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Tensões entre ala Guebuza e ala 
Nyusi acentuadas com julgamento

esforços de apaziguamento ao nível da Frelimo no caso 
das “dívidas ocultas”, conduzidos nas últimas semanas por 
próximos do presidente da república, Filipe Nyusi, junto 
ex-presidente armando emílio Guebuza, foram rejeitados. 
a tensão entre as duas alas mantém-se, abrindo caminho a 
troca de acusações no julgamento, iniciado a 23 agosto na 6ª 
secção do tribunal Judicial da Cidade de maputo, em que, 
além de Filipe Nyusi e armando emílio Guebuza, o nome do 
ex-ministro das Finanças manuel Chang são os mais citados. 
armando emílio Guebuza é um dos 68 declarantes e, a 19 de 
agosto, o Conselho de estado, órgão que integra como ex-
-Presidente, autorizou o Tribunal Supremo a notificá-lo para 
ser ouvido, a 06 de outubro.

Ma n u e l 
C h a n g , 
cuja ex-
tradição 
da Áfri-

ca do Sul para Maputo falhou 
após recurso interposto por 
uma organização da sociedade 
civil, Fórum de Monitoria do 
Orçamento (FMO), foi incluí-
do como declarante depois do 
juiz da causa ter anuído a um 
requerimento da Ordem dos 
Advogados de Moçambique 
(OAM), assistente do processo. 
O recurso que o FMO interpôs 
no Supremo Tribunal Superior 
da África do Sul (divisão de 
Gauteng) foi aceite, suspenden-
do de forma administrativa a 
decisão política sul-africana de 
extraditar o Manuel Chang para 
Moçambique. A decisão é váli-
da até final da audiência com 
os interessados, prevista para 
27 Agosto. A partir desta data, 
são esperadas novas medidas 
contra a intenção de extradi-
ção para Moçambique e a fa-
vor do seu envio para os EUA.

Em 23 Agosto, o Ministério 
da Justiça sul-africano tinha de-
cidido pela extradição de Ma-
nuel Chang para Moçambique, 
e os preparativos para o seu 
transporte estavam já concluí-
dos. A decisão do governo sul-
-africano foi antecedida por um 
longo processo judicial, devido 
à questão relativa à imunidade 
parlamentar de Manuel Chang, 
tendo sido submetida ao Supre-
mo Tribunal da RAS, que se 
pronunciou contra a decisão de 
extraditar Manuel Chang para 
Moçambique, devido à impos-
sibilidade de, enquanto depu-
tado, ser julgado em Maputo.

Manuel Chang não faz par-
te do rol de arguidos do julga-
mento das “dívidas ocultas”, 
em curso em Maputo com 19 
arguidos, e o seu processo 
corre separadamente. Manuel 
Chang enfrenta três acusações 

judiciais, e é suspeito, no prin-
cipal processo, de ter recebido 
subornos de USD 17 milhões 
do grupo Privinvest, principal 
fornecedor do material vendi-
do a Moçambique através da 
criação das empresas EMA-
TUM, ProIndicus e MAM.

Filipe Nyusi, considerado 
pelo juiz da causa, Efigénio 
Baptista, como pessoa desin-
teressada no processo, havia 
sido arrolado numa lista de 30 
declarantes pelo réu António 
Carlos Do Rosário, para que 
testemunhasse na qualidade 
de antigo ministro da Defesa e 
coordenador do Comando Ope-
rativo. António Carlos Do Ro-
sário pertence à ala Guebuza da 
Frelimo e é defendido por ad-
vogados da família do ex-Pre-
sidente, que tem procurado im-
plicar Filipe Nyusi no processo.

Na qualidade de coordena-
dor do Comando Operativo, 
Filipe Nyusi foi citado no iní-
cio de julgamento por Cipriano 
Mutota, antigo chefe do Depar-
tamento de Estudos e Projectos 
do SISE, que declarou que o 
actual Presidente da República 
quando ainda era ministro da 
Defesa, era o “chefe do grupo” 

que liderou o “veículo” (ProIn-
dicus) que planeou a contrata-
ção das “dívidas ocultas”. O 
mesmo foi transmitido pelo 
réu Teófilo Nhangumele, que 
esteve ligado ao SIMP desde 
a elaboração de estudos até à 
aprovação, tendo sido uma das 
pessoas que defendeu e apre-
sentou o projecto a Armando 
Emílio Guebuza. Teófilo Nhan-
gumele afirmou que numa das 
reuniões orientadas por Filipe 
Nyusi na qualidade de coorde-
nador do Comando Operativo, 
foi preparada a primeira carta 
de intenção do projecto, en-
viada à Privinvest, por Filipe 
Nyusi e que foi este a solicitar 
ao então ministro das Finanças, 
Manuel Chang, a emissão das 
garantias a favor da ProIndicus.

