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-Alguns comandantes das FADM estão irritados com a propaganda ruandesa

Reformas nas FADM para adaptar a 
tropas estrangeiras em Cabo Delgado

está em curso um processo de reestruturação nas Forças 
armadas de defesa de moçambique (Fadm), gerido de for-
ma confidencial, a cargo do Almirante Joaquim Mangrasse, 
para efeito mandatado pelo Presidente da República Filipe 
Nyusi. as movimentações internas nas Fadm pretendem 
sobretudo reduzir o grau de desconfiança das tropas estran-
geiras na fiabilidade do exército moçambicano em matéria de 
protecção da informação partilhada com os restantes países.

Entre as mudan-
ças em curso 
constam o es-
vaziamento do 
Estado Maior 

de um conjunto de oficiais su-
periores do Exército sem atri-
buições concretas e que são 
considerados “elementos de 
instabilidade” na instituição 
militar. Segundo apurado, al-
guns generais e coronéis dos 
3 ramos foram “convidados” 
a passar à reserva. Os lugares 
ocupados por estes generais 
serão desempenhados por ofi-
ciais de patente inferior, atra-
vés de graduações temporárias 
em função do cargo exercido.

Joaquim Mangrasse está 
também a focar-se nas re-
partições financeiras (inten-
dência) e logísticas (constru-
ções) do Exército, Marinha 
e Força Aérea, onde várias 
chefias estão a ser afastadas, 
sob acusação de má gestão e 
desvio de dinheiro público.

A celeridade tem sido uma 
das apostas de Joaquim Man-
grasse, que conhecia já do an-
tecedente a situação no Estado 
Maior General das FADM, en-
quanto chefe da Casa militar do 
PR durante quase 6 anos. Nessa 
urgência, o pano de fundo é a 
situação em Cabo Delgado, 
que funciona como uma ne-
cessidade para as mexidas nas 
cúpulas dos Estados-maiores. 
Um grupo de comandantes 
militares já havia pressiona-
do Filipe Nyusi no sentido de 
aceitar a ajuda militar externa, 
face à incapacidade das FADM 
em resistir aos avanços dos 
grupos armados insurgentes.

Têm igualmente corrido nos 
bastidores denúncias de fugas 
de informações dos quadros do 
Estado Maior General que, in-
tencionalmente ou não, têm ser-
vido os propósitos dos grupos 
armados de inspiração islâmica 
activos no Norte do país, ante-
cipando as movimentações das 
FADM e unidades especiais de 

polícia (UIR/PRM) no terreno.
Joaquim Mangrasse está 

a utilizar a emergência da se-
gurança no Norte para “lim-
par” muitos dos generais do 
“sistema” e “desburocratizar” 
as FADM devido ao excesso 
de militares em funções ad-
ministrativas - à semelhan-
ça do seu próprio percurso 
- colocando-os nos quartéis.

As reacções surgidas são 
ainda reportadas como “té-
nues” e Joaquim Mangras-
se manteve a guarda pesso-
al que tinha quando exercia 
funções na Casa Militar do 
Presidente da República.

Chegada maciça das tropas 
estrangeiras

As movimentações nas 
FADM surgem na altura em 
que as tropas estrangeiras co-
meçam a chegar maciçamen-
te a Cabo Delgado, primeiro 
com o contingente do Ruan-
da (Rwanda Defense Forces/ 
RDF) em 09 de Julho, compos-
to por cerca de 1.000 elemen-
tos, seguindo-se o contingente 
da África do Sul, cujos primei-
ros militares desembarcaram 

em 19 de Julho. A dimensão da 
participação sul-africana não 
está fechada mas fontes situ-
am-na em c. 1.500 Militares, 
na linha do objectivo de ser o 
maior contingente aí estaciona-
do. A participação sul-africana 
enquadra-se na força regional 

da Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC Standby Force), co-
mandada pelo general sul-afri-
cano Xolani Mankayi. Em 26 
de Julho, chegou o contingente 
militar do Botsuana (Botswa-
na Defense Force, BDF) com-
posto por cerca de 300 mili-
tares do Exército. Botswana 
e também Angola integram a 
missão conjunta da SADC, co-
mandada pela África do Sul.

A missão da SADC respon-
sável pelo relatório técnico so-
bre o qual se baseou a proposta 
de intervenção em Cabo Delga-
do passa pelo envio de meios e 
tropas em apoio naval, aéreo, 
terrestre e logístico, conside-
rado demasiado dispendioso 
para o orçamento da SADC, 
incluindo 2 navios-patrulha, 1 
submarino, 1 avião de vigilân-
cia marítima, 2 UAV’s, 6 he-
licópteros e 4 aviões de trans-
porte de pessoal. O número de 
tropas sugerido, que se mantém 
válido, será de 3.000 militares, 
com contributo de vários países 
membros. A cumprir-se o pro-
posto, Cabo Delgado contará 
com 4.000 soldados de elite da 

SADC e Ruanda no curto prazo.
Angola, cuja autorização 

parlamentar para o envio de 
tropas para o exterior teve lu-
gar a 27de Julho, deverá enviar 
apenas 20 militares das Forças 
Armadas Angolanas (FAA), 
que não se irão empenhar di-

rectamente em combate, mas 
concentrar-se sobretudo na 
formação e apoio logístico. A 
equipa de militares angolanos 
pode igualmente vir a incluir 
pilotos e tripulação para os 
aviões de transporte IL-76. O 
próximo contingente a engros-
sar a força de interposição da 
SADC deverá ser o do Zim-
babwe, cuja composição está 
ainda em aberto, devido às difi-
culdades operacionais do Exér-
cito e falta de equipamento.

O contingente da SADC e 
as forças do Ruanda irão ac-
tuar com as FADM a partir 
do Teatro Operacional Norte 
(TON), situado em Mueda, e 
do recém-criado Teatro Ope-
racional Especial de Afungi 
que tem por missão exclusiva 
a defesa do DUAT dedicado ao 
“site” de gás natural liderado 
pela multinacional francesa To-
tal (Área 1) e que ficará a car-
go das tropas ruandesas e das 
forças de fuzileiros das FADM 
que já aí se encontravam.

No terreno, as tropas ruan-
desas combatem lado-a-lado 
com as FADM, desdobrando-
-se em todos os distritos em 

conflito, não se limitando ao 
de Palma, sede dos projectos 
LNG explorados pela Total. A 
reabertura das vias de comu-
nicação rodoviárias no eixo 
Palma-Pemba é tida como um 
objectivo prioritário para o 
contingente ruandês em Cabo 

Delgado. Os cerca de  1.000 
militares estão divididos entre 
as forças especiais do Exército 
(700) e forças de intervenção 
especial da Polícia Nacional. 
Este objectivo operacional pas-
sa pela “limpeza” da estrada 
N380, inactiva desde 2020, e 
por garantir a segurança na cir-
culação e reconstrução das in-
fraestruturas de comunicações 
destruídas na região das Qui-
rimbas até Mocimboa da Praia. 
As zonas de intervenção prio-
ritária serão assim o triângulo 
Nangade-Mueda - Muidumbe 
e os distritos de Mocímboa 
da Praia e de Palma, a norte.

Apesar do elevado contin-
gente a destacar para o terreno, 
fontes militares consultadas 
asseguram que as forças da 
SADC terão papel operacio-
nal secundário, relativamente 
às tropas ruandesas: opera-
ções aéreas (África do Sul, 
Botswana e Angola) e maríti-
mas (África do Sul). Irão ainda 
ocupar posições estratégicas 
no cordão de segurança criado 
para impedir a dispersão dos 
terroristas para outras áreas 
fora da actual zona de combate
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Bancada da Perdiz exige reposição 
e respeito da soberania 

Sobre presença de tropas estrangeiras no norte

A confiança de Filipe Nyu-
si nas tropas ruandesas, deve-
-se, em parte, à disponibilidade 
imediata demonstrada por Paul 
Kagame para destacar forças 
em Moçambique e encontrar 
financiamento para a missão.

Do lado oposto, os países 
membros da SADC mostra-
ram dificuldades em mobilizar 
financiamento para intervir. 
As limitações financeiras dos 
países da SADC ditaram que 
o seu destacamento militar 
fosse uma missão de três me-
ses, período que se acredita 
ser suficiente para neutralizar 
as células armadas e mobilizar 
fundos adicionais para opera-
ções de manutenção de paz.

Por sua vez, o destacamen-
to militar ruandês é uma mis-
são baseada nos resultados (e 
não no tempo), significando 
que as tropas do Ruanda só irão 
sair de Cabo Delgado depois 
de conseguirem neutralizar as 
acções das células terroristas.

Irritação de alguns 
comandantes das FADM

As informações que cir-

cularam publicamente desde 
a chegada ao terreno das for-
ças ruandesas, dando conta de 
sucessos alcançados por estas 
no combate aos insurgentes, 
causou irritação de alguns co-
mandantes das FADM, face ao 
que consideram propaganda 
ruandesa, conforme apurado.

Alguns jornais digitais, sul-
-africanos e moçambicanos, 
publicaram informação de que 
as tropas ruandesas abateram 
30 terroristas perto de Quitun-
da (vila de reassentamento da 
Total) e que perseguiram outros 
para a Tanzânia. Fontes milita-
res afirmam que esta informa-
ção é falsa e se insere no esforço 
de guerra psicológica e no ob-
jectivo de promover a imagem 
das tropas ruandesas. Outras 
fontes consultadas referem que 
a informação teve origem e foi 
disseminada por uma discreta 
empresa de análise de risco de-
nominada Aldebaran, que tra-
balha com as forças ruandesas.

Militares moçambicanos 
reivindicam que já haviam 
posto fora de combate dezenas 
de insurgentes, mesmo antes 
da chegada das tropas ruande-

sas, e que isso não teve a mes-
ma repercussão na imprensa. 
Igualmente, a notícia da recu-
peração de Awasse, atribuindo 
mérito ao reforço ruandês é 
desvalorizada pelos militares 
moçambicanos, que em No-
vembro de 2020 já haviam re-
cuperado o estratégico posto de 
controlo, embora não tenham 
conseguido manter a posição.

A irritação das tropas mo-
çambicanas com informações 
sobre as operações ruandesas 
deverá ser prenúncio de um 
problema de gestão de relações 
que irá perdurar durante o des-
tacamento estrangeiro em Cabo 
Delgado. Ao invés de reforço/ 
substituição das FADM por tro-
pas ruandesas, alguns coman-
dantes militares moçambicanos 
entendem que a falta de equi-
pamento é a principal causa do 
fracasso das tropas no combate 
à insurgência e exigem investi-
mentos em meios e formação.

A relutância da FRELIMO 
em aceitar a assistência militar 
externa levou à beira do esgota-
mento a capacidade operacional 
das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) em Cabo Delgado. 

Logo a seguir ao grande ataque 
de 24 Março à vila-sede de Pal-
ma, os comandantes militares 
emitiram um parecer dirigido 
ao PR, no qual referiam que 
era inevitável a assistência mi-
litar para travar a expansão dos 
insurgentes. Filipe Nyusi era 
favorável ao parecer militar, 
mas teve veto de alguns círcu-
los conservadores da Frelimo.

Relações com Tanzânia 
protegidas

No plano diplomático, o 
Governo de Filipe Nyusi está 
empenhado na recuperação 
das relações com a Tanzânia, 
que se degradaram nos últi-
mos anos devido ao conflito 
em Cabo Delgado e à concor-
rência entre os respectivos pro-
jectos de LNG. A Tanzânia é 
o único país da SADC que se 
manifestou abertamente con-
tra o envio de militares para 
Cabo Delgado, propondo a 
negociação com as células ter-
roristas - que, segundo o Go-
verno de Filipe Nyusi, são na 
maioria cidadãos tanzanianos.

Como parte deste esforço, o 

Serviço de Informações e Segu-
rança do Estado (SISE) travou a 
realização de um evento público 
do Centro de Estudos Estraté-
gicos e Internacionais (CEEI) 
e Escola Superior de Relações 
Internacionais na Universidade 
Joaquim Chissano (UJC). Pre-
visto para 30 de Junho, o evento 
tinha como tema “Relações en-
tre Moçambique e Tanzânia no 
Contexto do Extremismo Vio-
lento em Cabo Delgado” e iria 
contar com intervenções de Lu-
ísa Diogo, antiga PM do Gover-
no de Armando Guebuza, e To-
maz Salomão, antigo secretário 
executivo da SADC e ministro 
de várias pastas, entre outros.

Um dia antes da realiza-
ção do evento, que teria parti-
cipação de representantes de 
missões diplomáticas acredi-
tadas em Maputo, agentes do 
SISE abordaram o director da 
UJC, José Magode, no senti-
do de cancelar imediatamente 
o evento, com a justificação 
de que a sua realização po-
deria prejudicar o esforço do 
Governo para a normalização 
das relações com a Tanzânia.

 (africa monitor/Zambeze)

a presença de forças estrangeiras no território nacio-
nal constitui uma violação grosseira do órgão de soberania 
moçambicana. o deputado da bancada da renamo, Venâncio 
Mondlane entende que a solicitação de uma sessão extraordi-
nária tem que ver com a presença de tropas estrangeiras em 
moçambique sem anuência dos comandos constitucionais.

A bancada par-
l a m e n t a r 
da Renamo 
solicitou a 
c o m i s s ã o 

permanente da Assembleia da 
República a realização de uma 
sessão extraordinária cujo prin-
cipal tema é o debate sobre a 
presença de tropas estrangeiras 
no país sem conhecimento do 
órgão máximo de soberania.

 A casa do povo não está 
reunida em virtude das jor-
nadas parlamentares que de-
correm nas províncias, se-
gundo o deputado Venâncio 
Mondlane os trabalhos só re-
tomam no mês de Outubro e 
há uma matéria urgente e um 
dos fundamentos é a consti-
tuição que alude a soberania 
residir no povo, representado 
na assembleia da república.

No contexto da ajuda mili-
tar externa, Venâncio Mondla-
ne esclarece que a soberania 
não pode ser fragmentada ao 
belo prazer dos órgãos públi-
cos, havendo um órgão repre-
sentativo. Mondlane vai mais 
longe aludindo que o debate 
sobre a entrada de tropas es-
trangeiras devia ter acontecido 
antes da chegada das mesmas.

“Não se pode evocar urgên-
cias e outro tipo de expedien-
tes, porque a constituição é cla-
ra. As matérias de entrada de 
tropas estrangeiras, no artigo 
161 traça os princípios de defe-
sa e segurança e um dos princí-
pios é o da soberania e integri-
dade” clarifica Mondlane para 
quem é urgente a preservação 
da soberania e a titularidade 
que o povo tem sobre a mesma.

Há uma evidência da 

perturbação da ordem cons-
titucional na assembleia, o 
parlamentar explicou que a 
constituição esclarece que, em 
caso de perturbação da ordem 
pública há caminhos que são 
seguidos e um dos caminhos 
é a declaração de guerra, esta-
do de sítio ou de emergência.

E nenhum destes proce-
dimentos foram observados 
para o caso em apreço, aliás 

o parlamentar sublinha que 
mesmo que o presidente da 
república tivesse evocado o 
estado de guerra, caberia ao 
órgão de soberania ractificar 
tal decisão como orienta o ar-
tigo 283 do mesmo documento.

“É grave a situação de Mo-
çambique. Se Angola, Botswa-
na, Zimbabwe e outros países 
pediram aos seus parlamen-
tos numa situação para eles 

confortável, porque as forças 
estão a sair dos seus países 
para se sobreporem a sobe-
rania de outro país “ lamen-
tou o representante do povo. 

O cuidado que Moçambi-
que devia ter, assume o man-
datário do povo era duas ve-
zes maior que a de Angola e 
outros que enviaram tropas.

A bancada da perdiz refe-
re ainda que, os aspectos para 
a sessão extraordinária são, as 
implicações financeiras que 
não estão claras, económicas, 
e geoestratégica e outras, des-
de o controlo do canal de Mo-
çambique cuja França quer, 
rota dos recursos e um con-
junto de coisas aprofundadas.

Se não olharmos á longo 
prazo, adverte Mondlane corre-
-se o risco de balcanização que 
está criada numa das regiões da 
republica do Congo em que as 
setes forças criaram um feudo 
de recursos e o estado quase que 
é inexistente. Temos que estu-
dar bem a historia porque uma 
das forças dominantes na alu-
dida região é a do Ruanda. eG
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As estruturas económicas, sociais e 
históricas do país condicionam a economia 

Defende Nuno Castel Branco

O académico moçambicano, Carlos Nuno Castel Branco, 
defendeu esta pretérita terça-feira numa conferência oline 
da Indústria Extractiva em Moçambique Desafios e Perspec-
tivas organizado pelo Instituto de Estudos Sociais e Econó-
micos (IESE), em pareceria com o Centro de Aprendizagem 
e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), que as estruturas 
económicas, sociais e históricas condicionam a forma como 
a economia do país se comporta produzindo e reproduzindo, 
duas perspectivas uma da maldição e outra da bênção.

“A i n -
dús-
t r i a 
e x -
trac-

tiva é uma bênção na medida 
em que cria oportunidades para 
o desenvolvimento do país, e 
é uma maldição, porque causa 
problemas da economia e da 
sociedade”, segundo a fonte.

Afirmou que na lógica 
destas duas perspectivas da 
bênção e da maldição, urge-se 
criar as estratégias para que 
indústrias extractivas possam 
concretizar o lodo da bênção 
e eliminar o lado da maldi-
ção, sublinhado quer os as-
pectos negativos ou positivos 
da indústria extractiva quer 
naquilo que é a política ou es-
tratégias para transformar esta 
indústria em algo mais positivo. 

Segundo Castel Branco 
esta dualidade de perspecti-
vas aliadas as deferências so-
ciais existente no país, tem 
criado a expropriação de ter-
ra a remoção e deslocamento 
inapropriado das populações.

“A distribuição de modos de 
vida das empresas as desigual-
dades das famílias nas comuni-
dades a inflação, os preços dos 
bens básicos a degradação das 
condições, de vida das popula-
ções as reduzidas de oportuni-
dade de emprego e das condi-
ções das pessoas, o aumento da 
violência entre os quais pode-
mos destacar a violência arma-
da de Cabo Delgado”, afirmou.

