ambos os lados 
,e nos minutos finais do jogo 
houve uma grande penalidade 
a favor dos Mambas  pois, a 
defesa Zimbabueana tocou na 
bola com mão na grande área 
mas o árbitro não assinalou.

 Moçambique volta entrar 
em campo na sexta -feira en-
frentando o Senegal. A equipa 
de todos nós entrou em cam-
po dominado a primeira parte 
do jogo com lances perigosos 
e se não marcaram por pouco.

Taça COSAFA

 o atleta moçambicano Creve machava, es-
pecialista nos 400 metros barreiras, está qua-
lificado para os Jogos Olímpicos-Tóquio.

O v e l o c i s t a 
não conse-
guiu alcan-
çar os míni-
mos (48.88 

segundos), mas foi agraciado 
pela Solidariedade Olímpica 
com um “Wild Card” (con-
vite) para as olimpíadas,  por 
ser o atleta mais promissor do 
atletismo moçambicano, ele 
que tem estado nos torneios 
na Alemanha, país onde resi-
de à luz da Bolsa Olímpica. 

 O velocista será o único 
representante moçambica-
no no atletismo, já que o seu 
compatriota, Kurt Couto, tam-
bém especialista nos 400 me-
tros barreiras, não conseguiu 
atingir a marca mínima. Su-

blinhe-se, que Kurt Couto es-
teve presente em três edições 
dos Jogos Olímpicos. Atenas 
2004, Pequim 2008 e Londres 
2012 e, é o segundo atleta na-
cional com mais participações,  
só superado por Lurdes Mu-
tola, antiga campeã olímpica 
e mundial dos 800 metros.

 Com o apuramento de Cre-
ve Machava sobe para oito o 
número de atletas moçambica-
nos estarão presentes no maior 
evento desportivo planetário, 
depois das qualificações de 
Deyse Nhaquile, Denise Par-
ruque e Maria Machava, na 
Vela; Joaquim Lobo, na Cano-
agem; Rady Gramane e Alcin-
da Panguana no Boxe, e Kevin 
Loforte no Judo.in a Bola.
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A arte dá-nos o espaço de espelhar ou transmitir os 
nossos sentimentos em várias vertentes” - Manhungwe

leonel Joséaugusto, mais conhecido pelos seus pares 
por manhungwe, é um jovem artista cineasta formado pelo 
isarC (instituto superior de arte e Cultura), nascido na 
província de tete, mas viveu muito tempo em maputo por 
causa dos estudos. manhungwe pertence ao primeiro gru-
po de licenciados em cinema e áudio visual em moçambi-
que e na zona centro foi o primeiro cineasta a se destacar. 

Para si, o cinema 
ou a arte na con-
temporaneidade 
tem uma grande 
importância pois-

dá-nos espaço de espelhar ou de 
transmitir os nossos sentimentos, 
sejam da família, do mundo, nes-
te caso existem várias vertentes 
para expressar esses sentimentos.

“Eu vejo a questão em Tete 
em várias vertentes, temos uma 
espécie de sequelas, que através 
da comunicação e da arte pode-
mos transmitir para fazer conhe-
cer a esse novo grupo que não 
conhece a nossa pouca história, 
não conhece a nossa cultura”.

Numa outra vertente, existe 
uma parte das pessoas que co-
nhecem muito bem a nossa cul-
tura e arte, como é o caso da zona 
sul de Moçambique, esta parte do 
país tem o lado prático e o lado 
teórico da arte, sublinha o artista.  

Manhungwe descobre a sua 
paixão pela arte de comunica-
ção e cinema quando tinha os 
seus 14 anos de idade, no iní-
cio não contava que pudesse 
entrar para arte porque estava 
inclinado para a mecânica-auto, 
contudo, descobre a paixão pela 
arte do cinema através da músi-
ca, onde produzia alguns beats 
para seus vizinhos e amigos. 

“Sendo essa paixão desco-
berta muito cedo e eu sendo 
uma pessoa com muita criati-
vidade, porque eu gostava da 
música, portanto, é através disso 
que eu tive gosto de fazer cine-
ma, quando entro na faculda-
de, conheço várias pessoas que 
motivaram-me a continuar”. 