É notada ao nível do partido 
uma mobilização para proteger 
Filipe Nyusi no processo. Jean 
Boustani, da Privinvest, afir-
mou no julgamento nos EUA, 

que Filipe Nyusi terá recebido 
um suborno de USD 1 milhão, 
através de uma conta de uma 
empresa denominada Sun Flo-
wer, sedeada no Dubai, onde 
os restantes arguidos também 
abriram contas para recebe-
rem pagamentos. O valor pago 
a Filipe Nyusi era destinado à 
sua campanha para a eleição 
de 2014. Também a Frelimo 
terá recebido no mesmo ano, 
pelo menos, USD 10 milhões 
na conta do Comité Central.

O sector judicial é forte-
mente controlado pela Frelimo 
e são notados esforços para evi-
tar maior erosão da imagem do 
partido, Uma lista de 15 pesso-
as, entre analistas com ligações 
ao regime e membros da socie-
dade civil, estará escalada para 
participação em programas de 
TV, para promover uma ver-
são mais favorável ao partido.

Conforme apurado, a Freli-
mo tentou retirar do julgamen-
to dois declarantes, Armando 
Emílio Guebuza e o então mi-
nistro do Interior Alberto Mon-
dlane, ambos a ser ouvidos a 
06 de Outubro. A ala Guebuza 
critica o facto de ser ouvido 
Alberto Mondlane, vice-coor-
denador do Comando Operati-
vo, mas não Filipe Nyusi, que 
liderava o organismo. Entre os 
réus e declarantes não há ele-
mentos do Ministério da Defe-
sa, apenas do Interior e SISE.

Em Abril de 2019, o prin-
cipal ministro de Filipe Nyusi, 
Celso Correia, tentou um acor-
do entre os dois Presidentes 
tendo sido gravado por ele-
mentos próximos de Armando 
Emílio Guebuza afirmando à 
secretária pessoal deste, Inês 

Moiane, que tinha poder sobre 
a Procuradoria-geral da Re-
pública e poderia evitar que 
Inês Moiane fosse detida. Cel-
so Correia havia sido também 
incluído como declarante na 
mesma lista que Filipe Nyusi.

Há cerca de duas semanas, 
Celso Correia terá tentado uma 
nova aproximação a Arman-
do Emílio Guebuza, tendo-se 
dirigido à casa deste nos ar-
redores de Maputo (uma ex-
tensa propriedade localizada 
no bairro das Mahotas), mas o 
ex-Presidente não o recebeu. 
Mesmo tendo a prerrogativa de 
ser ouvido a partir de casa ou 
por escrito, Armando Emílio 
Guebuza preferiu ir prestar 
declarações ao tribunal, quan-
do questionado pelo Con-
selho de Estado qual a for-
ma como pretendia intervir.

O Tribunal listou igual-
mente como declarante Zó-
fimo Muiuane, viúvo de Va-
lentina Guebuza, que cumpre 
uma pena de 24 anos de prisão 
pelo assassinato da filha do 
ex-Presidente. A ala Armando 
Emílio Guebuza teme que Zó-
fimo Muiuane possa ser usado 
pela facção de Filipe Nyusi 
para revelar informação sobre 
o envolvimento dos membros 
da antiga família presidencial 
no caso. Zófimo Muiuane de-
verá ser ouvido a 01 de Ou-
tubro, mas a audição pode ser 
reagendada. Valentina Guebu-
za era a principal gestora dos 
negócios da família Armando 
Emília Guebuza, enquanto pre-
sidente da holding Focus 21.

Armando Ndambi Gue-
buza, filho mais velho de Ar-
mando Ndambi Guebuza, é o 
único membro da família Gue-
buza arguido no caso. É acusa-
do pelo Ministério Público de 
ter recebido USD 33 milhões 
em subornos da Privinvest, 
para facilitar a aprovação por 
Armando Ndambi Guebuza 
dos projectos que levaram à 
contratação de USD 2,1 mil 
milhões por empresas do Es-
tado. Igualmente arguidos são 
também IM, e o ex-assessor 
político de Armando Emílio 
Guebuza, Renato Matusse. 
Em privado Armando Emílio 
Guebuza acusa Filipe Nyusi 
de perseguição à sua família e 
relaciona-o com o assassinato 
da sua filha mais nova e com a 
prisão do seu filho mais velho.