Explicou que os actos de 
corrupção, bem como a des-
truição ambiental associado 
ao controlo da economia na 
sociedade e da política, atra-
vés do capital extractivo dos 
mercados financeiros interna-
cionais criam lacunas na gover-
nação do país, sublinhado que 
“as saídas ilícitas dos capitais 
exacerbadas pela incapacida-
de política do Estado de con-
trolar as relações com capitais 

nacionais e de tributar os seus 
rendimentos, a rotura da iden-
tidade nacional que ameaça a 
soberania nacional territorial”. 

Por outro lado, disse que 
nas últimas duas décadas 
criaram-se enormes expecta-
tivas em torno do papel que a 
indústria extractiva para aca-
bar com a pobreza e projectar 
Moçambique para o nível de 
economia média ou avançada. 

“Na lógica da projecção das 
expectativas, a indústria extrac-
tiva pode ser vista como uma 
solução para todos os males da 
economia e da sociedade, uma 
oportunidade para ligações fi-
nanceiras das empresas nacio-
nais e outras estrangeiras. Mas 
tem sido a causa do desempre-
go directo e indirecto e uma 
fonte de receita fiscais externas 
bem como na maneira como 
as infra-estruturas são vista no 
país, sendo ainda um chamariz 
para o capital financeiro exter-
no, e um dínamo para o desen-
volvimento de qualificações.

Num outro desenvolvimen-
to, Carlos Nuno Castel Branco, 
disse que esta perspectiva vem 
a indústria extractiva como uma 
enorme onde que provoca uma 

subida súbita de várias magni-
tudes e sustentadas de rendi-
mentos para todos, por capita-
listas, Estado e trabalhadores. 

Para Castel nesta lógica 
é necessário prestar-se aten-
ção a muitos problemas que 
são de facto essências, cuja 
perspectiva é evitar o fenó-
meno daquilo que se chama 
de artes indecisos, que já se 
refere aos impactos negativos 
da competividade dos sec-
tores dos transportadores da 
economia causado por súbito 

aumento substancial da eco-
nomia, e que pode provocar 
a inflação directamente apre-
ciação da moeda tornado es-
ses sectores tão competitivos. 

“Esta situação pode ser 
superada com a criação do 
fundo soberano e de reco-
lha de receitas extraordinária 
e pelos gastos destas recei-
tas promoção da diversifica-
ção da banca”, disse a fonte.

Ademais disse que o ou-
tro problema a resolver é 
minimização internacional 
do problema do rendimento 
nacional o que pode ser feito 
com a formação de estabili-
dade auto rendimento e pela 
diversificação da base fiscal. 

Acrescentou ainda que a 
outra questão deste problema 
é a redistribuição do rendi-
mento para mais investimento, 
através de seguranças básicas 
quer de investimento público, 
em serviços que garantam a 
estabilidade social e melho-
rar a qualidade de vida e pro-
mover o desenvolvimento.

Dando exemplo da situa-
ção do sector transporte pú-
blico a saúde a educação os 
sistemas de saneamento, na 
ciência na tecnologia, nas co-
municações, na partilha de 
rendimento entre as comuni-

dades directamente afectadas. 
Disse que a resolução 

dos problemas dos efeitos 
ambientais e introduzir me-
didas de captação a inter-
venção e conservação uma 
versão mais estadista é um 
assunto pertinente do país.

“Este assunto de maximi-
zar sobre tudo a montante no 
desenvolvimento da rede de 
fornecedores e a jusante colo-
car o valor acrescentado pela 
transformação no mineiros e 
recursos energéticos extraídos 
criando assim as oportunida-
des das ligações financeiras nas 
empresas e capitalistas nacio-
nais a economia global”, disse. 

Por outro lado, Carlos 
Nuno Castel Branco, disse 
que algumas decisões que tem 
sido criticados enfatizam que 
os conflitos de terra e a luta 
pela sua sobrevivência da po-
pulação, independentes estra-
tégicos alternativos para o de-
senvolvimento não extractivos 
supostamente socialmente. 

Afirmou ainda que não 
bastam tratar as questões ma-
cros económicos é necessário 
deslocar a política pública, e 
as estratégias do movimento 
da indústria extractiva, para 
uma abordagem mais ampla 
do desenvolvimento nacional. 

dionildo tamele
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Salário mínimo do trabalhador 
moçambicano adia sonhos 

Secretario Geral da OTM-CS confirma 

ANÚNCIO DE VAGA

o iNstitUto sUperior de FormaÇÃo, INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA
(ISFIC), pretende recrutar Docentes a tempo inteiro e parcial:

Perfil dos Candidatos

• Mestre ou Doutor;
• Experiência Profissional mínima e comprovada de três ( 3 ) anos;
• Capacidade de aprender e adaptar-se às novas tecnologias;
• Capacidade de trabalhar em equipe;
• Formação Psicopedagógica;
• Dinâmico e proactivo;

Vagas disponíveis

• docente a tempo inteiro para as seguintes áreas: Ciências Exactas, 
Contabilidade e Auditoria, Psicologia Social e do Trabalho, Direito, Relações 
Internacionais, Educação e Serviço Social, Gestão de Empresas.

• Docente a tempo parcial para as seguintes áreas: Ciências Exactas, Direito, 
Psicologia Social e do Trabalho, Contabilidade e Auditoria, Gestão de Empresas,
Acção Social, Turismo, Gestão Bancária e Mercados Financeiros, Relações 
Internacionais, Marketing e Publicidade e Línguas ( Português, Francês e Inglês).

Os interessados poderão manifestar a intenção através de uma carta de candidatura 
dirigida ao Director Geral do ISFIC, anexando CV, Nuit, Carta de recomendação, 
Cópias de certificados e/ou Diplomas, B.I e uma foto tipo passe, ou para o endereço
electrónico abaixo referido até dia 10 de Agosto de 2021.  Igualmente pode-se entregar em 
formato físico na secretaria da instituição.

Endereço – Avenida Emília Daússe, 1990,  casa da Educação da Munhuana, Alto Maé –
1100 Maputo. Email: isfic.recrutamento@gmail.com

Comercial

O Secretário-Geral da Organização dos 
Trabalhadores de Moçambique-Central Sindical 
(OTM-CS), Alexandre Munguambe admite que o 
trabalhador moçambicano não vive do salário que 
aufere. Para Munguambe o ideal salário para o 
trabalhador nacional ter cama, mesa, alimentação 
condigna e casa, seria de 25 mil meticais.

Enquanto isso não sucede o moçambi-
cano vai continuar a viver na precarie-
dade laboral, tendo em conta a eclosão 
da pandemia da covid19 que levou ao 
encerramento de muitas empresas. 

Alexandre Munguambe reconhece que o trabalha-
dor moçambicano enfrenta despesas de vária ordem 
aliada ao agravamento das condições de vida e que nun-
ca viveu do seu salário ou seja Munguambe refere que 
o vencimento da massa laboral serve para sobreviver. 

Para Munguambe, já há proposta para a nova 
fixação do salário mínimo em debate que no seu 
entender poderá aliviar minimamente ao pesado 
fardo que enferma o trabalhador moçambicano. Em-
bora sem adiantar as percentagens relativas ao sa-
lário, Munguambe estima que nove sectores estão 
neste momento a ser examinados e as conclusões 
serão do domínio público logo que haver consensos. 

“Não temos os números. Mas, há um tra-
balho intenso para alcançarmos algo consen-
sual “ indicou Secretario geral da OTM-CS 

Apesar do debate em curso sobre o salário míni-
mo Munguambe reconhece que a vida do trabalha-
dor nacional é um martírio. Está difícil ao ponto de 
um total de 500 mil trabalhadores estão na amargu-
ra do desemprego que a covid19 originou e o sector 
de restauração constituiu um dos mais afectados e 
os números já são gritantes a ponto de associação de 
restauração e catering antever para o caos tendo em 

conta a limitação do horário im-
posta aos operadores desse sector.

De igual modo, a OTM-C 
desdobra se em partilhar com a 
massa laboral a proposta da re-
visão da nova lei do trabalho por 
estar desajustado e desfasada 
da realidade. Comentou ainda, 
Munguambe sobre a necessida-
de de se criar uma instituição ju-
rídica próxima do trabalhador.

elton da Graça
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Na vida cada um 
de nós passa 
por diferentes 
s i t u a ç õ e s , 
encara muitos 

altos e baixos, e enfrenta 
inúmeras tristezas e infortúnios. 
No percurso da vida, cada um 
passa por situações de saúde 
ou doença, força ou fraqueza, 
alegria ou tristeza, sossego ou 
incómodo, liberdade ou prisão, 
bem-estar ou desconforto, bem 
como muitas outras situações 
contraditórias e irreconciliáveis, 
tudo isto até chegar ao seu 
destino final que é a morte.

Na realidade, tudo isto não 
passa de testes impostos pelo 
Senhor dos Mundos aos seus 
servos. Caso estes se saiam 
bem nisso, tal poderá ser 
motivo de expiação e elevação 
do seu grau junto de Deus.

Sempre que a pessoa encara 
situações menos agradáveis, 
deve aceitá-las e conformar-
se, ser paciente e grato a 
Deus, e evitar lamentações.

Manifestar  impaciência 
e desespero não leva a nada. 
Segundo os ensinamentos do 
Profeta Muhammad, (S.A.W.), 
qualquer aflição ou preocupação 
que atinge um crente, é motivo 
para o perdão dos seus pecados, 
e elevação do seu grau, ainda que 
o desconforto por que passou se 
traduza apenas num pequeno 
ferimento causado por um pico 
que atingiu uma parte do seu corpo.

Já há alguns anos que estamos 
sendo fustigados por doenças 
como a malária, a sida e outras 
enfermidades, e actualmente 

soma-se-lhes o Corona Vírus 
que na forma de pandemia 
nos fustiga incessantemente.

Estas mortíferas doenças 
abateram-se sobre a Humanidade, 
deixando milhões de pessoas 
p r e o c u p a d a s ,  e n t r e g u e s 
aos cuidados hospitalares.

Entre os infectados há um 
grande número que não consegue 
camas, nem tecto hospitalar 
debaixo do qual possa passar uma 
noite, e muitos outros nem sequer 
têm alguém que possa saber da sua 
saúde, isto nos hospitais públicos.

Quanto aos hospitais privados, 
estando vazios, são destituídos 
de qualquer sentimento humano, 
pois exigem avultadíssimas 
quantias de caução, mesmo 
antes de o doente ser admitido, 
algo que não está ao alcance 
d e  u m a  p e s s o a  n o r m a l .

Deus agraciou o Homem com 
muitos favores. A saúde e a 
doença são coisas naturais, pois 
o Ser Humano vive saudável, e 
por vezes também adoece, o que 
é sinal de vida já que as coisas 
inanimadas nunca adoecem. 
Portanto, estar saudável ou 
adoecer, são qualidades dos vivos.

A doença não é algo que deva 
levar-nos ao desespero, nem 
repulsa, pois se por um lado a 
saúde é um meio de sossego 
da parte de Deus, por outro, a 
doença também é uma graça da 
Sua parte. Se na saúde a pessoa 
deve ser grata à Deus, na doença 
deve ser paciente. E quem for 
grato, certamente que Deus o 
recompensará generosamente, 
abrindo-lhe as portas do Paraíso, 
onde preparou para ele todas as 

graças, permitindo-lhe o desfrute 
eterno dessas graças, não mais 
encarando nem a morte, nem 
a doença, e nem o cansaço. 

Infelizmente o Ser Humano 
não é grato. Toma todas as graças 
divinas e usa-as sem manifestar 
gratidão, razão pela qual Deus 
diz no Qur’án, Cap. 34, Vers. 13:

“E poucos  de  entre  os 
meus servos são gratos”.

Pelo contrário, o Homem 
n ã o  s ó  é  i n g r a t o  c o m o 
causa es t ragos na Terra .

Deus criou o Ser Humano 
livre, mas há quem se dedique 
à  escravização  dos  seus 
semelhantes, à exploração 
das suas necessidades dos 
outros, recorrendo às coisas 
que Deus criou na Terra 
para  benef ício  de todos.

Deus criou o Ser Humano 
seguro, mas há pessoas que 
subjugam os outros incutindo-
lhes medo e terror, recorrendo 
a todos os métodos maléficos 
para destruir a criatura divina.

Deus exigiu de nós que 
respeitemos os direitos dos 
outros, mas há gente que 
transgride e atenta contra a vida, a 
honra e a propriedade dos outros.

Deus estabeleceu um método 
de vida na Terra, ordenando 
ao Ser Humano: “Se aplicares 
este método terás uma vida 
feliz neste e no Outro Mundo”. 
Mas o Homem subverteu e 
arruinou o método divinamente 
estabelecido, tudo para satisfazer 
os seus caprichos. E agora 
enfrenta as consequências 
d a  s u a  i n s u b o r d i n a ç ã o . 

Deus é justo e é o Senhor dos 

Mundos. Ele definiu direitos 
iguais para todos os seus servos 
sem discriminação alguma, 
sejam eles fortes ou fracos, 
grandes ou pequenos, pois todos 
nós somos iguais perante Ele.

Quando o forte atenta contra os 
direitos do fraco, tal se considera 
uma agressão contra os direitos 
de Deus no Seu Universo.

D e u s  c o n c e d e u - n o s 
gene rosamen te  t odas  a s 
graças sem nos pedir por 
elas  qualquer  pagamento 
ou esforço da nossa parte.

Apesar de o Ser Humano 
causar estragos na Terra, cometer 
injustiça, atentar contra os 
direitos dos outros, subverter o 
que Deus criou, e transformar 
a  v ida  de  fe l ic idade  em 
desgraça, mesmo assim Deus, 
o Misericordioso, protege-o.

S e  o  S e r  H u m a n o  s e 
a r repender,  abandonar  a 
injustiça a que se entregou, 
certamente que Deus sendo 
Indulgente conceder-lhe perdão.

Porém, este mesmo Ser 
Humano só se lembra do 
seu  Senhor  no  momento 
da dificuldade, aflição ou 
morte. Nessas circunstâncias 
ele recorda-se do Poder de 
Deus e levanta as mãos em 
s ú p l i c a  d i z e n d o :  “ M e u 
Deus! Senhor meu! Acuda!

Neste momento de pandemia 
todos nós temos que nos voltar 
para oi Criador e pedir perdão 
pelos pecados cometidos, e só 
assim Deus poderá afastar este 
mal que assola a Humanidade, 
já que a ciência tem-se revelado 
incapaz de erradicar esta doença. 

Tanto a doença como a 
respectiva cura estão sob o 
Poder de Deus. Ele é que dá a 
cura e a saúde a quem Ele quer. 
Ele é o curador, e ninguém 
mais pode curar fora d’Ele.

  É Ele que também revela 
a cura para cada doença, 
mas a Humanidade ainda 
não  se  apercebeu  d i sso .

De facto a saúde é a maior 
das graças divinas, contudo 
e infelizmente, nós não lhe 
damos o devido valor. Aliás, 
desleixamo-nos muito no 
que  a  i s so  d iz  respe i to .

Todos  sabem qua l  é  a 
importância do dinheiro, das 
riquezas e das propriedades, mas 
tudo isso só pode ser alcançado 
se a pessoa for saudável, e por 
isso deve-se ter os maiores 
c u i d a d o s  c o m  a  s a ú d e .

Sobre isto o Profeta (S.A.W.) 
diz: “Existem duas graças a 
respeito das quais a maioria das 
pessoas estão negligentes: a saúde 
e o tempo livre”. (Al-Bukhari)

Portanto, a saúde e o tempo 
livre, que são o principal capital 
do Ser Humano, devem ser 
valorizados, pois enquanto 
t ivermos saúde,  podemos 
cumprir com as nossas tarefas 
mundanas da melhor forma, 
bem como com as tarefas 
destinadas ao Outro Mundo.

Além da busca de tratamento, 
devemos  também orar  e 
implorar à Deus, pela cura para 
a doença de que padecemos.

O  P r o f e t a  M u h a m m a d 
(S.A.W.) disse: “Procurai 
a cura dos vossos doentes 
com a prática da caridade”.   

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A doença é um teste, e a 
saúde é uma graça!

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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As Sensíveis Questões das Nossas Línguas: Padronizar a 
Ortografia desta Língua e não evitar os CICOPI’s de secessão?(1)

| opinião |

Fabião Carrapau

“ Fofoca Nacional” mal de todos males

“A v e l h a 
“Justiça 

Nacional”, agora popularmente 
chamada de “Fofoca Nacional”, 
parece estar a dar honra ao seu novo 
nome, levando para cada episódio 
um tema que não tem nenhuma 
relevância política ou social, é 
como as telenovelas que todas 
as semanas os seus seguidores 
podem seguir na televisão.

  A vida privada (incluindo 
a  s u a  v i d a  i n t i m a ) ,  d e 
qualquer pessoa, deve ser 

respeitada independentemente 
se esta se encontra privada 
ou não da sua liberdade.

 No seu mais recente WhatsApp, 
como tem sido apanágio, a “Fofoca 
Nacional” reconhece que para 
mudar uma decisão das autoridades 
prisionais, onde a pessoa que 
querem humilhar está detida, 
alguém pagou cem mil meticais, 
a uma pessoa que diz saber o 
seu nome, mas não revela esse 
nome, o que indica que estão 
a esconder um acto criminoso. 
Ou seja, estão a encobertar um 
crime de corrupção, que devem 
denunciar, a menos que não seja 

verdade como acontece nas muitas 
mensagens que são publicadas 
nas redes sociais, escondendo o 
nome do autor ou responsável 
pela publicação da mensagem.  

 Esta história manipulada, 
juntamente com o art igo 
que apareceu nos meios de 
comunicação social, há alguns dias, 
não pode ser uma coincidência 
mas sim um movimento elaborado 
ou preparado por alguém, para 
chegar a um fim, que é do interesse 
particular dele ou dos seus patrões.

 Toda  e s t a  h i s t ó r i a  é 
indirectamente dirigida ao seu 
marido, que está detido na prisão 

devido as propaladas dívidas 
ocultas. Isso é indicativo claro de 
que está a ser preparado, pelos 
interessados ou promotores neste 
caso um ambiente desfavorável 
perante a opinião pública, bem 
como para declaração perante o 
juiz que tem de fazer nas próximas 
semanas. Não é por acaso que 
outros meios de comunicação 
e amigos da “Fofoca Nacional” 
estão a publicar esta notícia 
irrelevante. É uma tentativa 
de assassinato do carácter 
e de manipular a sociedade e 
aqueles que têm de julgar a 
pessoa, a fim de enfraquecer 

a sua imagem para favorecer 
outras pessoas do seu interesse.  