Pela sua paixão, dedicação e 
empenho, após regressar a Tete, 
Manhungwe abriu a sua própria 
empresa denominada Evidence 
Multimédia, uma empresa que 
dedica-se a consultoria, produ-
ção, realização de conteúdos áu-
dios visuais e agora encontra-se 
em Tete a desempenhar esse tra-
balho, uma vez que esse mercado 
é novo para a província de Tete. 

“Estou em Tete fazendo 
pequenos trabalhos na área de 
cinema. Depois de instalar a 
minha própria empresa, eu criei 
um projecto relacionado com a 
sensibilização da Covid-19, isso 

em 2020, nesse projecto teve a 
parceria do Ministério da Saúde, 
o governo a nível da província”.

Durante a sua trajectória o 
artista já produziu muitos filmes 
e documentários, dentre os quais 
destacam-se: “Caphiridzande”, 
na 7ª edição do concurso Ku-
goma, realizado no Franco mo-
çambicano, “A partida dos Sete 
Bota”, de Ricardo Bota, um fil-
me que retrata a vida e obra de 
um cidadão português que foi 
presidente da revista Capital, 
“Amigos de Jesus”, filme que 
retrata a história dos meninos 
que vendem na rua, realizou pe-
quenos filmes de sensibilização 
ligados a Covid-19, em Sena, 
Nhungwe, Português, Chewa, 
Chuabo, Emakwa. Produziu 
vários vídeos clipes de artistas.

Actualmente está a traba-
lhar num documentário sobre as 
incidências e o sofrimento dos 
nossos irmãos em Cabo Delga-
do, trabalhando com a parceria 
de uma ONG, contudo tem dois 
filmes realizados sobre Cabo 
Delgado. Não Obstante, também 
estáa trabalhar na produção da 
sua série intitulada “O passado”, 
estando ainda na sua fase inicial. 

Participou no concurso 
Kugoma, no mês de Junho do 
corrente ano, concorreu a um 
festival espanhol, mas até ago-
ra não tem nenhum resultado. 
Através disso, o artista tem 
criado ligações para vender os 
próprios filmes para o exterior. 

Ao falar das dificuldades en-
frentadas pelo artista, o mesmo 
destaca como uma das maiores, 
o facto de a sua irmã ter perdi-
do o emprego, pois a mesma 
é que pagava as suas despesas 
académicas, o pagamento das 
mensalidades, foi um problema. 

Portanto, para a consoli-
dação da comunicação ou no 
cinema o artista diz que existe 
uma barreira muito grande na 
aquisição ou disponibilidade 
de equipamentos, porque sem 
equipamento não fazes cinema. 

“As pessoas só acreditam 
em ti quando tens equipamen-
tos adequados, esse foi um 
dos problemas que me fez mal 
em Maputo até ficar frustrado 
porque não tinha dinheiro e a 

pessoa que eu confiava, esta-
va sem emprego nessa altura”. 

No seu entender, o cinema 
sem financiamento, sem dinhei-
ro para produção, não existe 
cinema, só cria-se um produto 
áudio visual quando existe esse 
elenco de itens para produção de 
um filme, de um documentário, 
de um vídeo. Uma das princi-
pais dificuldades nesta área é 
questão de financiamento para 
a produção áudio visual em Tete 
e em Moçambique no geral. 

“Cinema se dinheiro, cine-
ma sem investimento, não exis-
te cinema, infelizmente o nosso 
país é daqueles em que quando 
falas do cinema, eles não tem 
um olhar mais amplo no cine-
ma. Para se viver na base da 

arte em Moçambique é difícil”. 
Analisando o cenário actu-

al da arte do cinema, tendo em 
conta a pandemia, o artista frisa 
que o cinema está se perdendo, 
porque para ganhar dinheiro é 
preciso vender na bilheteira, sen-
do assim, uma das formas que os 
artistas podem viver seria o de 
produzir conteúdos para as tele-
visões, mas as televisões já tem 
pessoas a trabalharem na área 
áudio visual, para as pequenas 
produtoras, não é possível viver. 