(África monitor/Zambeze)
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“Cinderela” só se lembra que 
Ministério Público é mentiroso

Diz que é perseguição política que visa terceiro mandato

O filho mais velho do antigo chefe de Estado, Armando 
Guebuza, foi ouvido esta segunda e terça-feira, no prosse-
guimento do julgamento do caso das dívidas ocultas. Contra 
todas as expectativas, armando Ndambi Guebuza preferiu 
recorrer a estratégia negacionista ou de “não me lembro” 
com mistura de arrogância e má educação, para provar a sua 
responsabilidade no calote que prejudicou o país em perto de 
dois biliões de dólares.

Ar m a d o 
N d a m b i 
G u e b u z a , 
a c u s a d o 
de quatro 

crimes, nomeadamente, asso-
ciação para delinquir, abuso 
de confiança, falsificação de 
documentos e corrupção pas-
siva, diferentemente dos outros 
réus, ouvidos pelo Tribunal, 
negou a sua participação no 
escândalo das dívidas ocultas.

Aliás, o filho mais velho do 
ex-presidente Guebuza nem se-
quer mostrou vontade de contar 
a sua versão sobre os factos de 
que é imputado pelo Ministério 
Público preferido dirigir-se de 
forma indelicada à magistrada 
do Ministério Público a quem 
acusa de ser parte da campanha 
política contra a sua família.

Ndambi Guebuza voltou a 
referir que há um plano para 
assassinar a sua família, tendo 
recuperado a narrativa de ten-
tativa de envenenamento em 
que o Ministério Público ainda 
não apurou responsabilidades.

Nos corredores da BO es-
teve também o antigo chefe 
de Estado, Armando Guebuza, 
para acompanhar a audição do 
seu primogénito. Com expres-
são facial muito carregada, Ar-
mando Guebuza acompanhou 
a audição do seu filho na tenda 
em que funciona o Tribunal.

Na sala o juiz Efigénio Bap-
tista, como é de lei, questionou 
ao réu se tinha ouvido as acu-
sações do Ministério Público 
e o que tinha a dizer sobre as 
acusações que pesam sobre.

Ndambi fez-se de desenten-
dido e recorreu a teoria da vi-
timização, dizendo que apenas 
só sabia que estava preso, há 
dois anos, sem nenhuma culpa: 
“fui chamado a PGR e disse-
ram que eu era muito perigoso 
e não podia ficar na via pública 
para não cometer mais crimes”.

  Não estando disponível 

para a contar a sua versão so-
bre os factos, o juiz confrontou 
o réu com os factos constan-
tes do despacho de pronuncia:

Viajou para alemanha 
aos escritórios da privinvest?

- Eu fui com Bruno e não 
com Teófilo Nhagumele e 
António do Rosário. Fui tratar 
meus negócios em Hamburgo 
e não em Kiel. Fui lá visitar 
uma empresa petroquímica e 
não tem a ver com o projecto 
de protecção da Zona Econó-
mica Exclusiva de Moçambi-
que.

Cruzou com eles?
- Isso não posso dizer. Eu 

estava com Bruno e não me 
lembro se vi Teófilo porque foi 
há muito tempo.

Quem custeou a viagem?
- Quando eu viajava, o Pro-

tocolo da Presidência tratava 
das passagens.

Onde ficou hospedado na 
alemanha?

- Não me lembro do hotel 
porque passa muito tempo.

temos documentos que 
provam que o senhor terá 
viajado a abu dhabi entre 16 
e 19 de Janeiro de 2012.

- Não sei qual é a data mas 
viajei. Foi há muito tempo e, 
como viajava várias vezes, não 
me lembro de tudo. Outra vez 
estava com Bruno e Teófilo. 
Não estive no escritório da Pri-
vinvest com Teófilo e António 
do Rosário.

o que foi fazer em abu 
dhabi?

- Fui atrás das oportunida-
des de negócios.

e o Bruno?
- Pergunte a ele, meritís-

simo. Meritíssimo, algumas 

coisas já me esqueci, não tenho 
memória de elefante. Meritís-
simo se fizer alguma coisa a 
um elefante mesmo passado 20 
anos pode fazer mal.