 Cada dia temos menos dúvidas 
de que por detrás de todos estas 
“fofocas” deve haver algum 
interesse escondido, que está por 
detrás de toda esta montagem 
mediática. Teremos de esperar para 
ver o que a “Fofoca Nacional”, uma 
espécie de “terrorismo digital”, vai 
publicar nos próximos capítulos 
desta telenovela barata nas 
próximas semanas, antes e depois 
do julgamento do mérito da causa.

É sabido que de todos os males 
que assolam a terra a mentira é 
a mais poderosa. Aguardemos!

Caro leitor, eis-
me aqui, outra 
vez, na página 
des t e  j o rna l , 
t r anscor r idos 

cerca de oito anos hibernado numa 
longa estação de inverno rigoroso 
da vida. À entrada de um novo 
verão, desejo voltar a navegar 
neste grande rio, o Zambeza, 
buscando trazer a perspicuidade 
e os mistérios do exercício 
de consolidação e construção 
da nossa moçambicanidade. 

Portanto, meu propósito, 
desta vez, é trazer para o 
público um debate franco e 
aberto, honesto e isento sobre 
aquilo que diz respeito à nossa 
identidade como um povo plural 
e uma nação com características 
próprias; refiro-me, neste caso, 
à Língua, especificamente o 
domínio da escrita e ortografia 
das línguas moçambicanas 
nativas, classificadas como 
Línguas Bantu ou Bantas.

Não me vou aventurar nem 
posso cometer tamanha ousadia 
de querer fazer uma abordagem 
acerca de todas as línguas faladas 
neste solo pátrio, esse exercício 
deixo para os outros interessados, 
falantes e conhecedores dessas 
línguas. Certamente que, sempre 
que a situação exigir, buscarei 
alguns dados de uma ou de outra 
língua para demonstrar e clarificar 
determinadas situações da língua 
que me proponho analisar com 
algum aprofundamento, neste 

caso a Língua dos Timbileiros 
e do M’Saho, dos fabricadores 
de M’tona (óleo de mafura), 
dos dançarinos de Makhara.

U m a  b r e v í s s i m a 
contextualização vale para todos 
ficarmos assim sincronizados 
sobre o assunto. Representaras 
línguas faladas em códigos 
escritos foi sempre uma questão 
que preocupou todos os povos ao 
nível planetário, porque é a escrita 
que tem sido atéaos nossos dias a 
única e fiável forma de manter a 
história e civilização de um povo 
guardadas e transmitidas para 
gerações e gerações ao longo de 
séculos e milénios, é igualmente 
através da mesma escrita que se 
assegura a transmissão de valores, 
conhecimentos, arte, ciência, 
tecnologia, de entre tantas outras 
vantagens deste código, a escrita. 

N o s  p r ó x i m o s  a r t i g o s 
poderemos dedicar tempo para 
narrar um pouco a história do 
surgimento da escrita no mundo, 
por ora focalizemo-nos à questão 
da escrita e da ortografia das 
nossas línguas,que começou a 
ser matéria digna de estudos, 
análises, seminários, palestras, 
workshops (e nunca um criterioso 
debate nem discussão) desde os 
finais da década de setenta (1978) 
quando a Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) introduziu no 
Curso de Formação de Professores 
de Portuguêsa discipl ina 
deEstudos de Línguas Bantu e, 
subsequentemente, vieram a ser 

organizados seminários, década 
após década,com o propósito 
de padronizar “a Ortografia 
de Línguas Moçambicanas”; 
o primeiro destes seminários 
aconteceu em 1988,  sob 
a iniciativa e organização da 
Faculdade de Letras da UEM, 
através do Núcleo de Estudos 
de Línguas Moçambicanas 
(NELIMO), em colaboração 
com os Arquivos do Património 
Cultural (ARPAC) e o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (INDE) (cf. o 
Relatório do I Seminário Sobre 
a Padronização da Ortografia 
de Línguas Moçambicanas).

Relativamente a este primeiro 
seminário, de acordo com o 
relatório respectivo, importa 
destacar alguns trechos (em forma 
de recomendações) insertos no 
discurso de abertura desde, 
proferido pela então Ministra de 
Educação, Graça Machel (pp.3-
5): “elaborar uma proposta, com 
carácter definitivo, das escritas 
das línguas”; “criar Comissões 
de Línguas que se encarregarão 
da divulgação, avaliação e 
revisão da terminologia e norma 
ortográficas”; mais adiante o 
discurso refere que “um dos 
resultados práticos imediatos deste 
seminário será o desenvolvimento 
de reacções e actitudes sócio-
linguísticas que levantarão novas 
pistas de trabalho que reorientarão 
a actividade de investigação” 
e que “As nossas instituições 

de investigação precisam de se 
enraizar na realidade nacional, 
de forma a encontrar soluções 
c ien t í f i cas  nas  ques tões 
reais colocadas pelo povo”.

Deste introito, e olhando 
para a natureza do evento e a 
natureza do assunto, percebe-se 
logo que a empreitada ia ser um 
fardo pesadíssimo, desgastante 
e frustrante, porque questões de 
língua são questões de cultura 
e tudo isso é a essência de um 
povo. Como era possível num 
único seminário sobre esta matéria 
tão sensível quanto complexa 
definir uma proposta definitiva 
de escritas de pouco mais de 
15 línguas? Tratando-se de um 
fórum inaugural sobre a escrita das 
nossas línguas, devia ter havido 
um exercício diferente, se calhar 
o de reflexão sobre esta matéria 
e, seguidamente, a criação de 
comissões de línguas que iriam 
trabalhar no levantamento de dados 
necessários e consensualizados 
para o estabelecimento de um 
quadro de escrita ou ortográfico 
para cada língua, como parece 
sugerir a última transcrição acima.

Mas tal não aconteceu, porque, 
eventualmente, se assumiu que 
os trabalhos feitos e consensos 
a lcançados  ao  nível  dos 
organizadores eram bastantes para 
se avançar conforme as intenções 
do discurso da ministra. Qual terá 
sido então o papel dos convidados 
presentes no seminário, de entre os 
representantes das comunidades 

linguísticas, religiosos, órgãos 
de comunicação social…? 
gente que lida com as línguas 
moçambicanas quotidianamente; 
certamente limitaram-se a ouvir e 
conformar-se como que já tinha 
sido decidido noutros fóruns. 

É a partir deste exercício, 
corolário do exercício feito por 
alguns estudiosos na área da 
linguística, desde a independência 
ou pouco antes, nas escolas das 
Zonas Libertadas, que surge a 
tão estanha quanto polémica 
palavra CICOPI, nunca antes 
conhecida entre os falantes da 
língua que, desde décadas e 
décadas estavam familiarizados 
com ostermosTXITXOPI ou 
TCHITCHOPIou TSHITSHOPI 
ou CHOPE e nunca CICOPI.E daí 
em diante, até presentemente, já se 
realizaram quatro seminários sobre 
estas matérias e o caso TXITXOPI/
CICOPI continuanovo, candente 
e áspero e incómodo entre alguns 
estudiosos de linguísticabem 
como doutras áreas, confissões 
religiosas, falantes, entusiastas e 
interessados por esta questão da 
ortografia e padronização desta 
língua falada maioritariamente 
nos distritos de Zavala, Inharrime, 
Manjacaze e em alguns enclaves 
dos distritos de Homoine e Panda. 

O que então concorreu para que 
nascesse o CICOPI e se tentasse 
matar o imortal TXITXOPI 
pelo menos ao nível oficioso? 
Duas convicções mais uma se 
apresentam como real explicação.   
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É q u i n t a - f e i -
ra de manhã 
( 2 8 . 7 . 2 0 2 1 ) ! 
A “Cidade das 
Acácias Verme-

lhas”, do mayor Dr. Eneas da 
Conceição Comiche, acorda com 
uma previsão de 29º Celsius, o 
que agrada de certa maneira aos 
munícipes da Área Metropolitana 
de Maputo, já que estes povoam 
a urbe à busca de muitos e va-
riados serviços, regressando aos 
seus bairros no fim do dia. Re-
cordemos que nos últimos tempos 
Maputo andava com média de 22º 
e noutro dia com 12º de mínima, 
com todos problemas de saúde.

Depois da semana finda ter 
sido fértil da maka quase que gre-
ve das “velhinhas” que foram ini-
cialmente dados pela Vereadora 
dos Cemitérios Dr.ª Alice Abreu 
(30 dias para regularizarem a si-
tuação das campas) no Cemitério 
de Lhanguene e Michafutene, 
com a ameaça mesmo de que: que 
caso não cumprisse as “campas 
iriam reverter a favor do Muni-
cípio” – vejam só o que nos leva 
a “democracia”. – Comentava 
um amigo há dias no café Abfc.

Mas esta questão das “cam-
pas” e a polémica “Postura” dá 
para nossos próximos escritos, 
não obstante, a Vereadora Ali-
ce Abreu, perante a incapaci-
dade de atender as pessoas, na 
sua quase totalidade velhinhas 
que estiveram no cemitério de 
Lhanguene sem obedecerem ao 
distanciamento social, perante 
os poucos dias que a “zelosa” 
Vereadora deu para o cumpri-
mento da medida, estendeu a 
“confusão” para mais 120 dias.

Em plena época do CO-
VID-19 a Vereadora quiçá quer 
“correr” para mostrar serviço…

É quinta-feira de manhã! Na 
quarta-feira (28) estivemos no 
Terminal de Museu, onde em-
barcam e desembarcam os pas-
sageiros dos transportes para a 
“Área Metropolitana” de Maputo.

- Os autocarros de BEDENE/
Museu funcionam com deficiên-

cia!... – Era uma passageira a dizer.
-Saiu daqui às 14 e tal e só 

voltará às 17 e tal!... – Isto é 
um grande sacrifício para nós.

-Só funciona um autocarro, 
mas aos sábados estão parados e 
dizem que vão à “manutenção”. 
Mas de segunda à sexta, muitas 
vezes vem sóum ou não há auto-
carro, porque às vezes avaria pelo 
caminho (durante o trajecto) …

-Não há ninguém que vê 
isso. Estamos a sofrer. – diz 
um senhor de meia idade.

Como resultado quer nas 
linhas de Museu/Liberdade, 
quer nas linhas Museu/Patrice 
Lumumba os autocarros e ou-
tras vias Museu/1º de Maio, por 
exemplo, andam superlotados.

- Quando as viaturas che-
gam, alguns motoristas abrem 
todas as portas da frente e traz 
desorganizando a “bicha”, le-
vando aos empurrões. Aí não 
se observa a bicha, porque cada 
um quer ver apanha o assento…

-Muitos passageiros que estão 
calmamente na “bicha” a cumprir 
com distanciamento social, quan-
do entram aos empurrões e com 
autocarro superlotado, “ninguém” 
observar o distanciamento so-
cial… - explica outro passageiro.

-É por isso que os nú-
meros de óbitos não pa-
ram!... – Desabafa um jovem.

Está a maka:COVID-19 na 
Agência Metropolitana de Mapu-
to: Não se observa as regras de dis-
tanciamento social nos transpor-
tes autocarros e semicolectivos…

Não obstante, a promessa do 
ministro dos Transportes e Co-
municações, Dr.Janfar Abdulai, 
de que em Agosto receberemos 
mais autocarros, julgamos em 
nosso modesto entender que o 
comportamento de motoristas na 
Área Metropolitana de Maputo 
tem de ser penalizado se tivermos 
em linha de conta que a propa-
gação do COVID na Área Me-
tropolitana de Maputo é gritante.

N.A. – Faleceu na madruga-
da da quarta-feira (28.7.2021) 
Zaide Aly, empresário que há 

anos reside na cidade da Beira. 
Zaide Aly com os seus próprios 
meios, numa altura praticamen-
te difícil da guerra de desesta-
bilização conseguiu reabilitar 
o Hotel Moçambique, um dos 
maiores estabelecimentos ho-
teleiros na Cidade do Chiveve, 
tendo transformado em local de 

grandes encontros. Nas nossas 
deslocações à Beira contamos 
sempre com suas sugestões 
para o desenvolvimento não 
só da Cidade da Beira, mas da 
Província e o País em geral. Tí-
nhamos longas e prolongadas 
cavaqueiras em Maputo, antes 
de decidir ir residir na Beira. 

A cidade de Chiveve perdeu 
um ícone que será sempre re-
cordado. Recordamos a capa-
cidade das suas intervenções 
nas sessões do Comité Central 
da FRELIMO durante muitos 
anos. À sua esposa, filhos e ne-
tos os nossos sentimentos de pe-
sar. Requiem in pace Zaide Aly.

Não se observa as regras de distanciamento social 
nos transportes autocarros e semicolectivos…

MaputadasF r a n C i s C o  r o d o l F o

COVID-19 na Agência Metropolitana de Maputo:

 z A maka das taxas dos Cemitérios da Vereadora dos Cemitérios, Dra. Alice Abreu.

 z Autocarros Bedene/Museu funcionam com deficiência e sábados e domingos “em manutenção” e 
necessidade de acabar com indisciplina dos motoristas que abrem todas as portas (traz e frente) …

 z Requien in paceZaide Ali, empresário falecido na Beira na quarta…
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Editorial
Resgate de valores morais  

contra os rumores da vacinação  

Diz-se que África é o berço da humanidade por ra-
zões que tem certamente a ver com restos mortais, 
e talvez por esse mesmo motivo os mortos tem 
nesse continente um tratamento até especial, nunca 
morrem, pelo contrário parece que ganham mais 

importância depois de passarem para outra. Os indivíduos em África, 
Moçambique concretamente, ainda que mortos, continuam grandes 
influenciadores das almas vivas, acredita-se que as almas dos mortos 
rondam entre os vivos e que são até capazes de interferir no destino 
dos não mortos, portanto os mortos são demasiadamente respeita-
dos, suas famílias não saem dos túmulos em busca de qualquer que 
seja a solução para os seus problemas e buscam até mesmo a sorte.

Mas com a interferência do ocidente para ridicularização dos 
hábitos africanos, países como Moçambique vão velozmente 
abandonando aquilo que são as suas tradições, contrabandeando-se 
até culturalmente aos costumes do ocidente, visto que, esses têm 
poder para os proporcionar todas as beldades contemporâneas que 
a vaidade africana ambiciona dos outros. Esse abandono a tradição, 
resulta no que agora se chama de modernização, e no âmbito desta 
modernização africana ou moçambicana, a morte vai aos poucos 
ganhando um sentido mais normal do que natural, os mortos deixam 
aos poucos de ser tão endeusados como vinham sendo ao longo 
dos tempos, embora continuem ainda gozando de algum respeito.

E é mesmo em relação a falta de até esse respeito para com os mor-
tos que se está hoje indignado nas terras de Machel, em chongoene 
na província de Gaza. Vem a caminho deste destino, Gaza, o mais 
esperado aeroporto, e para tal foi preciso completar a cerca do local 
para o efeito e esse local pressupunha a exumação de corpos pela 
indesejada existência de um cemitério naquela comunidade, exacta-
mente no espaço do aeroporto, isso forçou ao governo a movimentar 
corpos em eterno descanso, um pesadelo para povos que tanto respei-
tam os mortos mas, tristemente tinha que ser. O mais terrível nesse 
cenário todo é a mutilação dos corpos exumados para empacota-los 
a fast-food em caixões de miniatura que governo desenrascou.

Essa sujeira envolvia serrotes e catanadas, dividindo corpos sem 
vida ao meio na presença dos seus ente queridos desrespeitando 
duplamente aos vivos e aos mortos horrorosamente, uma acção ver-
gonhosa de ser praticada por um governo. Tudo que se desejou àquela 
gente aquando da sua morte, foi que descansasse em paz e, é exacta-
mente o governo, como sempre, que vai e retira tal paz. Na terra de 
Mondlane, Moçambique, jamais houve paz, o governo jura tanto a 
paz ao seu povo e nunca se quer se deu ao luxo de consagra-la, desde 
quando abraçaram-se as armas na década sessenta em busca de rosas, 
nunca se obteve qualquer uma que não tivesse cheia de espinhos.

Contudo, os vivos estão habituados a essa paz intermitente, a 
esta não paz, agora invadir a paz dos mortos é mais do que um 
só desgoverno, é um verdadeiro fascismo pecaminoso embora 
seja também um ataque e injusto ao fascismo assim considera-la, 
porque nem Mussolini perseguia os mortos, nem Hitler, nem Gue-
buza, é mesmo uma prática nova, típica da ideologia Nyussiana.    

Perante tudo isto, lembramos que por crenças enganosas, es-
túpidas ou verídicas, antiquadas ou modernas, fictícias, imagi-
nárias ou reais, a única certeza que existe é a distância que os 
vivos vão tendo para com os mortos mas, nada certo em relação 
a dita influência africana dos mortos para com os vivos, será 
que mexem mesmo com os destinos dos vivos. Oxalá que não 
e o destino seja mesmo o do bilhete pago. Boa viagem a todos.  

Nem os mortos descansam 
em paz neste país A COVID-19 não mata ninguém pois somos imunes devido às 

temperaturas altas em Moçambique, ou traduzindo ainda para o 
senso comum, somos imunes porque em Moçambique faz mui-
to calor. Esta frase foi o mote para os factos que hoje se verifi-
cam um pouco por todo o território no que a vacinação contra 

a pandemia diz respeito. Assim diz um dos inúmeros mitos sobre a pandemia 
no país. A desinformação e os rumores são dois dos desafios na luta contra o 
coronavírus, dai que urge desenvolver conteúdos para combater tais rumores. 

Nos últimos meses e face às medidas tornadas públicas pelo PR, os 
veículos MAHINDRA da policia tornaram-se nos mais temidos car-
ros nos bairros suburbanos, pela forma como os agentes que nestes 
se fazem transportar (mal)tratram os prevaricadores. Afinal todos os 
dias somos obrigados a vivenciar episódios rocambolescos que ter-
minam com detenções, fugas descontroladas das pessoas dos locais 
do crime, consubstanciados de actos grotescos de extorsão da grana.