“A pandemia só veio para 
estragar, a pandemia veio para 
fazer desaparecer os fazedores 
de cinema, eu faço mesmo por 
amor a camisola, eu gosto de 
fazer cinema, tenho muitos fil-
mes na gaveta. Nós fazedores 

de cinema, estamos mal, por 
isso outros acabam desistindo 
desse sonho, não existe forma 
de viver com cinema em Mo-
çambique, estamos perdidos”.  

Uma vez que metemos a ca-
beça nessa área que é cinema e 
áudio visual, continuemos com 
o mesmo pensamento, a todos 
que estão a produzir até então, 
não parem de o fazer, “um dia 
Moçambique vai dar sorte”, aos 
meus colegas cineastas, avan-
cem e não recuem, já metemos 
a nossa mão nisso, por ser nos-
so trabalho, não podemos parar, 
devemos criar novas formas de 
vender os nossos trabalhos. Se 
tens ideia, inovação, faça algo 
para que as pessoas não se esque-
çam de ti. Deve existir uma união 
entre os cineastas em Moçambi-
que, só assim podemos avan-
çar juntos, aconselha o artista.    

“Espero que o governo, 
olhem para os jovens, porque 
este é o futuro, é a vida, é o su-
cesso do amanha, se deixam os 
jovens caírem no abismo, por 
causa da frustração da falta de 
emprego, o Estado devia inves-
tir nesses jovens para as futuras 
gerações, vejo jovens com co-

nhecimento a se se perderam 
por causa da frustração, porque 
não há oportunidades para os jo-
vens. Há muitos jovens criativos 
com uma capacidade ampla de 
criação de projectos, Moçam-
bique é fresco, mas não existe 
fundo para ajudar os jovens. 
Nunca espere das outras pes-
soas para avançar, tenta, tenta e 
tenta…. Porque só assim pode-
rá conseguir algo na sua vida”. 

silVino miranda

“As pessoas só 
acreditam em 
ti quando tens 
equipamentos 
adequados, 
esse foi um dos 
problemas que 
me fez mal em 
Maputo até 
ficar frustra-
do porque não 
tinha dinheiro e 
a pessoa que eu 
confiava, estava 
sem emprego 
nessa altura”
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“Considero a literatura como uma ferramenta fundamental para o 
desenvolvimento do intelecto de qualquer pessoa” – Larsan Mendes

larsan mendes pseudónimo de Néusia da larsane 
abílio pelembe de 25 anos de idade, nascida em Bilene-
-macia, província de Gaza, sua moradia, mas actualmen-
te encontra-se na Cidade de Nampula, formada em enge-
nharia de petróleo e gás pela Universidade de mineração 
de são-petersburgo, Federação russa, é também escri-
tora de romances e escreve eventualmente alguns textos. 

Larsan Mendes 
considera a li-
teratura como 
uma ferramen-
ta fundamental 

para o desenvolvimento do inte-
lecto de qualquer pessoa. É que é 
através da leitura que nos abrimos 
para o mundo, ampliamos nos-
so horizonte, nossa maneira de 
pensar, relaxar e através dos ro-
mances que escrevo sempre ten-
to conciliar todos esses factores.

“Diria que actualmente a li-
teratura é a base para outras ar-
tes como o cinema e a música”. 

Larsan Mendes aos 13 anos, 
enquanto frequentava o ensino 
secundário básico descobriu que 
escrever era sua paixão por in-
fluência de sua amiga Cármen 
Nhampule que também escreve.

Suas histórias são baseadas 
na vida em geral, no que aconte-
ce no dia-a-dia, em seus sonhos 
e no que imagina. Inspira-se nos 
escritores: Nicholas Sparks, Pau-
lina Chiziane, Kaya M, AmiIdeas 
e autores de telenovelas como o 
brasileiro João Emanuel Carneiro.