Com quem falou na pri-
vinvest?

- Conversei com Iskandar 
Safa em privado.

porque os três (Ndambi, 
Teófilo e Bruno) foram ao 
mesmo tempo?

- Só eles (Privinvest) 
sabem. Eu ia tratar de algo 
diferente.

Costa dos autos que a via-
gem foi financiada pelo SISE

- Não me lembro disso. 
Quando eu viajo o Protocolo 
da Presidência tratava disso.

tem contrato com privin-
vest?

- Não meritíssimo, não 
tenho.

tem visto de residência 
que mostra que é funcionário 
da privinvest. tem contrato 
com eles?

- Não meritíssimo.

Como tem documentos 
que diz que é trabalhador da 
privinvest?

- Era para ter visto de 
residência para facilitar a 

movimentação em Abu Dhabi. 
Mesmo aqui em Moçambique 
isso é feito. Lá há quotas de 
vagas para estrangeiros.

de onde foram tirados 
os dados constantes do seu 
visto?

- Do meu passaporte.

Quem deu?
- Fui eu

O senhor terá discutido 
a divisão de 50 milhões de 
dólares com Teófilo Nhangu-
mele e Bruno langa?

- Não meritíssimo, nunca 
tive esse tipo de conversa.

Mas é o que está escrito 
no email que foi enviado por 
Teófilo Nhangumele para 
Jean Boustani.

- Eu não tenho conhe-
cimento do conteúdo desse 
email.

Já recebeu dinheiro da 
privinvest?

- Não recebi dinheiro da 
Privinvest.

Tem conta bancária em 
abu dhabi

- Sim.

Com que documento 
abriu a conta?

- O visto é necessário.

recebeu na sua conta 
14 milhões de dólares da 
privinvest?

- Não recebi esse dinheiro. 
Algo está errado, não recebi 
dinheiro nenhum.

Confirma que a Jouberts 
attorneys e pam Golding 
properties, todas da África 
do sul receberam dinheiro, 
no seu interesse, que usou 
para a compra de casas e 
carros?

- Sobre isso prefiro não 
falar.

Vocês são mentirosos

Entretanto, às questões do 
Ministério Público a relação 
piorou. Para além de não res-
ponder boa parte delas, Ndambi 
Guebuza no lugar de responder 
o que era perguntado, quis ser 
ele a fazer os questionamentos. 
Ademais, o réu começou a tratar 
a magistrada digníssima repre-
sentante do Ministério Público, 
Ana Sheila Marrengula, de for-
ma indecente e, por via disso 
teve que ser advertido pelo juiz.

Mas, mesmo assim, o Mi-
nistério Público não deixou 
de fazer as suas perguntas 
que recuperamos algumas:

Quando e em que cir-
cunstâncias conheceu o 

egídio Plácido
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senhor iskandar safa?
-Conheci nos Emirados 

Árabes Unidos. Fui para lá em 
reunião de negócios.

relativamente ao Carlos 
do Rosário quando e em que 
circunstâncias o conheceu?

Não tenho nenhuma rela-
ção com ele.

Consta dos autos que 
viajou com Teófilo Nhagume-
le, Bruno langa e antónio 
Carlos do Rosário a Kiel para 
os estaleiros da privinvest…

- Não viajei com eles, viajei 
com Bruno.

em que circunstâncias co-
nheceu Teófilo Nhangumele?

- Em nenhuma circunstân-
cia.

Consta que viajou com 
Teófilo Nhagumele e Bruno 
langa para abu dhabi.

- Já respondi a pergunta. 
Viajei com Bruno.

Quer apreciar o relatório 
da viagem?

- Não, obrigado.

para as suas viagens 
privadas é o protocolo de 
estado que pagava todas as 
despesas?

- Eu sou filho do ex-
-Presidente. Nós os filhos e a 
primeira-dama tínhamos esse 
tipo de regalias.

Quando foi ouvido pelo 
juiz de instrução disse que 
não tinha conta em abu dha-
bi. porquê disse isso?

- Eu não confio em vocês, 
vocês são mentirosos. Eu disse 
que não tinha conta que recebeu 
14 milhões de dólares. Meri-
tíssimo, hoje disse que tenho 
conta em Abu Dhabi porque 
confio em si.