Os rumores da fraca adesão das massas relacionam-se principalmen-
te com menções sobre a doença, testes, tratamento, vacina, ganhando 
contornos assustadores. Os mitos populares sobre o cenário da desin-
formação da COVID-19 incluem mensagens sobre a vacinação assu-
mindo que se trata de uma experiência humana para avaliar a vacina 
da COVID-19” uma vez que a doença não existe no país e há relatos 
de gente que morreu ou contraiu trombose derivada da medicação.

Temos para nós que o MAHINDRA devia antes ser usado para campanhas 
de educação cívica como o vimos fazer na baixa da cidade de Maputo, com 
os policiais a vomitar palavras de incentivo à necessária higienização da 
mãos e outras formas de prevenção, do que andar a perseguir pessoas de 
forma desordenada e criando pânico. Ficávamos todos a ganhar e depois 
da avaliação final da campanha ai sim, teríamos os MAHINDRA a fazer 
das suas incluindo extorquir dinheiro. O acesso a informação oficialmente 
verificada é crucial no que diz respeito à prevenção da COVID-19, bem como 
quando se trata de garantir a boa saúde da população. Promover o acesso à 
informação correcta e combater a desinformação contribui para uma melhor 
participação da população na resposta a esta pandemia sem precedentes, e a 
sua implementação ajudará a diminuir o impacto da desinformação no nosso 
país e a orientar as pessoas a tomarem as medidas preventivas correctas.

A desinformação pode levar à confusão e, em última análise, à descon-
fiança nos governos e na resposta de saúde pública, daí que  devemos 
continuar a apoiar a implementação de intervenções chave que forneçam 
aos cidadãos informações claras baseadas em evidências e que conduzam 
a comportamentos de saúde positivos,  resgatando valores morais na fa-
mília e nos  bairros, e outrossim, paralelamente aos MAHINDRAS, as tvs 
deviam estimular a abertura de espaços públicos para o debate de assuntos 
relacionados com o resgate dos valores culturais, morais e cívicos na fa-
mília e na sociedade, tendo como horizonte a massificação da vacinação. 

Estamos a falar da realização de palestras, mesas redondas e debates 
radiofónicos em todos os municípios, comunas e em escolas, para darmos 
resposta aos fenómenos atípicos que têm estado a acontecer na nossa 
sociedade e no final da campanha devia ser feita uma avaliação de todos 
os temas abordados e os principais problemas apresentados, para que 
posteriormente o Executivo faça um realinhamento no quadro das suas 
políticas, para encontrar soluções para o resgate de valores na família e 
na sociedade, pois se os MAHIDRAS continuarem assim e não desempe-
nharem o seu verdadeiro papel de educar, no futuro teremos uma socie-
dade doente, com muitos problemas, para além desta fatídica pandemia.

| opinião |

douglas Madjila

douglas Madjila
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Na edição passada, publicamos nesta página, um texto com 
o titulo “Dívidas ocultas para pescas de lazer”, cuja autoria foi 
atribuída ao Professor Elísio Macamo. Na verdade, o texto é da 
autoria  do nosso  colunista Douglas Magila. Pelos transtornos 
causados, a direcção editorial do Zambeze pede imensas descul-
pas ao(s) visado(s), bem como também a todos os nossos leitores.

Dívidas ocultas para pescas de lazer
Errata
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Das similaridades dos“terroristas” e 
“bandidos armados” aos terroristas 
do conflito em Cabo Delgado

Como nota prévia, temos de clarificar que os guerrilheiros 
que combatiam pela independência nacional e aqueles que 
depois vieram a combater pela democracia multipartidária 
e liberdades não eram terroristas e nem bandidos armados, 
respectivamente, como eram chamados pelos respectivos re-
gimes, o governo colonial português e então governo moçam-
bicano. 

Este comporta-
mento dos dois 
regimes ofere-
ce-se para o re-
conhecimento 

das similaridades dos governos 
diante dos seus inimigos po-
líticos independentemente da 
natureza dos regimes sobre os 
movimentos que os combatam. 

Esta breve mas rica História 
do povo moçambicano em ma-
téria de conflitos é agora trazida 
para analisar a situação de vio-
lência em Cabo Delgado para 
explicar a salada ideológica à 
luz das posições dos partidos 
políticos, jornalistas, analistas, 
investigadores, académicos e 
tantos outros sobre as causas, 
objectivos e soluções do con-
flito nesta província nortenha.É 
desta experiência histórica que 
se explica esta confluência 
ideológica pois se buscam as 
explicações nas similaridades 
entre os dois e longos conflitos 
anteriores protagonizados pela 
FFRELIMO (pela independên-
cia nacional) e Renamo (pela 
democracia multipartidária) 
contra os respectivos governos. 
Destas similaridades podemos 
destacar e concluir o seguinte, 
durante o período em que os 
governos não reconhecem os 
seus opositores e os combatiam.

 
1. Os regimes governa-

mentais nunca denominam 
os seus opositores políticos 
de movimentos políticos e 
chama-os por nomes mais 
feios e depreciativos. O re-
gime colonial chamava aos 
guerrilheiros da FRELIMO 
que lutavam pela indepen-
dência por“terroristas”. De-
pois da independência, go-
verno da FRELIMO chamou 
aos guerrilheiros da Renamo, 
que lutavam pela democracia 
multipartidária e liberdades 
por“bandidos armados”. As-
sim, a violência em Cabo Del-

gado é atribuída a terroristas. 

2. Os regimes chamam a es-
tes nacionais armados de agen-
tes de forças exteriores e nunca 
por alguma motivação interna 
(nacional). O regime colonial 
afirmava que os guerrilheiros 
da FRELIMO eram agentes 
do comunismo internacional 
(chinês e russo), etc.Por sua 
vez, o governo moçambica-
no de então sempre afirmou e 
defendeu que os guerrilheiros 
da Renamo eram agentes dos 
regimes racista e do apartheid. 

3. As tais forças externas 
(governos) são internacional-
mente sempre assumidas como 
um mal mas apoiadas secreta-
mente por governos. Estes go-
vernos apoiam secretamente, 
sem se comprometerem oficial 
e publicamente, negando o seu 
apoio sempre que forem acu-
sados. Na altura da luta pela 
independência, o mundo esta-

va dividido em dois sistemas. 
O capitalismo e o comunis-
mo. Cada um destes sistemas 
possuía os seus sistemas (ide-
ológico, político, social, eco-
nómico), etc. e considerava o 
outro diabólico. Os governos 
comunistas apoiavam a Freli-
mo, em formação militar dos 
seus guerrilheiros, logística (ar-

mas, equipamento, etc.) e pro-
punham-se a derrubar o capita-
lismo e instaurar o socialismo 
científico e o comunismo no 
mundo. Por causa desta ame-
aça, o governo colonial foi as-
sumido pelos governos capita-
listas (Estados Unidos, Franca, 
Inglaterra e outros como uma 
muralha contra o comunismo 
e, por isso, não podiam apoiar 
a luta pela independência na-
cional quando constataram que 
a FRELIMO (revolucionária e 
dominante) estaria alinhada ao 
bloco comunista, como veio a 
acontecer depois da indepen-
dência. Esses apoios foram 
sempre dissimulados, executa-
dos por secretamente com todo 
o tipo de manobras e simula-
ções que dariam a entender o 
contrário. No actual conflito, 
em Cabo Delgado, o governo 
assume que os moçambicanos 
evolvidos na violência não 
possuem nenhuma ideologia 
política sendo somente agentes 
do Estado Islâmico, AlShabab, 

AlQaeda, etc. Estas forcas são 
tidas, em todo o mundo como 
terroristas e, ostensivamente, 
são combatidaspor governos 
de todo o mundo. Tendo como 
base o histórico dos últimos 
dois conflitos, há vozes na-
cionais e internacionais, em 
especial de académicos e ana-
listas, que apontam assumem 

e até apontam governos que 
estariam a apoiar estas forças 
para salvaguardarem os seus 
interesses (económicos, políti-
cos ou ideológicos)., sem que o 
possam declarar e até aparece-
rem a combater os terroristas. 
Como o conflito de cabo Del-
gado associado à exploração de 
gás e sendo este produto a base 
de economia de muitos gover-
nos e empresas multinacionais, 
é lógico que se estabeleça algu-
ma relação entre este conflito e 
esses os governos e forças em-
presariais, politicas e ideológi-
cas para salvaguardar os seus 
interesses. Os interesses secto-
riais (económicos, ideológicos, 
religiosos, etc.) estão associa-
dos, podendo um interessado 
somente em impor-se religiosa-
mente, receber o apoio de um 
poder com outros interesses. 

4. Os governos sempre 
afirmam que os nacionais que 
os combatem não representam 
as populações e menos o povo 

mas, no fim dos conflitos, estes 
são assumidos pelas popula-
ções, uma parte do povo, como 
seus representantes. O governo 
colonial dizia-se representante 
legítimo e único do povo mo-
çambicano, de que afirmava ser 
por ele amado pelos bons ser-
viços. Assim, supunha-se que 
os moçambicanos se sentiriam 

satisfeitos por serem coloniza-
dos por Portugal, ao ponto de 
Moçambique ser uma provín-
cia (ultramarina) daqueles pais 
europeu. Porém, depois da luta 
de libertação nacional, viu-se 
que os moçambicanos deseja-
vam ser independentes e apoia-
vam aqueles que empunhado 
as em armas para combater as 
forças colonialistas. Mais uma 
vez, depois da independência, 
o governo afirmava-se o único 
representante do povo e não 
se colocava nenhuma hipóte-
se de que alguma população 
pudesse o mesmo desejasse e 
apoiasse um outro partido. Po-
rém, depois de 16 anos de luta, 
os guerrilheiros da Renamo 
mereceram um apoio massi-
vo junto das populações e, em 
eleições democráticas, ganhou 
muitos assentos parlamentares. 
Em Cabo Delgado, o governo, 
igualmente, afirma estão sim-
plesmente a assassinar as po-
pulações mas sempre se fala 
de recrutamento nas províncias 

alberto lote tcheco
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para integrar as fileiras, na base 
de dinheiro e falsas promessas.  

5. Os governos apresentam 
provas e testemunhos de actos 
destrutivos de aldeias, bens 
sociais como escolas, hospi-
tais, edifícios governamentais 
e residenciais, etc. e actos de-
sumanos como recrutamen-
to compulsivo, assassinatos, 
deslocações de populações, 
etc. Apresentam publicamen-
te estas provas e testemunhos 
destes em comícios e nos ór-
gãos de comunicação. Porém, 
os que combatem os governos 
negam esses actos, assumindo 
se defensores e apoiados pelas 
populações e atribuem-nos aos 
respectivos governos. O gover-
no colonial apresentavam ima-
gens destruições, queimadas, 
mutilações e atribuíam-nas aos 
que lutavam pela independên-
cia. Igualmente, à Renamo se 
apresentavam iguais provas e 
testemunhos, incluindo mas-
sacres. Porém, recentemente, 
um general da Renamo, pro-
nunciando-se, na STV, sobre 
o conflito de cabo Delgado, 
negou que o movimento fosse 
desumano, que punia os ousa-
vam maltratar as populações 
e que sobreviviam à custa do 
apoio das populações. As mes-
mas provas e os testemunhos 
são apresentados agora no con-
flito de Cabo Delgado, como 
protagonizados por terroristas. 

6. Os governos afirmam que 
estes nacionais não têm ros-
to, isto é, não possuem líderes 
ideológicos e políticos com os 
quais se possa conversar para 
expressarem as suas reivindi-
cações. Durante os 10 anos de 
luta pala independência, o re-
gime colonial nunca apresen-
tou nenhumrosto (imagem e 
ideologia) de algum dirigente 
e membro da FRELIMO, nos 

órgãos de comunicação a fazer 
a sua reivindicação. Nenhuma 
imagem e voz de Mondlane, Si-
mango, Samora, Marcelino ou 
outro membro da organização 
foram exibidas e ouvidas pelas 
populações. No último conflito 
dos 16 anos de guerra, nenhu-
ma imagem e voz reivindicati-
va de Matsangaissa, Dhlakama, 
Ngonhama ou outro membro 
da Renamo foidivulgadonos 
órgãos de informação nacionais 
a falar das razões da sua luta. 
Mas a posse de alguma imagem 
e voz de quem combate o go-
verno era motivo para a prisão 
e fuzilamentoQuando os go-
vernos apresentam os rostos e 
vozes dos seus inimigos são de 
capturados ou desertores que 
falam mal da sua antiga orga-
nização, dos seus dirigentes e 
da sua filiação como de força-
da, de sedução e engano. Quem 
negar colaborar com os seus 
captores e nunca é apresentado 
e pouco escapa à tortura e/ou 
assassinato. O discurso de au-
sência de rostos no conflito de 
Cabo Delgado é recorrente. Po-
rém, alguns analistas acreditam 
que as populações conhecem 
os nomes desses dirigentes. 

7. A finalidade dos conflitos 
possui muita semelhante. O go-
verno e o chefe deste e o regi-
me político desse governo em 
que se inicia um conflito não 
coincidem (não é o mesmo) 
com aqueles em que o mesmo 
conflito termina. Esta regra 
pode ser observada nos últimos 
dois conflitos moçambicanos já 
registados. No conflito contra 
o governo colonial, iniciadona 
década 60, o governo colonial 
era chefiado por Oliveira Sa-
lazar Partido União Nacional 
que, após a sua morte por doen-
ça, foi substituído por Marcelo 
Caetano, do mesmo partido 
regime. Caetano não encetou 

nenhuma mudança no regime e 
abandonou o poder atraves de 
um golpe de estado. O conflito 
veio a terminar em 7 de Setem-
bro de 1974, pelos Acordos de 
Lusaca, quando Portugal tinha 
um outroregime (anticolonial e 
democrático), um novo gover-
no e um outro chefe governa-
mental (António de Spínola, 
presidente da Junta de Salva-
ção Nacional que fez o golpe 
de estado contra o governo de 
Marcelo Caetano e indigitado, 
por esta, como presidente da 
república). Em Moçambique, 
a guerra dos 16 anos iniciou-se 
quando o presidente da repú-
blica era Samora Machel e só 
veio a terminar em 1992 depois 
da morte deste, em aciden-
te de viação aérea, em 1986. 
Sucedeu-o Joaquim Chissano, 
do mesmo partido (Frelimo). 
A guerra por mais 6 anos pe-
los Acordos de Roma de 4 de 
Outubro de 1992, depois da 
mudança do regime em vigor 
desde a independência nacional 
o abandono ao regime marxis-
ta-leninista, uma sociedade de 
partido único, uma economia 
centralizada e nacionalizada e 
ausência de liberdades de ex-
pressão política e de economia 

de mercado livre (capitalismo). 
No conflito de Cabo Delgado, 
que será este o cenário que 
se verificar? Oxalá que não.

8.Os regimes reprimem 
quem apresentar outras razões 
da violência / luta, que não 
sejam aquelas oficialmente 
defendidas por eles mesmos 
(governos).Na luta pela inde-
pendência, a radiofónica Voz 
da FRELIMO era escutada 
secretamente e que fosse ala-
nhado a fazê-lo corria risco de 
ser preso pelo regime colonial. 
Igualmente, a Voz da África Li-
vre da Renamo era igualmente 
escutada nas mesmas condi-
ções para não ser apanhado 
sob pena de ser contrarrevolu-
cionário e agente do inimigo, 
qualificações que devam direi-
to responsabilização criminal.
No conflito de Cabo Delgado, 
como em qualquer outra região 
do mundo actual, da era das no-
vas tecnologias e comunicação, 
a repressão ideológica e políti-
ca é muito difícil de ser levada 
a cabo sobre quem tenha ideias 
contrárias aos dos regimes pois 
estes não podem controlar a sua 
difusão pelas redes sociais.Mas 
sabe-se que o governo não re-
conhece outras razões sobre o 
conflito de Cabo Delgado que 
não seja a de terrorismo. Os 
muitos estudos feitos por espe-
cialistas nacionais e internacio-
nais e que apontam (também) 
outras razões do conflito, nesta 
região, são assumidos como 
“sem nenhum fundamento” ou 
seja, mal elaborados, merecedo-
res, por isso, duma nota negati-
va. Trata-se ainda, agora, dum 
momento em o regime ainda 
admite outras versões contrárias 
sobre o conflito, mas pode se su-
por que tais liberdadesde pensa-
mento e expressão venham a ser 
suprimidas em nome paz, isto 
é, de não apoio aos terroristas 
e não promoção da violência, 
como muitas “autoridades” já 
afirmam. Será interessante as-
sistir como é que este combate 
vai acontecer neste novo espaço 
das tecnologias de informação 

e comunicação, das liberda-
des de opinião impostas pelas 
tecnologias, sem se deixar de 
admirar como quão esta ino-
vação tecnológica é benéfica e 
um dia, uma outra, pode permi-
tir a justa partilha dos recursos 
económicos e acabar-se com a 
pobreza absoluta em qualquer 
parte da região deste globo. 

9. Os conflitos armados ter-
minaram sempre por conversa-
ções e reconhecimento político 
dos seus inimigos que os com-
batiam. 10 anos depois, em 7 de 
Setembro de 1974, o governo 
colonial “descobriu” o rosto dos 
“terroristas”, reconheceu a jus-
teza da luta pela independência 
e comprometeu-se a acabar com 
o colonialismo em Moçam-
bique. Os “terroristas”, como 
eram chamados,pelo governo 
colonial, os guerrilheiros que 
lutavam pela independência, 
tornaram-se heróis e passaram 
a governar o país. E, depois da 
independência nacional, em 
1975, 16 anos depois da luta, 
o governo moçambicano, diri-
gido pela Frelimo “descobriu” 
o rosto dos “bandidos arma-
dos” da Renamo, reconheceu 
a justeza da sua luta pela de-
mocracia e liberdades, pelos 
guerrilheiros da Renamo, mu-
dou o sistema monopartidário 
e repressivo e os seus antigos 
inimigos da Renamo foram 
proclamados como combaten-
tes pela democracia. Agora, 
no actual conflito em Cabo 
Delgado, a História remete 
muitos a afirmar que, indepen-
dentemente do tempo que vier 
a demorar o conflito, o fim terá 
lugar na mesa de conversações. 