Em 2017 escreveu a sua 
primeira obra digital intitulada 
“Além do Desejo” que poste-
riormente foi publicada na pla-
taforma digital Wattpad para 
escritores iniciantes e vetera-
nos. Esse foi um marco na sua 
jornada pois decidiu abraçar a 
escrita de forma profissional. 

Em seguida, vieram as 
obras:O Tipo Certo, Ukati-Meu 
lar, a Trilogia Todas as formas 
de Amor, composta pelos livros: 
O amor que há em ti (Livro 
1), Uma razão para Continu-
ar (Livro 2) e Além de Todo o 
Caos (Livro 3), também publi-
cadas na plataforma Wattpad. 

Em 2019, teve menção 
honrosa na terceira edição 
do prémio literário Impren-
sa Nacional Casa da Moeda 
(INCM) / Eugénio Lisboa com 
a obra - “O amor que há em ti”.

Em 2021, participou da publi-
cação digital da Zine Gala-Gala, 
intitulada Cartas para os filhos de 
Adão, com seu texto original: Bra-
vo, é tudo o que te tenho a dizer!

Em Abril de 2021 participou 

da antologia as 7 por 4 da Edi-
tora Moçambicana Trinta Zero 
Nove com seu conto”Inkosazana 
Indira Mangaza”.

Larsan Mendes para além 
de escrever gosta de ler de tudo 
e um pouco, assistir séries, con-
versar, escutar músicas, estar 
com amigos, desenhar letras, 
aprender novas coisas e está ac-
tualmente em busca de oportu-

nidades para contribuir com 
seus livros no desenvolvimen-
to da literatura moçambicana 
e empoderamento feminino.

“O livro as 7 por 4 publi-
cado pela Editora Trinta Zero 
Nove é uma colectânea de 
contos escritos por 7 autoras, 
foi publicado digitalmente e 
eu participei com o meu conto 
intitulado “Inkosazana Indira 

Mangaza”. O livro está dis-
ponível para aquisição no site 
da Editora”, sublinha a artista. 

Falando sobre as dificulda-
des que enfrenta ao longo deste 
grande percurso, a artista subli-
nhacomo a principal o facto de 
não ter chance de poder fazer 
uma publicação física de uma 
das suas obras. Não obstante, a 
falta de espaço para novos escri-
tores aqui em Moçambique, tam-
bém constituí uma grande bar-
reira, ainda mais para mulheres. 

Infelizmente para Larsan 
Mendes a pandemia COVID-19 
veio para retardar mais o desen-
volvimento de actividades cul-
turais em várias instituições, no 
entanto há que reparar que por 
ter-se mais tempo em casa como 
consequência dessa triste realida-
de que nos assola, muitas pesso-
as acabaram abraçando a leitura, 
livros dos mais variados géneros. 

“A título de exemplo, um ami-
go meu comentou que durante o 
tempo de quarentena pôde res-
gatar seu gosto pela leitura, que 
há muito estava adormecido”.

“Agradecer pela oportunida-
de que me foi concedida. Dizer 
que escrever é minha vida, minha 
forma de comunicar-me com o 
mundo e que espero através dos 
meus romances fazer a diferença 
na vida de toda e qualquer pessoa 
que for a ler e dar meu contributo 
para o desenvolvimento da lite-
ratura moçambicana”, termina.

silVino miranda

Lançado no passado dia 1 
de Julho na cidade de Maputo, o 
segundo livro científico do Psicó-
logo Clínico Rómulo Muthemba, 
sobre a abordagem dos fascínios 
que nos surgem na mente. Os Di-
lemas e Fascínios que segundo 
o prefaciador e apresentador da 
obra António Palha,´´num país 
como Moçambique com várias 
belezas culturas e religiosas, o 
livro ora lançado, ajuda e levou 
a criação dessa obra com uma 
actualidade, é uma obra que es-
tuda nos quatros capítulos um 
problema sobre a Saúde Mental. 
Aflora um pouco das disfunções 
sexuais, o que a clinica apresen-
ta na Saúde Sexual``. Palha su-
gere sobre este tema (disfunção 
sexual) que se realize um debate 
sobre a saúde sexual e dirigido ao 
aspecto particular a Mulher e os 
departamentos de genecologia. É 
um livro de um valioso conjunto 
de reflexão sobre o comporta-
mento humano. Oferece-nos um 

nível de reflexão muito elevado 
no domínio do conhecimento de 
experiência que possui ao longo 
do seu percurso. Deste modo, 
este livro pode ter uma grande 
utilidade nas áreas formativas e 
práticas dos estudantes das várias 
disciplinas que estudam o com-
portamento humano. A Psicopa-
tologia é a base de tudo, saúde 
mental é importante no estudo da 
doença e na prevenção da doen-