Perante estas similarida-
des, com as vozes dissonantes 
sobre as causas, objectivos e 
modalidades de fim do confli-
to, em Cabo Delgado, muitos 
perguntam-se se será que o país 
e o povo vão ter que voltar a 
passar pela mesma experiência 
como aconteceu nos dois últi-
mos conflitos? Será que, entre 
a dissonância / contradição que 
se verifica entre as opiniões do 
governo e de outros, em espe-
cial analistas e académicos que 
indicam outras razões e proba-
bilidade de fim do conflito, vai 
prevalecer a mão poderosa da-
quele (governo) que, em nome 
de combate pela paz e de com-
bate contra as outras vozes de 
opiniões (diferentes da opinião 
governamental ou liberdade de 
expressão),acusadas de incen-
tivar e ou apoiar a violência, as 
liberdades de expressãopolítica 
podem vir a ser dominadas, pre-
valecendo somente, as que ali-
nham com as posições oficiais 
do governo como foi nos dois 
últimos conflitos (pela inde-
pendência e pela democracia)?
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Alerta Regina Carlos especialista 

Urge reflexão e sensibilização para 
reduzir doenças de foro hepático

o mundo comemorou no dia 28 de agosto, o dia mun-
dial de Hepatites Virais. A data foi reservada para a reflexão 
e sensibilização para a importância de reduzir a carga de 
doenças do foro hepático, mas também foi comemorado sem 
pompa nem circunstância, tendo em conta a necessidade de 
observar as medidas de prevenção contra a Covid 19.

Mé d i c a 
em gas-
t r e n t e -
rologia , 
R e g i n a 

Victor Carlos, defende a neces-
sidade de sensibilização da so-
ciedade para reduzir a carga de 
doenças hepáticas, a exemplo 
de Hepatites,(A,B,C,D e E).

Neste ano, a comemoração 
foi feita sob o “lema as mães 
não podem esperar “com este 
visando demonstrar a urgên-
cia dos esforços necessários 
para eliminar a hepatites como 
uma ameaça a saúde públi-
ca, mesmo na actual cenário 
atípico da crise da Covi 19.  

Na visita que a equipa do 
Zambeze fez aqueles Servi-

ços da Gastrenterologia do 
Hospital Central de Maputo 
para falar de doenças hepáti-
cas, soubemos que jovens com 
idade compreendida entre vin-
te e cinco a 49 anos de idade, 
lideram a procura dos servi-
ços naquela instituição, com 
problemas de foro hepático. 

Num momento atípico 
da Covid 19, no entanto sem 
internamento no todo são 
pacientes ambulatórios se-
gundo referiu Regina Victor. 

Por média são atendidos 
catorze pacientes pordia. Além 
dessa informação, Regina Vic-
tor, fez saber que num período 
de dezoito meses foram aten-
didos 378 pacientes dos quais 
140 homens e 238 mulheres. 

Entretanto, para esta pro-
fissional é bastante preocu-
pante porque a maior parte 
dos pacientes o seu estado 
evolui para crónica ou aguda.  

A médica em gastrologia, 
Regina Victor, aponta a neces-
sidade de cada pessoa fazer o 
teste para saber do seu estado, 
pelo menos uma vez por ano 
para diminuir as complicações 
tardias que podem evoluir para 
carcinoma hepatocelular. Esta 
doença é um tipo de câncer mais 
comum originado no fígado. 

Regina Victor, ressal-
vou a necessidade da so-
ciedade buscar apoio de 
um médico especializado. 

“ O que chama atenção 
é o facto de as pessoas viver 
com doenças hepáticas e não 
saber”, referiu Regina Victor. 

Hepatites virais são doen-
ças neocro inflamatórias que 
afectam o fígado. Ainda na 
explicação da gastrenterolo-
gista, hepatites virais são cau-
sadas por uma infecção viral. 
Mas também, alerta que existe 
outro tipo de vírus que tem a 

predilecção do fígado, frisou.
Entretanto, a nossa en-

trevistada, aponta o exem-
plo do vírus da hepatite (A, 
E), como a que cria a trans-
missão através do fecal oral.

Neste caso, o vírus sai 
pelas fezes, e a pessoa in-
fectada deve higienizar-se 
devidamente as mãos para 
poder manusear os alimen-
tos para evitar contaminação.

No concreto, segundo acon-
selhamento deixado pela pro-
fissional da saúde, “é muito im-
portante quando o paciente for 
diagnosticado com este vírus 
fazer á devida higienização para 
evitar que outras pessoas no 
seu seio sejam contaminadas”.

Regina Victor disse em alu-
são que, o sector da saúde, além 
dos pacientes da faixa etária 
dos vinte e cinco a quarenta e 
nove anos que procuram estes 
serviços, tem outra faixa etária, 
mas, concretamente, os que li-
deram a lista são jovens com 
problemas hepático crónica.

Por outro lado, o ví-
rus de hepatites (B, C,D)

e’ transmitido por via sexu-
al, transfusão de sangue, uso 
de objectos contaminados.

 A nossa fonte acres-
centou que,“o grupo mais 
alvo do vírus(B, C e D) 
são principalmente os usu-
ários de drogas endoveno-
sas, que partilham agulhas.

Estes pacientes têm alta pro-
babilidade de ter o vírus de he-
patites (B ou C), disse a fonte.

Explicou ainda que os sin-
tomas podem ser caracteriza-
do por ser assintomáticos ou 
parental, dor do abdominal, 
(Hepatomegalia isto é, au-
mento no tamanho do fíga-
do) há igualmente cenários 
de icterícia, coloria fraqueza.

 

Vírus de hepatite(B) tem maior 
índice na sociedade

O vírus de hepatites (B), 
tem a sua prevalência acima de 
oito porcento em Moçambique, 
disse Regina Victor, para depois 
acrescentar que, este vírus não 
tem cura mas sim pode ser pre-
venido mediante a vacinação. 

crizalda Vilanculos
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Portanto, para hepatite 
(B), os profissionais da saú-
de usam as drogas antevirais. 

A nossa fonte em alusão 
acrescenta que,“ nem todos 
pacientes que têm a infec-
ção pelo vírus da hepatite(B) 
necessitam de tratamento”.

Segundo a fonte que temos 
vindo a citar, o tratamento de 
vírus da hepatite(B) é feito na-
queles pacientes que estão ins-
taladas a doença hepático cróni-
cas. A sua transmissão é através 
das relações sexuais desprote-
gidas, com uma pessoa infecta-
da, de mãe para o filho durante 
a gestação e ao logo do parto. 

Aquela profissional de saú-
de apontou ainda que as com-
plicações do vírus de hepático 
(B) crónico, podem evoluir 
para doenças distensão abdo-
minal Ascite, Esplenomegalia, 
Icterícia,Coluria, também pode 
surgir um tumor do fígado.

Diagnóstico do vírus de hepatite (B)

No entanto, Regina Victor, 
afirmou que a colheita de san-
gue é feita de marcadores virais, 
que é um teste serológico que 
é feito no sangue do paciente.

Porém, segundo conta Re-
gina Victor, existe certos mar-
cadores que ajudam a identi-

ficar a presença do virus tanto 
para hepatites (A, B, C e D), 
normalmente é usado o teste de 
sangue central para poder iden-
tificar infecção pelo vírus de 
hepatites mas, afirma que o ide-
al é usar o atingido (H, B, C, A, 
J), para hepatites (B), explicou. 

A nossa fonte disse que 
quando o paciente for diagnós-
tico com hepatites virais, deve 
evitar no máximo o consumo 
de bebidas alcoólicas, porque 
pode lesionar o fígado, e tam-
bém evitar compromisso de 
múltiplos parceiros sexuais. 

Critérios de tratamento do vírus 
de hepatite (B)

Segundo a médica em gas-
trologia, para este vírus supra-
citado só é feito o tratamento 
para pacientes que tem a cir-
roses hepática, que é um tipo 
de doença hepático crónico 
em que o fígado está afectado 
e sofre um processo de fibrose 
extrema onde há uma destrui-
ção das próprias paroquinas. 

Ressalta além disso, disse 
que esses pacientes têm alta 
susceptibilidade de evoluir para 
a complicação mais temida que 
é a de carcinoma hepatocelular.

Nesta situação, o tratamen-
to não é para reverter o qua-

dro da doença, porque já está 
instalada a doença e uma vez 
instalada a doença de carácter 
fibrose hepática é invencível. 

Para Regina Victor, a 
ideia de tratamento nestas 
circunstâncias, é para pre-
venir futuras complicações, 
porque diminui a carga viral. 

Em alusão, diz que nes-
tes pacientes é feito a terapia 
antevirais com tenefovir (é 
um medicamento antivírus 
que é usado no Hospital Cen-
tral do Maputo, para tratar 
pacientes com hepatites de 
vírus B mas também, com o 
critério de tratamento) frisou. 

Em concreto, segundo deu a 
conhecer a médica, um pacien-
te que está com infecção du-
rante seis meses, é considerado 
hepático crónico, independen-
temente se estiver sintomático 
ou não, mas também, é sujeito a 
segmento nas consultas através 
de análise de sangue, bioquími-
ca, hemograma equilograma. 

Segundo a médica, este 
procedimento supracitado, é 
para o médico conseguir ver a 
evolução e a função do fígado 
mas também, é feito ecografia 
abdominal para pode verificar 
a estruturas do fígado e contro-
lar os marcadores de hepatite 
se está na fase de evolução as-
sim como o nível alfaproteira. 

“Não sei o tipo de hepatite que 
tenho Felício Macuacua”

Felício Macuacua, trinta e 
sete anos de idade, descobriu 
que é hepático há dois anos. Se-
gundo ele, a chamada de atenção 
foi quando procurou os servi-
ços dos profissionais da saúde, 
para tratar a doença de infec-
ção pulmonar de que padece. 

Posterior a vários exames 
foi diagnóstico com a hepatite. 

Em conversa como nos-
so jornal, Macuacua não sou-
be dizer exactamente o tipo 
de hepatite de que padece.

Portanto, diz que é um 
jovem que sempre prati-
cou desporto. Diante desta 
nova realidade, já não épos-
sível ter a sua rotina antiga. 

Desde o dia que foi 
diagnosticado com estas 
enfermidades a sua vida 
mudou completamente.

“ Tudo o que faço deve 
ser feito numa estrutura bem 
regrada para não prejudicar 
a minha saúde, como falei 
além de ser hepático sofro de 
infecção pulmonar” frisou. 

Num outro desenvolvimen-
to, diz que as vezes não têm 
cumprido com as recomen-
dações médicas. Acrescenta 
que por não cumprir tem tido 
crises, como tosse e hemor-
ragia. Contou ainda que tem 
uma cirurgia marcada, mas 

por conta da situação actual da 
Covid 19, não é possível reali-
zar, disse Macuacua para de-
pois afirmou que, a cirurgia não 
é exactamente para a hepatite 
mas sim para outra enfermi-
dade que o nosso entrevistado 
padece. a infecção pulmonar.  

Infeliz ou felizmente, res-
salva a nossa fonte,“estou feliz 
porque se não fosse por doen-
ça de infecção pulmonar que 
levou me a pró curar ajuda 
médica talvez não seria pos-
sível saber que sofro de outra 
enfermidade de foro hepático”. 

Quanto a sua vida sexual, 
a nossa fonte disse que, as do-
enças das quais padece não in-
terferem acem porcento na sua 
rotina sexual, mas sim algumas 
limitações que na sua visão não 
é uma grande preocupação. 

Finalizando a fonte em alu-
são diz que, qualquer doença 
só pode ser solucionada diante 
dos profissionais da área, disse 
Macuacua acrescentando que 
“a sociedade não pode procurar 
ajuda médica no estado avan-
çado da doença e, o importante 
é sempre buscar os serviços de 
apoio logo que verem ou ano-
tarem algo de tipo problema. 

Além disso, a nossa fon-
te, apela a sociedade para 
deixar o hábito de auto me-
dicação, devendo buscar a 
pertinência de procurar apoio 
‘a pessoas especializadas.

Por outro lado, Isabel João, 
residentes nos arredores da 
cidade de Maputo, segundo 
conta, não tem boas lembran-

ças quando se trata do assunto 
hepatites. Entretanto, por conta 
desta doença perdeu um mem-
bro da sua vida por sinal o seu 
irmão. Porém, o seu irmão pro-
curou os serviços da saúde com 
problemas do fígado e foi diag-
nosticado com a hepatite (C). 

Vezes sem conta, Isabel 
João juntamente com a sua 
mãe, caminharam em direcção 
ao Hospital Central de Mapu-
to com um objectivo de levar 
a refeição para o seu irmão 
internado pois não era possí-
vel juntos partilhar almoço, 
ou mesmo o jantar familiar.

A nossa interlocutora con-
tou que foram três meses de 
muita caminhada, com olhos 
cheios de lágrimas. Isabel dis-
se que a sua esperança era de 
um dia ver o seu irmão voltar 
A nossa entrevistada, não sabe 
dizer se procuraram tarde ajuda 
dos médicos ou não, o que lem-
bra é que o seu irmão acordou 
com barriga cheia, que na saú-
de é chamado barriga de água. 

Diante dessa situação, Isa-
bel diz que não sabe de onde 
veio a força para conseguir lidar 
com a situação durante o tem-
po que este esteve internado.

O que sabe dizer é que o 
seu irmão não resistiu, per-
deu a vida e, com esta gran-
de perda afirma que, sempre 
que sente uma mudança no 
seu organismo ou mesmos 
no seio da sua família tem 
procurado imediatamente os 
profissionais da saúde, disse 
Isabel visivelmente agastada.
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No leito do grande rio

Filipe Nyusi inaugura agência do 
Moza Banco no distrito de Zumbu, em Tete

Vale avança com o reflorestamento da Mina de Moatize
A Vale Moçambique  já 

reflorestou mais de 260 hec-
tares de terra à volta do com-
plexo Mineiro de Moatize, em 
Tete. Só em 2020, a empresa 
recolheu cerca de 650 quilos 
de sementes de 30 espécies 
florestais nativas e plan-
tou mais de 54 mil mudas.

O Reflorestamento da 
Mina de Moatize tem como 
objectivo conservar a bio-
diversidade da mata local e 
implantar uma cortina verde 
sobre o muro que separa a 
área mineira das comunida-
des circunvizinhas. A inicia-
tiva enquadra-se no Plano 
de Gestão Ambiental que 
tem como objectivo garantir 
uma mineração sustentável 
e amiga do meio-ambiente.

As preocupações ambien-
tais da mineradora passam, 
ainda, pela promoção de ini-
ciativas contínuas junto das 

comunidades circunvizinhas. 
Entre os meses de Janeiro e De-
zembro do ano passado, a Vale 
doou cerca de 4.500 espécies 
de mudas de árvores de fruto, 
em todos os bairros das comu-
nidades do distrito de Moatize.

Segundo Paulo Bueno, 
Gerente de Meio Ambienta 
da Vale, a empresa tem um 
plano ambicioso para Moati-
ze. “A Vale pretende garantir 
uma operação ambientalmen-
te responsável, pois a susten-

tabilidade do planeta é muito 
importante para a continuida-
de do negócio”. Bueno acres-
centa que em Moçambique, 
a Vale introduziu o mesmo 
padrão de excelência ambien-
tal implementado nos outros 

países onde a empresa opera.
No complexo Mineiro de 

Moatize, a Vale possui um Vi-
veiro de Mudas onde reproduz 
e desenvolve as plantas que 
são usadas para o refloresta-
mento ambiental. O resultado 
deste projecto de revegetação, 
em muito se deve a tecnologia 
moderna utilizada no viveiro.

“Cuidar do nosso Planeta” 
é um dos principais valores 
que norteiam a actuação da 
Vale Moçambique, trabalhan-
do em prolda sustentabilida-
de nos territórios onde actua. 
Desta forma, a empresa apro-
xima-se, cada vez mais, das 
comunidades que a cercam, 
permitindo a contínua preser-
vação do meio ambiente. Re-
fira-se que o reflorestamento 
ambiental garante a melhoria 
da qualidade do ar, funcionan-
do também como um elemen-
to para a redução do calor.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu esta 
segunda-feira, 02 de agosto, com a inauguração da primeira 
agência bancária no distrito de Zumbu, província de Tete. A 
presença do Moza Banco neste distrito surge no âmbito da 
Estratégia Nacional de inclusão financeira, através da qual o 
Governo moçambicano espera garantir que até 2022, mais de 
30 por cento da população tenha, acesso a uma conta ban-
cária numa instituição financeira formal, para cobrir 75 por 
cento dos distritos em todo o território nacional.

Com a entrada 
em funciona-
mento desta 
nova Unida-
de de Negó-

cio, a população de Zumbue de 
áreas circunvizinhas, como é o 
caso dos distritos de Mágoe e 
Marávia, passa a ter um Banco 
com soluções financeiras ade-
quadas às suas necessidades.

Depois do descerrar da pla-
ca e do corte de fita, o Chefe de 
Estado dirigiu-se à população 
tendo afirmado que o seu Go-
verno está empenhado em re-
solver os problemas da popu-
lação, dando como exemplo, 
o conjunto de facilidades que 
a agência do Moza Banco ora 
inaugurada, tem para os fun-
cionários públicos, comercian-
tes e para a população em geral.

“Estamos convictos de 
que neste balcão do Moza 
Banco que acabamos de inau-
gurar, todos os residentes de 
Zumbu e das regiões circun-
vizinhas como Maravia, Má-
goe, poderão realizar as suas 
transacções financeiras com 
maior segurança. Para além 
de garantir a canalização dos 
salários para os funcionários 
e trabalhadores, o balcão do 
Moza Banco como em qual-
quer parte do país onde ope-
ra, irá apresentar produtos e 
serviços financeiros diver-
sificados para melhor servir 
os segmentos de mercado de 
Zumbu, nomeadamente, as 
famílias, os funcionários pú-
blicos, as pequenas, médias 
e grandes empresas, assim 
como as instituições públicas 

e privadas”, disse o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi

Durante a sua interven-
ção, o Presidente da Comis-
são Executiva do Moza Ban-
co, disse que ao abraçar a 
iniciativa “Um Distrito, Um 
Banco”, o Moza está em li-
nha com o seu compromisso 
na promoção de uma maior 
inclusão financeira e bancari-
zação da economia moçambi-
cana, pois, “o Moza acredita 

que a disponibilização de ser-
viços financeiros irá fomen-
tar o desenvolvimento local 
das comunidades de forma 
sustentável”, disse Manuel 
Soares, PCE do Moza.

Após esta abertura, o 
Moza passará a contar com um 
total de 71 Unidades de Ne-
gócio, reforçando o seu esta-
tuto de Banco com a 3ª maior 
rede de Agências do País.

Para além de inaugurar a 

agência bancária, Filipe Nyu-
si entregou diversos materiais 
de prevenção à Covid-19, in-
sumos agrícolas e pesqueiros 
aos três distritos acima ci-
tados, no âmbito da política 
de Responsabilidade Social 
vigente no Moza Banco que 
prevê a implementação de ac-
ções que promovam o desen-
volvimento e bem-estar nas 
comunidades em que o Ban-
co tem presença comercial.

Iniciativa governamental “Um Distrito, Um Banco”
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No leito do grande rio

A Universal Talktime Networks Moçambique, lançou a 
nível nacional, a Recarga YO!Esta é uma iniciativa muito 
inovadora na área das Telecomunicações, que vai beneficiar 
milhões de pessoas e com certeza ficará na história do sector 
em moçambique.

Com este passo 
dado, Moçam-
bique move-se 
para uma nova 
Era, onde a 

simplificação e a flexibilidade 
na forma de recarregar o celular, 
torna a massificação das comu-
nicações móveis uma realidade. 
Recarregar o celular tornou-se 
agora muito mais fácil, pois a 
Recarga Yo! funciona quer na 
rede Tmcel, quer na rede Mo-
vitel, com todas as vantagens 
e bónus associados a cada uma 
das operadoras. A RecargaYO! 
encontra-se já disponível nos re-
vendedores YO! em todo o País.

A Recarga YO!é uma apos-
ta na camada jovem moçambi-
cana, que cada vez mais tem no 
celular, uma ferramenta para o 
seu dia-a-dia, tanto para a sua 

vida social como igualmente 
para os estudos e o trabalho. É 
tendo em mente esta camada 
jovem, que a marca apostou-
num visual vibrante e colorido, 
queespelha a nossa juventude, 
com o seu carácter dinâmico, 
confiante, social e extrovertido.

Segundo Flávio Menete, 
Presidente do Conselho de 
Administração da Universal 
Talktime Networks, “Com a 
chegada desta recarga, a Uni-
versal Talktime Networks 
Moçambique, empresa mo-
çambicana virada para a ino-
vação no mercado de tecno-
logias móveis, alcança um 
marco muito importante, que 
trará grandes impactos para a 
vida de milhões de usuários. 
Isto vai de encontro à nossa 
missãode dar aos moçambi-

canos de todos os cantos do 
País maior acesso ao mundo.”

Para além da recarga Yo!, a 
Universal Talktime Networks 

está a implementar um modelo 
de distribuição e vendas dife-
renciado, com vantagens acres-
cidas para os seus parceiros e 

revendedores, para além de ca-
nais de comunicação próprios 
com os clientes, nas redes so-
ciais e na Linha de Cliente 188.

Dados indicam que a LAM- 
Linhas Aéreas de Moçambique 
transportou em Junho de 2021 
um total de 37.952 passageiros, 
contra os 34.582 passageiros 
transportados no anterior mês 
de Maio, representando deste 
modo um crescimento de 10%. 

Ainda nesta vertente, no 
mês homólogo de 2020 (Junho) 
a LAM transportou 10.695 pas-
sageiros. As 5 maiores rotas em 
termos de tráfego de passageiros 
transportados foram Maputo-
-Nampula-Maputo com 8.594, 
Maputo-Beira-Maputo com 
7.768, Maputo-Tete-Maputo 
5.072, Maputo-Pemba-Maputo 

com 4.322 e Maputo-Que-
limane-Maputo com 3.807. 

Entretanto, a companhia de 
bandeira registou, no mesmo 
mês de Junho, um índice de pon-
tualidade operacional de 78% 
num universo de 656 partidas, 
significando um crescimento 
de 9 pontos percentuais em re-
lação ao mês de Maio, onde a 
pontualidade registada foi de 
69% para um total de 588 par-
tidas. De entre as escalas anali-
sadas no período em referência, 
destacaram-se as de Chimoio 
com um registo de 97%, Joa-
nesburgo 89% e Dar Es Sala-
am com 89% de pontualidade.

Standard Bank nomeia 
Administrador Delegado Interino 

Universal Talktime Networks Moçambique 
lançaNova Recarga UniversalYO!

O Standard Bank tem o 
prazer de anunciar aos seus 
clientes, parceiros de negó-
cio e à sociedade em geral, 
que nomeou William le Roux 
para o cargo de Administra-
dor Delegado Interino (CEO), 
com efeitos imediatos, cujo 
processo teve a aprovação 
do Banco de Moçambique.

Trata-se de um profis-
sional muito competente e 
com larga experiência no 
sector bancário, tendo tra-
balhado, anteriormente, em 

instituições financeiras em 
vários países do continente 
africano, de entre os quais 
Malawi, onde exerceu, até 
recentemente, o cargo de 
CEO no Standard Bank PLC. 

William Le Roux tem 42 
anos de experiência neste sec-
tor e já exerceu a função de Pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da Liberty Seguros.

Ele é formado em Co-
mércio, Contabilidade e 
Gestão de Negócios pela 
Universidade da África do 

Sul (UNISA) e está bastan-
te entusiasmado pelo novo 
desafio de continuar a servir 
os clientes com excelência 
e consolidar o lugar cimei-
ro que o Standard Bank tem 
em Moçambique, como uma 
instituição sólida e robusta. 

O Standard Bank está 
comprometido com os proces-
sos rigorosos de governação 
e conformidade em vigor no 
banco e, desde já, agradece 
todo o apoio até aqui presta-
do ao longo deste processo.

LAM aumenta em 10% número de 
passageiros transportados

zambeze  | 17Quinta-feira, 05 de Agosto de 2021



| economia|

Task Force de Integração Económica 
regional reuniu-se virtualmente

ICM e Gapi fortalecem capacidade 
dos comerciantes rurais

O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e a Gapi 
reforçaram, esta semana, com mais 36 milhões de Meticais a 
capacidade da Linha de Crédito para a Comercialização Agrí-
cola (LCCA), elevando para cerca de 310 milhões de Meticais 
a disponibilização deste instrumento destinado a financiar 
a aquisição e revenda dos excedentes de produção agrícola. 

Desde o seu 
l ançamen-
to em Abril 
de 2019, a 
LCCA já 

abrangeu cerca de 150 mil famí-
lias camponesas em todo o país.

“O reforço desta linha visa 
fortalecer a capacidade dos 
comerciantes em adquirirem 
os excedentes de produção da 
nossa população camponesa” – 
disse Mohamed Valá, director 
Geral do ICM, acrescentando 
que “considerando a crescente 
demanda, estamos cientes de 
que o valor ainda não cobre 
as necessidades, mas continu-
amos a desenvolver esforços 
no sentido de mobilizar mais 
recursos para o reforço desta 
linha, que já impacta a vida no 
meio rural, sobretudo na ren-
da das famílias produtoras”.

Valá saudou o apoio do Mi-
nistério da Indústria e Comér-
cio e a parceria com a Gapi, 
realçando que “a disponibili-
zação de serviços financeiros 
no meio rural, priorizando os 
nossos potenciais beneficiá-
rios, que são os intervenientes 

da comercialização agrícola, 
vai alavancar a inclusão econó-
mica e a inclusão financeira e, 
consequentemente, melhorar a 
vida da nossa população rural”.

Para Adolfo Muholove, 
presidente da Comissão Exe-
cutiva da Gapi, instituição que 
neste recente reforço da LCCA 
contribuiu com 31 milhões, “o 
objectivo principal continua 
a ser o de garantir a disponi-
bilidade de fundos para que 
comerciantes reforcem a sua 
capacidade técnica e financeira 
para dinamizarem a comercia-
lização agrícola, de modo não 
só a beneficiar as famílias, mas 
também para alimentar a in-
dústria agro-alimentar. Outro 
grande impacto desta linha é 
a sua contribuição para o de-
senvolvimento da cadeia de 
valor agrícola, com realce para 
o aumento da produção e me-
lhoria da segurança alimentar.”

As duas instituições desde 
o início da LCCA associaram 
o financiamento aactividades 
de capacitação dos intervenien-
tes para que melhorem as suas 
habilidades de gestão. Nos pro-

gramas de capacitação dos co-
merciantes, o tema central é o 
de que “crédito é responsabili-
dade e tem de ser reembolsado”.

“A nossa mensagem tem 
estado a ser acatada, daí ter-
mos apenas 1.5 por cento 
de incumprimento”, assegu-
rou Amiro Abdula, director 
de Financiamento da Gapi.

Desde o seu lançamento, 
a LCCA financiou, até Junho 
do presente ano, a comercia-
lização de cerca de 75.000 

toneladas de produtos diver-
sos, com destaque para mi-
lho, feijões, gergelim e soja, 
em todo o país, priorizando 
as províncias de Cabo Del-
gado, Niassa, Tete e Manica.

A Linha de Crédito Espe-
cial de Apoio à Comerciali-
zação Agrícola (LCCA) é um 
instrumento que visa reforçar 
a rede de comércio rural para 
estimular a produção e valori-
zação de excedentes agrícolas, 
e integrar o sector familiar no 

mercado de bens alimenta-
res e factores de produção.

A Gapi está a trabalhar na 
extensão destes serviços finan-
ceiros, apoiando a criação de 
organizações de produtores que 
operem como agregadores para 
a obtenção de maior escala e 
sustentabilidade destas opera-
ções. Para uma maior inclusão, 
a Gapi está também envolvida 
em projectos de criação de enti-
dades microfinanceiras ligadas 
aos mercados agrícolas rurais.

- As duas instituições já mobilizaram cerca de 310 milhões de meticais para a comercialização agrícola

No âmbito da Presidência 
Rotativa da SADC, teve lugar no 
dia 30 de Julho, em formato vir-
tual devido às restrições da CO-
VID-19, a 32ª reunião do Comi-
té de Ministros do Comércio e a 
21ª Reunião Ministerial do Task 
Force de Integração Económi-
ca regional (MTF) do Comité 
de Ministros responsáveis pelo 
sector do comércio da SADC.

As reuniões  foram presi-
didas pelo ministro da Indús-
tria e Comércio, Carlos Mes-
quita, em representação da 
República de Moçambique.

Na ocasião, o governante 
indicou ser pertinente a efec-

tividade da implementação do 
protocolo sobre a indústria, de 
forma a que o processo lento 

da sua ratificação encontre me-
lhor percurso em sede estrutu-
ral do comércio intra-regional.

“Urge a nossa apreciação e 
cometimento, na necessidade 
de superação das lacunas regio-
nais e desenvolvimento regio-
nal no âmbito da melhoria da 
competitividade industrial da 
SADC”, disse Carlos Mesquita.

Num outro desenvolvimen-
to, o governante explicou que 
os temas, ligados ao comércio, 
estão todos inseridos dentro da 
pauta da agenda económica e, 
claramente, Moçambique conti-
nuará a jogar o seu papel acti-
vo, na facilitação do comércio, 
criando condições para que o 
ambiente de negócio regional 
da SADC seja competitivo.

“A amplitude do modelo 
operacional do plano estraté-
gico indicativo de desenvolvi-
mento regional encontra uma 
perspectiva prática da Estra-
tégia e Roteiro da Industriali-
zação, para além de ser uma 
resposta ao pilar sobre desen-
volvimento industrial e inte-
gração de mercados que segue 
em linha com a nossa visão 
2050”, referiu Carlos Mesquita.

Importa referir que os 
eventos realizam-se uma vez 
por ano e decorrem no âm-
bito do programa aprovado 
pela SADC em coordenação 
com o Estado que preside.
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Restrições do horário prejudicam 
sobrevivência das PMEs

Carvão pode render mais

Espanha destina mais de 100 mil euros 
para ajuda humanitária em Cabo Delgado

Feito Tudo Male e as lamentações á volta 

o presidente da associação das micro, pequenas e medias 
Empresas, Feito Tudo Male admite que em momentos de crise, 
o produto interno bruto (PIB) do país ficou segurado pelas pe-
quenas e médias empresas. Contudo, as medidas de restrição 
para fazer face a covid19 tem criado barreiras para à sobre-
vivência do sector que há muito vem acumulando prejuízos.

Feito Tudo Male 
contextualizou 
que as peque-
nas e médias 
empresas vem 

sendo abaladas desde o ano 
de 2015, altura em que a crise 
rompeu a porta do país. Mes-
mo assim, elas, PMEs vem 
se sujeitando naquilo que é 
possível. A covid19 pegou de 
surpresa a todos empresários 
incluindo as grandes empresas 
com margens de lucros para 
sobrevivência, em tempos de 
covid viram suas portas a fechar.

 É caricato para as peque-
nas e medias empresas cuja 
reserva de lucro quase que é 
inexistente, considerando que 
sobrevivem de clientela diária 
e sem poupanças para situações 
de instabilidade económica.

Apesar de a pandemia da 
covid19 ter resultado no en-
cerramento das empresas, 
existem sectores que mantive-
ram sua classe laboral mesmo 
com as dificuldades relativas 
a remuneração dos mesmos. 
Contudo, a terceira vaga está 
retirar as poucas oportunida-
des que haviam restado decor-

rente da retoma das empresas. 
É que o recolher obri-

gatório que começa as 21 
horas está afectar muitas 
empresas cujo fluxo de mo-
vimento de clientes começa a 
hora em que se esta para fechar.

“Este horário limita muito 
o desenvolvimento da activida-
de comercial. Os restaurantes, 
pastelarias e outros sectores de 
actividade são os que estão a ser 
afectados pela pandemia tendo 
em conta que a hora em que es-
tão a fechar é a mesma hora que 
o fluxo de movimento aumenta 
“ lamentou Feito Tudo Male.

Reconhece ainda Male que 
mesmo diante das restrições 
impostas pela covid19, as pe-
quenas e médias empresas tem 
estado a resistir imprimindo 
dinâmica na maneira de fazer 
negocio. Isto é, ideias como 
vendas on-line, entrega ao do-
micílio são conceitos que ou-
trora não faziam parte do quo-
tidiano moçambicano. Mas, que 
a covid19 veio consolidar como 
novas maneiras de viver caben-
do os proprietários aproveita-
rem-se de varias plataformas di-
gitais para produzirem dinheiro.

A subida do preço médio 
do carvão nos mercados inter-
nacionais está a levar a revi-
sões em forte alta das previsões 
de preço médio da matéria-
-prima, que contribuem para 
melhorar as perspectivas para 
a economia moçambicana e 
para as receitas do Estado. 

A generalidade das previ-
sões situa-se agora próximo de 
USD 90/ toneladas para 2021, 
entre 15-20% acima de esti-
mativas do último semestre. A 
sustentar a subida está sobre-
tudo a recuperação da procura 
internacional, pós-pandemia. A 
subida deverá traduzir-se num 
défice corrente moçambicano 
menos negativo do que o pre-
visto, em torno de -23% do PIB.

 Beneficiando da recupera-
ção do sector de carvão, o PIB 

real deverá aumentar em 2021-
22, depois de contrair em 2020. 
O crescimento do PIB acelerará 
a partir de 2023, com o início 
da produção de gás do cam-
po Coral, no offshore de Cabo 
Delgado, e poderá ganhar um 
impulso ainda maior se forem 
mitigados os atrasos no de-
senvolvimento do projecto da 
Área 1, liderado pela Total, e 
subsequentemente o da Área 4. 

Apesar do recuo de -1,4% 
em 2020, a economia moçam-
bicana não foi tão afectada 
pela pandemia como outras de 
países vizinhos, mas uma nova 
vaga regional de infecções, com 
consequentes medidas de blo-
queio, a par da instabilidade na 
África do Sul, podem prejudicar 
as perspectivas de crescimen-
to regional. (Africa Monitor)

A Espanha destina mais de 
100 mil euros para ajuda humani-
tária em Cabo Delgado Maputo, 
04 de Agosto de 2021. A Espanha 
volta a activar a sua ajuda huma-
nitária para dar resposta à crise 
que sofre a população que foge da 
violência em Cabo Delgado, pro-
víncia do norte de Moçambique. 

Assim, a Agência Espanhola 
de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento (AECID) 
aprovou a activação do acordo de 
emergência que tem com a ONG 
Cáritas para atender a 90 famílias 
deslocadas no distrito de Mecufi.

 A AECID irá destinar um 
total de 100.251 euros para esse 
projecto humanitário que come-
çará em Setembro e terminará 
em Fevereiro do próximo ano. 

Com esse apoio, a Cáritas pro-
porcionará abrigo permanente, 
segurança alimentar e protecção 
a cerca de 450 pessoas, que te-
rão acesso a uma casa, kit de ali-
mentação familiar e ferramentas 
para o cultivo das novas terras 
em que se instalam, o que garan-
te a sua sobrevivência no futuro.

 Além disso, as 90 famílias 
vão receber apoio psicossocial 
e acompanhamento ao longo de 
todo o processo, sensibilização 
para a higiene, cuidados ambien-
tais e nutrição. Esta é a terceira 
acção de emergência realizada 
pela Espanha para fazer face à 
crise humanitária causada em 
Moçambique pelo deslocamen-
to forçado da população devi-
do à violência no norte do país.

 Em Março deste ano, a AE-
CID activou o acordo que tem com 
a ONG Médicos del Mundo para 
reforçar a prestação de serviços 
de saúde mental e apoio psicosso-
cial e, em particular, o cuidado às 
vítimas de violência de género no 
distrito de Montepuez, também 
na província de Cabo Delgado. 

A contribuição da Agência 
Espanhola ascendeu a mais de 
164 mil euros numa intervenção 
humanitária que prestou cuida-
dos de saúde a uma população 
total estimada em 112.400 pesso-
as – das quais 63.000 mulheres e 
meninas. Também em Abril deste 
ano, a AECID e as onze Comu-
nidades Autónomas da Espanha 
com as quais mantém um acordo 
de acção conjunta e coordenada 
na área da acção humanitária, 
decidiram activar 250 mil eu-
ros do Fundo de Contingência 
desse acordo para dar resposta 
às necessidades humanitárias 
mais críticas das famílias des-
locadas nos distritos de Mueda, 
Nangade e Negomano, através 
do Plano Estratégico País para 
Nota Moçambique 2017-2021 
do Programa Alimentar Mun-
dial (PAM) das Nações Unidas.