ça, não se pode só falar da Saú-
de Mental sem a Psicopatologia. 

Dilemas e Fascínios da Men-
te estão divididos em quatro ca-
pítulos: a Relação terapêutica e 
psicoterapia; a Mente apanhada 
em falso; a Intervenções: en-
contros e contributos e; Dilemas 
e Fascínios nos novos tempos. 
Para a obra a psicologia e a Saúde 
Mental são uma escolha perversa. 
É mergulhar no sofrimento do 

outro, é também, uma contínua 
oposição aos atentados contra a 
nossa individualidade. Muitos 
abusos e solicitações são irreais, 
contudo, as situações de vida abu-
sivas que perplexão àqueles que 
esperam algo de nós, são reais. 
Na realidade, é que às vezes re-
cuamos ou pensamos em desistir. 
Todavia, nunca nos habituamos 
ou conformamos com alguns 
eventos. Esta é a nossa causa.

Um dos maiores dilemas que 
enfrentamos, como humanos, é 
a insensibilidade, a tendência a 
coisificação da pessoa. Uma po-
breza psicológica emergente que 
propicia muitos vazios e desistên-
cias – por isso abundam ´´mortos 
vivos`` na comunidade e às vezes 
nos nossos consultórios. Uma es-
perança, fascinante ainda é o tra-
balho de reparação e o sonho que 
movimenta a nossa acção. Há, no 
nosso ofício, sinais de vida que 
alimentam a expectativa de que 
podemos melhorar a humanida-

de e ajuda-la a gozar de uma boa 
saúde mental. A crise pode sig-
nificar perigo, mas se apanhado 
com a devida perícia e em sinto-
nia, pode ser uma oportunidade 
(que muitos não tem) de transfor-
mação. A boa-nova, e que fascina, 
é que a prevenção é possível``.

Rómulo fecha a sua apresenta-
ção dizendo que´´ Dilemas e Fas-
cínios da Mente, são um conjunto 
de reflexão sobre a pratica clinica, 
sobre os problemas enfrentados 
diariamente no contexto do tra-
balho, mas também apresentamos 
possibilidades, não só problemas, 
ai temos os fascínios daquilo que 
a mente e o psiquismo pode pro-
duzir e transformar, o livro em 
nenhum momento foi pensando 
nem planeado, foi surgindo e jul-
gamos que há temas tão actuais 
quepodem trazer uma abordagem 
não só critica, mas que as pessoas 
possa identificar coisas, uma re-
flexão, um pedido de ajuda ou um 
auto-apoio de alguma maneira.``

Que os dilemas da vida sejam enfraquecidos in rómulo muthemba
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Fabião Carrapau

Ódio e intolerância descarregados 
pela “Fofoca Nacional”

Na semana 
passada rece-
bemos dois 
W h a t s A p p 
cheios de ódio 

e intolerância ao género das pes-
soas, de autoria de uma certa Jus-
tiça Nacional, mas não sabemos 
quem é o responsável, do tal Jus-
tiça Nacional, ou seja se é uma 
empresa, uma ONG, ou apenas 
um nome, para esconder medro-
sa e cobardemente a sua identi-
dade e fugir à responsabilidade.  

 Pelos termos abomináveis do 
que foi publicado no WhatsApp, 
poderíamos interpretar que a tal 
Justiça Nacional se tornou “Fofoca 
Nacional”, através destas lamentá-
veis mensagens, que indubitavel-
mente as desacredita e ao mesmo 
tempo confunde os seus leitores, e 
parece mais com uma telenovela 
do que uma página com informa-
ção de interesse sério e profissional.  