“Mesmo com o facto de a 
covi19 estar a arrasar o sector em-
presarial, as pessoas não param de 
comer. Há empresas que estão a 
superar. É necessário que conti-
nuemos a pautar pela inovação” 

advertiu acrescentando que as 
pessoas não param de comer e pro-
curam fazer qualquer coisa tendo 
em conta que o indicie de em-
pregabilidade é baixo, no país. 

Lamenta ainda Feito que o 

acesso ao crédito bancário tem 
sido repulsivas as PMES sendo 
que há muita burocracia nos 
requisitos. As linhas de credito 
não priorizam estas iniciativas 
dos pequenos empresários. eG

zambeze  | 19Quinta-feira, 05 de Agosto de 2021



|desporto|

Crise no Costa do Sol: adeptos invadem ninho 
do canário e exigem saída de Artur Faria

Reinildo foi titular na conquista da 
Supertaça de França pelo Lille

Matateu vai dar nome ao 
campo do 1° de maio

Associação Black Bulls

O antigo futebolista mo-
çambicano Matateu, que fez 
história no Belenenses, vai dar 
nome ao campo do 1° de Maio 
(localizado nos arredores da ci-
dade de Maputo), clube que re-
presentou antes da partida para 
Portugal no início década 50.

 A decisão de mudar de 
nome é uma forma de home-
nagear e eternizar aquele que 
foi o maior futebolista do 1° 
de Maio e que sempre estará 
nos corações dos alvi rubros.

 As maiores conquistas de 
Matateu foram as conquistas 
da Taça de Portugal de 1960 
(vitória sobre o Sporting em 3 

de Julho, por 2-1, com Matateu 
a marcar o golo da vitória) e 
as Taças de Honra de 59 e 60. 
Nesta última, Matateu e Yaúca 
desbarataram completamente a 
defesa do Benfica (que 8 me-
ses depois foi Campeão Euro-
peu) inflingindo uma pesada

derrota por 5-0 ao seu rival.
 Matateu foi ainda por 27 

vezes internacional pela selec-
ção portuguesa, tendo marca-
do 13 golos. Refira-se Mata-
teu faleceu a 27 de Janeiro de 
2000, no Canadá, país onde foi 
jogar após ter escrito em le-
tras bem douradas o seu nome 
no futebol português. (Abola)
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Há barulho no Clube Desportos da Costa do Sol. Al-
guns sócios e adeptos do campeão nacional em título inva-
diram o ninho do “canário”e exigiram a demissão de Artur 
Faria, Director Desportivo do clube que é acusado de es-
tar por detrás dos maus resultados e de uma gestão dano-
sa da colectividade mais vitoriosa no futebol moçambicano.

Foi um movimen-
to sem paralelo 
na história do 
clube “canari-
nho”, pois nun-

ca antes o barulho dos sócios 
tenha ido para além do apoio 
da equipa principal de futebol 
que sempre que jogasse em 
casa, isto antes da pandemia, 
era acompanhada pelos ele-
mentos da claque “thokosa”.

Esta segunda-feira o am-
biente foi de cortar a respiração, 
sobretudo para o laborioso Di-
rector Desportivo, Artur Faria, 
que foi o mais visado da contes-
tação dos adeptos do clube que 
mesmo estando o país a obser-
var Situação de Calamidade Pú-
blica que proíbe qualquer tipo 
de aglomerados, estes se fize-
ram as instalações do clube com 
um e único objectivo: cobrar 
satisfações pelo mau momento 

da equipa principal de futebol
E a gota de água para es-

tes protestos foi a demissão 
do treinador Artur Comboio 
que foi afastado do comando 
técnico da equipa principal de 
futebol por maus resultados, 
visto que o actual detentor do 
título no Moçambola segue na 
oitava posição com 17 pon-
tos, em 13 jogos realizados.

Sobre Artur Faria recaem 
acusações de estar por detrás 
deste mau momento, particu-
larmente no que diz respeito 
a questões ligadas a gestão da 
equipa de futebol, alegada in-
tromissão na escolha dos jo-
gadores para a composição do 
plantel, a gestão danosa dos 
fundos do clube, entre outras 
situações que aos olhos deste 
grupo de adeptos são nefastas 
para o bem-estar da equipa.

O porta-voz dos adeptos re-

fere que antes mantiveram um 
encontro com o Presidente do 
Clube Desportos da Costa do 
Sol, Jonas Chitsumba, que deu 
a conhecer que mensalmente 
são gastos três milhões de Me-
ticais que deveriam ser devida-
mente aplicados para a luta pela 
conquista do título, para além 
de ter informado a este grupo 
de sócios que Artur Faria tem 

um contrato indeterminado, 
bem como poderes excessivos 
no departamento de futebol.

Serenamente Artur Faria 
ouviu as vozes dos contestatá-
rios, não se alargando nos seus 
pronunciamentos em relação a 
situação, perante a incredulida-
de de alguns dos seus colegas 
de trabalho que nunca antes 
haviam presenciado situação se-

melhante que poderá forçar uma 
intervenção do sócio maioritário 
do clube, concretamente a Em-
presa Eletricidade de Moçambi-
que que detém 51% das quotas 
da colectividade que na última 
Assembleia Geral eleitoral con-
tou com a presença de apenas 
30 sócios, a maioria dos quais 
ligados à EDM e as Direcções 
em exercício. (LANCEMZ)

O Lille, do internacional 
moçambicano Reinildo Man-
dava,  conquistou no domingo 
passada a Supertaça francesa 
ao derrotar o Paris Saint-Ger-
main por 1-0, com o golo de-
cisivo a ser apontado pelo 
médio português Xeka, aos 
45 minutos da primeira parte.

Reinildo Mandava que 
jogou a titular neste jogo es-
teve na origem do golo soli-
tário do Lille, pois foi o autor 
do lançamento lateral do qual 

acabou resultou no golo so-
litário apontado por Xeka.

O campeão francês entra 
a vencer na nova temporada e 
ergue a Supertaça pela primeira 
vez na sua história, colocan-
do um ponto final no domínio 
do PSG na Supertaça, já que a 
equipa da capital havia conquis-
tado as oito edições anteriores.

No segundo tempo, a equi-
pa de Mauricio Pochettino, 
que não contou com Neymar 
nem Mbappé, teve dificulda-

des em criar oportunidades e 
o Lille segurou a vantagem 
pela margem mínima até fi-
nal, conquistando assim o pri-
meiro troféu da temporada.

O actual campeão francês 
sucede ao PSG, que é o máximo 
titulado na Supertaça (dez títu-
los) e que tinha ganho a prova 
consecutivamente por oito ve-
zes, desde 2013. O Lille junta-
-se assim ao lote que agora é de 
14 clubes que já venceram a Su-
pertaça gaulesa. (LANCEMZ)



Comercial

Moçambique no mesmo grupo que a  
Nigéria no Afrobasket 2021 feminino

Costa do Sol é o “mais nutrido” e conquista primeiro 
torneio do novo normal no basquetebol

|desporto|

 O Costa do Sol sagrou-se vencedor do Torneio Nutrição 
em basquetebol sénior masculino ao derrotar o Ferroviá-
rio de Maputo por 82-67, na final disputada na tarde deste 
sábado, 31 de agosto, a prova disputada em observância do 
novo normal imposta pela pandemia da COVID-19, que obri-
ga a realização de testes de despiste, bem como da vacinação 
dos intervenientes no desporto de alta competição no país.

As equipas 
dos “canari-
nhos” e dos 
“locomoti-
vas” desce-

ram ao parquet do pavilhão da 
UEM motivadas para a final 
que teve lugar depois de ter 
sido cancelada há dias, devido 
a um falso alarme provocado 
por um erro de procedimento 
na testagem à COVID-19, pois 
foi usado o teste anticorpo que 
resultou em um número ele-
vados de casos positivos, que 
posteriormente com a realiza-
ção dos testes PCR que detec-
taram a existência de apenas 
88 casos positivos, contra os 
anteriores 43 em 88 testados.  

Logo no primeiro quarto 
os “canarinhos” começaram a 
ganhar vantagem, perante uma 

entrada apática da equipa do 
Ferroviário que conta com mui-
ta juventude que ainda precisa 
de ser trabalhada, daí não foi de 
espantar o resultado de 25-9, no 
final dos primeiros 12 minutos.

Milagre Macome que não 
gostou desta prestação inicial, 
espicaçou a sua rapaziada que 
nos 12 minutos seguintes con-
seguiu um parcial de 23-19, 
ao favor dos “locomotivas”, 
porém ainda insuficiente para 
mudar a liderança do marcador, 
que ao intervalo situava-se em 
44-32, 12 pontos de diferença 
a maior para os “canarinhos”.

A recuperação do Ferro-
viário prosseguiu no terceiro 
quarto, mas Miguel Guambe 
orientou aos seus atletas para 
que não permitissem a aproxi-
mação do adversário, fazendo 

com que ao cabo de 36 minu-
tos tivessem uma diferença 
ao seu favor de 9 pontos, por 
quanto no final deste perío-
do o resultado era de 61-53.

No quarto e último quarto, 
o Costa do Sol voltou a assu-

mir o comando do jogo, con-
seguindo um parcial de 21-14, 
suficiente para conseguir sair 
com a vitória, com o resultado 
de 82-67, 15 pontos de diferen-
ça que evidenciam as capacida-
des da equipa “canarinha” que 

se reforçou para os desafios do 
presente ano, com o objectivo 
de atacar a qualificação para a 
Basketball África League, cuja 
etapa de apuramento nacio-
nal está aprazada para Setem-
bro próximo.  (LANCEMZ)

 A selecção nacional de bas-
quetebol sénior feminino vai 
estar integrada no Grupo B a 
par da sua congénere da Nigéria 
segundo ditou o sorteio do Cam-
peonato Africano de Basquete-
bol – Afrobasket 2021, realizado 
este sábado, em Yaoundé, no 
Camarões, país que vai acolher 
a prova em Setembro próximo.

A par da selecção nigeria-
na Moçambique vai enfrentar 
neste Grupo B mais um com-
binado que sairá da Zona 6 da 
FIBA-África, cuja fase qualifi-
cação vai ter lugar de 6 a 23 de 
Agosto próximo em Luanda e 

que vai envolver as selecções de 
Botswana, Zimbabwe e Angola.

A Nigéria volta a estar na rota 
do basquetebol sénior feminino 
moçambicano, sendo que a última 
vez que as duas selecções estive-
ram frente-a-frente foi na disputa 
do Torneio de Qualificação aos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020, 
prova que teve lugar na Sérvia, 
na qual a selecção nigeriana ven-
ceu por 85-51 e carimbou, por via 
desse resultado, o passaporte para 
estar presente na olimpíada que 
decorre neste momento no Japão.

O Afrobasket 2020 em fe-
minino terá a participação de 12 
nações será realizado no Com-
plexo Multidesportivo Yaoun-
dé, na capital de Camarões, de 
17 a 26 de Setembro. As equi-
pas foram divididas em quatro 
grupos de três equipas cada e 

os anfitriões do torneio foram 
sorteados no Grupo A ao lado 
do Quénia e de Cabo Verde.

Na primeira fase, cada equipe 
enfrentará os dois (2) adversários 
de seu respectivo grupo em um 
jogo de uma mão. Os primei-
ros classificados de cada grupo 
avançam directamente para os 
quartos-de-final. As equipes clas-
sificadas em segundo (2 °) e ter-
ceiro (3 °) lugar disputarão a  qua-
lificação para os quartos-de-final.

Eis o resultado do sorteio:
Grupo A : 1. Camarões, 

2. Cabo Verde e 3. Quénia
Grupo B : 1. Nigéria, 2. ven-

cedor da Zona 6 e 3. Moçambique
Grupo C : 1. Sene-

gal, 2.Egito e 3. Gabão 
Grupo D : 1. Mali, 2. Cos-

ta do Marfim e 3. Wild Card. 
(LANCEMZ)
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“É na arte da comunicação escrita que ensino, aprendo e 
apreendo tudo quanto Deus permite” – MomadeMucanheia

Momade Ussene Mucanheia, de 28 anos, natural de An-
goche, Nampula. Um jovem comum, que acredita na inspi-
ração divina, Deus como fonte de todas ideias e maravilhas 
que reclamamos como nossas. Por isso que as suas ideias 
são de Deus, sejam elas boas ou más, “ele age sobre mim”.

Pu b l i c a m e n t e 
faz reflexões 
técnicas e cien-
tíficas de uti-
lidade social, 

política e económica para 
Moçambique, e dedico-me 
afincadamente às causas da 
Juventude Moçambicana.

“Mas honestamente não sa-
beria dizer se pratico alguma 
arte específica, mas procuro 
apreciar todas elas. Se fosse a 
descrever a arte que pratico, di-
ria que sou fascinado pela Arte 
da Comunicação Escrita. Nela 
encontro razões para viver. 
É na escrita onde faço refle-
xões práticas e honestas sobre 
a minha e a nossa realidade”. 

Em silêncio, o artista afirma 
que também dedica-se a escre-
ver textos que não saberia des-
creve-los com uma palavra a 
sua natureza. São textos profun-
damente pessoais e imaginários 
que expressam a vida pois neles 
confessa amores, dores, visões, 
revelações, esperança e gratidão. 

Para si, a escrita é a forma 
que encontra para expressar-
-se, porque em voz por vezes 
não encontra coragem de dizer 
o que pensa, principalmente 
porque facilmente interpre-
tamos de formas diferentes. 

“É na escrita onde deixo 
ficar as visões e pensamentos 
que abertamente não os reve-
lo pelas possibilidades de in-
terpretações múltiplas. É na 
arte da comunicação escrita 
que ensino, aprendo e apreen-
do tudo quanto Deus permite. 
A minha apreciação pela es-
crita me revelou que todo o 
engajamento pode ser coloca-
do em perspectiva como um 
discurso. Assim como todas 
as conversas, incluindo esta”.

Para ele, o valor e impor-
tância das coisas é muitas ve-
zes individual. Cada um de nós 
define o que lhe é importante, 
por isso que a singularidade é 
real, e cada um é um. A prática, 
pensa ele que os seus textos são 
importantes porque reflectem 
a sua verdade e possivelmente 
a verdade de muitos outros na 
medida em que cada um é ca-
paz de se identificar. Muitos 
dos textos são realistas e hones-
tos. No entanto, gosta de pensar 
que estão analiticamente e tec-

nicamente ajustados à realidade 
em que vivemos em Moçambi-
que, se fôssemos a localizar. 

“Recordo-me que sempre 
fui quieto e apreciador da soli-
dão mesmo quando ela não me 
satisfez. A solidão ajudou-me e 
ajuda a ver o mundo como eu 
quero e em silêncio. Tive uma 
infância tímida, mimada e cheia 
de peripécias típicas do campo 
onde nasci e vivi parte da mi-
nha infância. O Meu Pai (Sr. 
Ussene Mucanheia) foi e conti-
nua sendo uma inspiração para 
o meu silêncio, a minha mãe 
(Dona Muaija Mucanheia), 
é também mestre do silêncio 
de sabedoria. O meu irmão 
(Mano Francisco Mucanheia), 
meu maior Professor e melhor 
amigo é também um mestre o 
silêncio e do discurso. Tive à 
quem seguir. Conto isso para 
que inicialmente tenham cla-
reza sobre os fundamentos da 
preferência da arte da escrita”. 

Aos 9 anos, quando sai da 
zona Rural (aldeia de Mulikiwa 
em Angoche) para Nampula, 
teve ligeiras dificuldades de 
integração social. Era um espa-
ço novo, novas pessoas e não 
dominava muito bem o Portu-
guês, visto que naturalmente 
fal aEmakwa, assim como mui-
tos dos seus contemporâneos. 

A maneira que encontrou de 
se expressar era através da es-
crita. Lembrando que, foi nessa 
altura 2002, que começou a es-
crever os seus primeiros versos 
e começou a encantar-se pelas 
meninas da Cidade que o inspi-
ravam a ser romântico, embora 
nunca tivesse a coragem de de-
clarar-se. Escrever era a forma 
que tinha de amar o mundo, as 
pessoas, a família e a sua terra.

Participou em 1 obra técni-
ca e científica (Moçambique, 
Recursos Energéticos e Políti-
ca Internacional publicada em 
2016 na qual escreveu sobre o 
Reposicionamento de Moçam-
bique na Geopolítica Energéti-
ca e Internacional. Hoje colec-
ciona pelo menos 50-100 textos 
não publicados oficialmente so-
bre os quais pretende produzir 
duas obras: Mulheres de Gene 
M e Pensamentos da Mocidade. 

Na sua caminhada as di-
ficuldades foram e são vá-
rias, mas de tudo a gratidão, 

respeito e amor é que devem 
contar conforme lhe foi ensi-
nado. No seu entender, todos 
nós vivemos em dificuldades, 
mesmo as não expressadas.

Para ele foi e continua sendo 
difícil encontrar a convergência 
junto das pessoas. O ponto de 

convergência que o artista se 
refere pode ser materializado 
primeiro pela aceitação da sin-
gularidade (diferenças) que é 
natural a cada um de nós. No 
meio dessas diferenças, teve e 
continua tendo a dificuldade de 
convencer as pessoas a busca-
rem a tolerância e compreen-
são. Por vezes tem dificuldade 
de ser tolerante às diferenças. 

Então o primeiro desafio que 
teve é de moldar a sua própria 
pessoa a compreender o mundo 
como um espaço em que coe-
xistem várias realidades, pesso-
as e outros seres com vontades, 
desejos e visões que podem 
não convergir com as minhas. 

“Pessoalmente cultivei o 
hábito de ver oportunidades. 
Identificar soluções e resolver 
problemas. Hoje há quem diz 
que o meu idealismo e foco 
nas soluções são infundados. 
A verdade é que genuinamente 
penso que deveríamos dar mais 
atenção às soluções e não às 
dificuldades pois só de as ima-
ginarmos, nos trazem tristeza. 
E eu já fico triste com tantas 
coisas no mundo e na minha 
própria vida e buscar solu-
ções tem sido o meu refúgio”. 

“Uma dificuldade genuína 
é a de orientação pessoal. Con-
tinua sendo um mistério o pro-
pósito da minha vida. Conven-

ço que é sobre família, amor, 
Comunidade, nação, Eu e Deus 
sem dúvida. Mas continua uma 
incógnita a razão da minha exis-
tência como humano e ainda es-
tou na busca por essa resposta 
que parece ser desconhecida”.

“Pessoalmente penso que 

a Pandemia embora o distan-
ciamento e externalidades que 
causou e continua a causar à 
sociedade, trouxe e trata tam-
bém maior e melhor reflexão 
sobre a Literatura e Cultura”. 

Ao falar da literatura em 
tempos da pandemia o artista 
afirma que, à necessidade de 
confinamento gerou e possi-
velmente esteja a gerar des-
contentamento involuntário e 
por vezes passivo das pessoas. 
Algumas de nós descontentam-
-se criando soluções literárias. 
Textos, livros, reflexões e di-
versas formas de expressão. 
Muitos olham a COVID-19 no 
sentido mais terrível e perigo-
so. Ela sim é. Mas também está 
a ajudar-nos a reflectir sobre 
diferentes dimensões da nossa 
vida pessoal e social. Apesar 
das dificuldades não deixamos 
de avançar a literatura por isso 
que vemos hoje a massificação 
dos webinars e outros eventos.

Analisando a cultura em 
tramito geral seria uma tare-
fa complexa para o artista. Se 
tentasse simplificar, tentaria 
analisá-la sob perspectiva de 
manifestações de arte em for-
ma de música, pintura, escrita, 
dança e demais formas. E o 
que aconteceu com todas essas 
manifestações ao longo des-
te período em que COVID-19 

nos abraçou?Houve muita 
criatividade e inovação, mas 
também pouca distribuição, 
rentabilidade e adesão aos mo-
vimentos culturais, sublinha. 

“Porquê? Certamente que as 
razões são também várias, mas 
a conjuntura e estrutura social 
não permitiu melhores alcances 
da cultura. Hoje a arte é geral-
mente distribuída virtualmente, 
e nem todos estão no mundo 
virtual. Hoje sem as conver-
gências (festivais) tornou-se 
difícil levar a arte para todos, 
ou mesmo rentabiliza-la”.

Os Conselhos seriam para 
todos jovens, incluindo os que 
praticam a literatura. “Penso 
que precisamos todos nós de 
colocar propósito em tudo que 
fazemos, e os propósitos devem 
ser positivos. Acredito que o es-
sencial para todos nós é buscar 
propósitos nobres nas nossas 
acções buscando o bem indivi-
dual e colectivo (essencialmen-
te). Para tal, importa que seja-
mos o espelho de boas práticas 
que inspirem outros jovens a 
trilhar o mesmo caminho. O 
que isso significa na prática? 
Significa que devemos olhar a 
literatura com maior seriedade 
porque através dela podemos 
transformar a nós, ao próxi-
mo, a sociedade e ao mundo”. 

“Conforme dizia, a arte da 
escrita a qual prático, permite 
que me expresse sobre variadas 
realidades sem ferir demais as 
sensibilidades porque geral-
mente busco falar na voz da 
alma. A alma entende coisas 
que o nosso corpo e mente por 
vezes não fazem, por isso que, 
converso com alma em pala-
vras emotivas, imaginárias e 
sensíveis mesmo que a realida-
de se mostre rude e obscena”. 

“Alguns recomendam con-
tinuamente que devemos con-
trolar a forma como nós reagi-
mos aos estímulos múltiplos da 
nossa existência, e a literatura, 
assim como outras artes são 
formas válidas que facilmente 
conseguimos manter a nossa 
integridade perante a sociedade 
porque apesar de ser praticada 
por alguém, ela continua im-
pessoal pelo simples facto de 
permitir imaginações que não 
perecem reais, mesmo quando 
falam de factos bem domina-
dos. Usemos a arte para ex-
pressar tudo, essencialmente 
para produzir soluções para 
a nossa sociedade. Usemos a 
arte para desenvolver Moçam-
bique chamando a consciência 
para união, bem-estar e evolu-
ção pessoal e colectiva nossa”.

silVino miranda
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“A poesia ou a escrita podem ser usadas para combater 
o terrorismo em Cabo Delgado” – JoneSumaila

Jone Lacerda Sumaila, mais conhecido por Jone Sumaila no 
meio literário, de 22 anos de idade, nascido na Cidade de Maputo, 
escritor, poeta e músico. Estudante do 2º ano de ensino superior 
no curso de Ciências de Comunicação Publicidade e Marketing.

Falando primeiro 
da música, o ar-
tista refere que 
esta pode ser usa-
da para educar as 

pessoas, trazendo músicas com 
mensagens. A música com men-
sagem exprime sentimentos que 
as pessoas podem incorporar. 

Para si, a literatura é uma 
das artes com grande valor, 
pelo facto de a pessoa conse-
guir viajar ao ler uma obra.

“A poesia ou a escrita é uma 
das formas que podem ajudar a 
combater a guerra, a desigualdade 
e tudo que tem acontecido em Cabo 
Delgado. Eu penso que a poesia é a 
coisa mais poderosa em relação as 
armas que têm se usado em Cabo 
Delgado, quanto mais se usa armas, 
as pessoas morrem, mas com as 
palavras podemos vencer qualquer 
guerra que for, tanto que para a li-
bertação do nosso país estiveram 
figuras que usaram a poesia para 
lutar contra o regime português”. 

“Tenho aproveitado a literatu-
ra para expressar os sentimentos 
que tem acontecido no nosso meio 
social, expresso sentimentos de 
dor, prestando atenção nos meus 
poemas, existem alguns que falam 
de guerras, desastres naturais, de-
sigualdade social, racismo”, refere. 

Sumaila entra para o mun-

do da arte por intermédio da dor, 
em 2014 a artista adquiriu uma 
doença de nome escolioseonde a 
mesma ocorre quando uma par-
te da coluna vertebral se curva 
para um lado e ao longo do tem-
po foi criando uma patologia. 

No meio deste cenário de dor 
e angústia o artista excluía-se do 
meio social, de certa forma isso 
afectava-o não só fisicamente, 
mas também psicologicamente. 

Em 2017 Jone desperta para 
a realidade e percebe que da dor 
pode escrever, ao ver que a escri-
ta pode servir de consolo para a 
sua dor, assim sendo entra para 
o mundo literário, que numa pri-
meira fase escrevia simplesmente 
a dor que sentia﴾dor emocional﴿. 

“Começo a partir desse mo-
mento a olhar o mundo como 
um todo, comecei a buscar um 
pouco de tudo, as coisas que 
aconteciam no meio social, mas 
o que me fez entrar para a arte 
foram as dores e dificuldades”. 

“Há muito tempo que es-
tou tentando angariar fundos 
para fazer a cirurgia na verte-
bral. Eu tenho talento, não uso 
da minha arte para pedir apoio”. 

O artista conta que já ter um 
livro publicado no mercado, mas 
ressalta que nunca sonhou em ter 
um livro, “escrevo porque gosto”. 

Em 2020 depois de uma par-
ceria feita entre a Editora Novos 
Horizontes, especializada em E-
-Books e a Editora Kulera, foi pos-
sível tornar realidade a emissão de 
um livro físico do artista, a meio a 
tanta dificuldade o artista teve que 
reunir valores monetários para a 
impressão de vários exemplares. 

No entanto o livro intitulado 
“A Madrugada Rouba-me o Sono”, 
foi publicado em Maio de 2021. 
Este título foi atribuído pelo artista 
porque muito dos textos que estão 
lá apresentados expressam senti-
mentos de dor, libertação do povo.

“Penso que o livro merecia 
esse título, porque é no período da 

madrugada onde eu consigo re-
flectir em tudo que tem acontecido 
no nosso meio social, aquele é um 
bom período, porque é silencioso”.

No seu entender as dificulda-
des enfrentadas no seu meio ar-
tístico iniciam quando o mesmo 
percebe que os novos talentos não 
tem muita oportunidade expan-
dir os trabalhos, começando pelas 
grandes editoras que não confiam 
nos novos talentos. Associado ao 
facto de não ser valorizado pe-
las grandes editoras, a segunda 
dificuldade é a venda do livro. 

“Não foi fácil achar uma edi-
tora que pudesse abraçar a causa, 
mas consegui com a ajuda dessas 

duas editoras. Sabemos que va-
loriza-se os escritores de renome, 
mas penso que em Moçambique 
ainda não existe aquela vontade 
das editoras de apostarem em no-
vos talentos, mas existem editoras 
que apostam, mas é preciso mes-
mo ter um trabalho de qualidade”. 

No seu entender com o advento 
da pandemia, a situação actual da 
literatura piorou, porque de certa 
forma já não há espaço para o lan-
çamento de livros, em algum mo-
mento a esperança que o artista tinha 
na venda do livro acaba diminuindo. 

“Se não fosse a pandemia, 
eu tenho a certeza que ia ven-
der muito mais os meus livros e 
teria muito apoio, mas agora a 
situação mudou e tivemos que 
improvisar no acto da publica-
ção do livro”, acrescenta o poeta. 

Portanto, o artista tem feito a 
venda do livro mão-a-mão, pois não 
conta com apoio de uma editora ou 
biblioteca para fazer a venda, refe-
re ainda que nos primeiros dias a 
venda foi boa, mas agora diminuiu. 

“Os jovens não se podem dar 
por vencidos, porque há muitos 
pais que não apoiam os filhos, 
porque eu sou uma das pesso-
as que não tive esse apoio, se 
eu ouvisse o que o meu pai fala, 
eu já teria desistido de tudo”. 

Para Jone, devemos ser pes-
soas com atitude, devemos ser 
que nem o leão, o leão não é o 
animal mais forte e nem maior da 
selva, mas pela sua atitude torna-
-se o rei da selva. É necessário 
transformar os nossos pensamen-
tos em acções, refere o artista. 

silVino miranda

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

zambeze  | 23Quinta-feira, 05 de Agosto de 2021



Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2021 EzambEz

O n d e  a  n a ç ã O  S e  r e e nc O n t r a
Av. Emília Daússe nº1100 z Cell: 82 30 73 450 z zambeze.comercial@gmail.com z maputo

Comercial

 A Melhor prevenção da 
convid-19 é vacinação 

Renovação de 
assinaturas 
para 2021

Melhorias na prevenção da  covid-19
Transporte público em Inhambane

Na cidade de Inhambane regista-se  uma  melho-
ria  nos  transportes   marítimos  e terrestes  no  que con-
cerne  a prevenção  e  controle  do cumprimento  das  me-
didas  sanitárias  vinculadas  pelo decreto  presidencial.

No entanto na 
ponte cais 
daquela autar-
quia, situada 
no  sul  do 

pais,  onde  cerca  de  três  mil  pes-
soas  fazem  o uso dela   de  uma  
margem  para outra, as regras  do 
protocolo  sanitário  estão  a  ser  
cumpridas   com  rigor  nomea-
damente no  que concerne ao uso 
correcto  das mascaras, a higie-
nização  das mãos, e o  controle 
rigoroso  do espaçamento  físico 
dentro  e fora  das embarcações.

Este facto está aliado  a  su-
bida  dos  casos da  covid-19 na  
província desde  o surgimen-
to  da  terceira  vaga  da  doen-
ça  que já  vitimou  milhares  de  
pessoas  em  todo  planeta terra.

Entretanto Ricardo  Ismael,  
membro  da  fiscalização do por-
to   disse  em  contacto  com  o 
Zambeze  que   alguns  proprie-
tários  dos cerca  de 25   barcos  
a motor  dentro  e  fora do bor-
do que  operam  naquela  baia  
procuram  contrariar as leis, 
embarcando  maior numero  de  
passageiros, neste  contexto se-
gundo  Ricardo  as autoridades  
em serviço  no local tem  aplicado  
multas  exemplares e sanciona-
do  os  marinheiros infractores.

‘‘Temos alguns  colegas  
que  operam  neste  porto  que 
já  foram  multados e  estão nes-
te momento  em suas residências 
a aguardar novas ordens. Estes 
marinheiros ao invés de cumprir  
com  as normas  da  lotação do 
barco , excediam ,e ainda  assim 
ignoravam  cumprir  com  o  pro-
tocolo sanitario’.’disse para de-
pois  acrescentar  que a vigilância  
será  muito mais  apertada  nestes  
últimos  meses do ano. Os casos 
de subornos se por acaso verifica-

rem-se os  iscais serão  igualmen-
te intoleráveis  com os  prováveis  
indisciplinados. No  entanto no  
passado  as embarcações  grandes  
transportavam  maior numero  de 
passageiros  mais  com  o surgi-
mento da  pandemia  a capacida-
de  dos  ocupantes  dos assentos  
baixou para mais da  metade, no 
lugar de sentarem  6 passageiros 
em cada  banco  no momento ac-
tual  acomodam-se  apenas  cinco.

Astroi   introduz  pulverização  
obrigatória e diária  nos  auto 

carros

Membros   da  direcção  da  
(Astroi) Associação  dos  Trans-
portadores   Rodoviários  da  
Província  de  Inhambane   uma  
agremiação  que congrega   trans-
portadores   inter-urbanos  e in-
ternacionais  introduziu  recente-
mente  a pratica  de  pulverização  
no  interior  dos  autocarros  antes  
de partirem  aos  seus  destinos, 
uma  pratica  que esta  ligada a hi-
gienização das mãos  e o uso das  
mascaras  no interior  das viaturas.

Angelo  Xitolo Guambe, 

transportador  rodoviário  disse  
confrontado  com  o novo normal 
vigente  em todo  pais e no mundo 
em  geral  que  esta   medida  vem  
para  ser  cumprida  por  todos  e 
ninguém deve  desobedecer  com  
as  normas .’’Nós como  transpor-

tadores  somos  exigidos  a  trans-
portar  três  passageiros  por  cada  
banco  e ninguém   viaja   sem o  
uso  adequado   da  mascara’’disse  
lamentando  a  precariedade  
da  via  que liga  a  cidade  de  
Inhambane  a  localidade  de 
Lindela  por  esta  ser   dema-
siadamente  estreita dificultando  
deste modo o  cruzamento  de  
duas   viaturas  em  simultâneo.

Entretanto o Governo Mo-
çambicano através da (ANE) 
administração Nacional das es-
tradas  anunciou  recentemente 
o desembolso dum  montante  
equivalente  a  18.454.950,50 
meticais para o  arranque das 
obras de reabilitação   roti-
neira  da  referida  via. A obra 
teve Inicio a 1 de Julho 2021 e 
cuja a entrega está programada  
para 30 de Junho  do ano 2023.

Contudo e fazendo  face  a si-
tuação da pandemia  da covid-19  
o  governador  da  província   de  
Inhambane  Daniel  chapo  ape-
lou  recentemente   a toda  comu-
nidade  para  se  prevenir  desta  
pandemia  mortífera, para  já  
foram  criadas brigadas   que  já 

 z Mas existem ainda nos  transportes marítimos   alguns   prevericadores  que 
não cumprem  com as  normas  do  protocolo sanitário.

trabalham  na  educação  e sensi-
bilização  nos  locais  de  maior  
aglomeração  populacional. 
Apesar  deste  esforço demons-
trado pelo  executivo de chapo, 
existem  ainda  focos   de  tei-
mosos  a nível  da  urbe que não  
acatam  com  o decreto  presiden-
cial  mantendo  barracas  e  bares   

abertos  noite adentro,  para  alem  
do  tempo  estipulado  pelo ór-
gão  máximo  do  governo  Mo-
çambicano.   Em  vias tercearias 
é  notável  em  carrinhas  aber-
tas vulgo  ‘’Mylove’’veiculos 
a transportarem  passagei-
ros  sem  no mínimo cumpri-
rem  com o protocolo sanitário.

O dia de ontem, quarta- feira, 
foi o dia escolhido para a vacina-
ção contra a Covid-19,  nos arre-
dores da cidade do Maputo, não foi 
excepção pois, muitos residentes 
saiam para os locais pré-defini-
dos, ou seja,  os lugares abertos ( 
campos de futebol), para recebe-
rem a vacina contra a Covid- 19. 

A nossa reportagem saiu ás rua 
e escalou alguns locais nos bairros 
da cidade capital, escolhidos para o 
efeito. Entretanto,o movimento foi 
de muita  afluência dos cidadãos para 
não ficarem de fora da vacinação. 

 No bairro de Hulene por 
exemplo, o local escolhido foi 
o  estádio de Hulene (campo de 
futebol) onde os residentes es-
tiveram para receber a vacina. 

Neste caso, as pessoas tive-
ram que se registar no dia anterior 
(terça-feira), para no dia seguin-
te ( ontem ) , receberem a vacina. 
Lembrar que são dois dias para esta 
fase da vacinação dos cidadãos.

Segundo soubemos através 
das nossas fontes , os registos 
foram para além das 15 horas,a 
brigada teve que interrompê-lo 
para o dia seguinte pois, ainda ha-
viam certas pessoas por registar.

Ana Celeste Coana, disse ao 
nosso Jornal que vai receber a vaci-
na contra esta pandemia. Disse ain-

da que todos devem receber a vacina 
como único meio para se imunizar.

“Esta é a única maneira que 
o governo Moçambicano que viu 
para nos livrar das futuras com-
plicações deste vírus, que asso-
lou o nossa pais e não só a nível 
mundial “ frisou a nossa fonte. 

Outra anciã que falou para a nos-
sa reportagem é Cidália Ngomana 
que começou por dizer que, “ estou 
satisfeita em saber que vou ser uma 
das que receberão a vacina contra a 
Covid 19 pois, esta é a única ma-
neira de me prevenir e de lutar con-
tra esta doença que ainda não tem 
cura”, disse Cidália com satisfação.

No bairros de Hulene foi no-
tório o cumprimento do distancia-
mento pessoal e o uso correcto das 
máscaras nas três filas organizadas 
para o registo e para o arranque da 
vacinação, ou seja; fila para homens, 
outra para mulheres e outra ainda 
para anciãos com mais de 70 anos.

Segundo o ministério da Saúde, 
o pais vai, nesta fase, vacinar mais 
de 200.000 (duzentos mil ) traba-
lhadores da função pública, moto-
ristas de transporte público e colec-
tivo de passageiros, motociclistas 
e ciclistas que fazem serviços de 
táxi, para além de pessoas com 
mais de cinquenta anos de idade.

José Matlhombe

Fernando  lopes