 O direito à privacidade como 
parte das liberdades fundamentais 
das pessoas deve ser defendida de 
qualquer pessoa e da sociedade, 
tal como e reflectido na Carta dos 
Direitos humanos, na Constituição 
e noutros tratados internacionais. 
Há algum tempo, através destas 
páginas, defendemos as crianças 
e famílias de dirigentes políticos 
e empresários, que não deveriam 
pagar pelos erros ou comporta-
mentos inadequados dos seus pais, 
como acontece frequentemente 
através das redes sociais. As pes-
soas que estiveram envolvidas na 
contratação das dívidas ilegais são 

também pais, têm filhos menores e 
familiares, que foram sem dúvida 
afectados por estes WhatsApps.

 Os meios de comunicação 

são responsáveis pelas suas pu-
blicações e seus artículos, e deter-
mina as suas responsabilidades. 
Transmitir mensagens e notícias 

sem saber quem é o autor atra-
vés de um WhatsApp sem um 
nome que assuma a responsa-
bilidade é sem dúvida um sinal 
que deixa muitas dúvidas sobre a 
intenção da informação divulga-
da, bem como a sua veracidade.

 “Na Fofoca Nacional”, nestas 
publicações que divulgou, parece 
mais dirigida como uma questão 
pessoal ou uma vingança, com 
algum interesse, contra certas pes-
soas, de uma forma que ameaça a 
sua privacidade e a sua liberdade 
como cidadão e pessoa. O que 
divulgam não é uma questão rele-
vante de interesse público,  político 
ou económico, é uma fofoca que 
determina a qualidade humana da 
pessoa que a escreveu e das pessoas 
que permitiram a sua publicação.  

 Os cidadãos não podem aceitar 
estas interferências na vida privada 
das pessoas, estas acções têm de 
ser rejeitadas se quisermos manter 
a nossa privacidade e as nossas li-
berdades. A liberdade de expressão 
ou de opinião consiste no direi-
to de expressar ideias, opiniões e 
sentimentos dentro das regras com 
respeito e convivência. A nossa li-
berdade não pode ter benefício da 
liberdade dos outros, pelo que a li-
berdade deve ser utilizada com res-
peito e princípios. A liberdade sem 
responsabilidade é um verdadeiro 
ataque à coexistência na sociedade.

 A “Fofoca Nacional”, com 
a sua ocultação dos seus autores, 
pretende dar lições, supomos de 
moralidade neste caso, criticando, 
ofendendo e desprezando pesso-

as que não se podem defender, 
o que pode ser considerado uma 
acção mesquinha e demonstra a 
base moral dos seus princípios.  

 Este indivíduo ou indivíduos, 
que escondem a sua identidade, 
assumiram o papel de “justiceiros 
fofoqueiros”, e certamente por trás 
de todas estas acções e publica-
ções, actuais e passados, procuram 
um benefício, seja económico, po-
pular, ou político. As pessoas não 
agem assim sem uma razão que 
lhes traga algum tipo de benefício.  

 Este tipo de acções através 
das redes sociais, hoje em dia de-
masiado frequentes, deve ser de 
alguma forma controlada pelas 
autoridades, obrigando os autores 
destas publicações ou as pessoas 
que escrevem e enviam qualquer 
comentário ou notícia a se iden-
tificar, a fim de assumirem a sua 
responsabilidade como aconte-
ce em qualquer empresa ou em 
qualquer acção de comunicação, 
a sociedade não pode aceitar este 
obscurantismo e é cobardia que 
esteja a agir sem controlo, deixan-
do os cidadãos e toda a sociedade 
indefesos em muitos casos, sem 
poder defender-se e agir legal-
mente contra este tipo de acção.  

 É um ataque a liberdade que 
é enfraquecido por estas acções 
ocultas e descontroladas de indi-
víduos e organizações que procu-
ram, sem dúvida, um propósito 
pessoal ou um benefício, que por 
vezes são financiados por enti-
dades ou instituições estrangei-
ras, com objectivos específicos.