No teu computador, que 
está aqui no Tribunal, encon-
tramos um email que confir-
ma que recebeu dinheiro em 
abu dhabi.

Não confirmo o email por-
que não vi. Eu recebo muitos 
email mas não me recordo 
desse.

as suas passagens fo-
ram emitidas por um sector 
especial?

Eu não sei, só recebi as 
passagens.

Gostaria de saber se o seu 
amigo, Bruno Langa, terá lhe 
entregue um documento para 
fazer chegar ao seu pai, na 
altura presidente da repú-
blica?

Acredito que o meu pai 
tinha canais próprios para rece-

ber qualquer documento.

Terá exigido garantia de 
que seria pago em dinheiro 
para fazer chegar o documen-
to ao seu pai?

A minha missão era com 
Iskandar Safa e Jean Boustani. 
Não fiz nenhuma solicitação.

exigiu dinheiro ao Bruno 
para poder entregar o docu-
mento ao seu pai?

Não exigi dinheiro ao 
Bruno.

Qual foi o propósito da 
viagem para abu dhabi?

Oportunidade de negócios, 
é isso que já disse.

Bruno e Teófilo viajaram 
com o mesmo propósito?

Não sei.

tem vínculo com a privin-
vest?

Não tenho vínculo com a 
Privinvest, tenho parceria com 
Jean Boustani.

a sua parceria é com Bou-
tani e não com a privinvest?

Já respondi, tenho parceria 
com jean Boustani.

tem algum documento 
que prova a parceria?

O meu advogado vai juntar 
o documento

Como explica que os 
seus documentos tenham 
sido tratados e emitidos no 
mesmo dia com os de Teófilo 
e Bruno?

Eu não sou pessoa certa 
para explicar. A senhora devia 
ligar para Privinvest para expli-
car isso.

tem quantas contas em 
abu dhabi?

Só tenho uma.

Gostaria que explicasse se 
é dono de dois apartamentos 
na ata construções?

Não gostaria de responder.

No dia 31 de março de 
2013, as 12h:12 minutos, 
Jean Boustani enviou um 
email para o réu a dizer que 
fretou um avião que partiria 
de França para maputo com 
diversas bebidas, o réu tinha 
que ver com as bebidas?

Vamos fazer vídeo-con-
ferência para confrontar com 
Boustani.

Jean Boutani abriu uma 
conta em seu nome em abu 
dhabi?

Não existe nenhuma lei que 
penaliza um cidadão mo-
çambicano que abre conta no 
estrangeiro.

O cidadão franco-libanês, 
Jean Boustani, poderá ser 
ouvido como declarante no 
julgamento das dívidas ocul-
tas que ocorre no Estabele-
cimento Penitenciário Es-
pecial de Alta Segurança da 
província de Maputo, vulgo BO. 

O juiz Efigénio Baptista 
anuiu o requerimento do ad-
vogado Alexandre Chivale, 
que alega que pelo facto de o 
nome de Jean Boustani ter sido 
referenciado pelos réus até aqui 
ouvidos, nomeadamente, Ci-
priano Mutota, Teófilo Nhan-
gumele e Armando Ndambi 
Guebuza, a sua audição como 
declarante seria importante 
para esclarecer algumas con-
tradições trazidas pelos réus.

Não é dado adquirido que 
efectivamente Boustani venha 
a depor na BO, mesmo por 
via de vídeo-conferência tal 
como a solicitação do advoga-
do Alexandre Chivale. Aliás, a 
Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM) queria que, 
tendo em conta o tempo que o 
processo ainda vai levar, a au-
dição do cérebro das dívidas 
ocultas devia ser presencial.

O juiz da causa explicou 
que aceitava as duas propostas, 
no entanto, a audição, tanto por 
meio de vídeo-conferência ou 
presencial caso não seja pos-
sível ainda no decurso do jul-
gamento as provas admissíveis 
serão as que foram admitidas 
e Boustani não vai ser ouvido.

OAM solicita mais diligências

Ainda no rol dos reque-
rimentos, acrescido à pouca 

colaboração do réu Ndambi 
Guebuza, a OAM solicitou ou-
tros requeridos e um deles foi 
indeferido pelo juiz da causa.

 A OAM solicitou ao Tribu-
nal para que os cidadãos mo-
çambicanos que constam dos 
autos como sendo beneficiários 
de valores transferidos pela 
Jouberts Attorneys, por ordem 
de Armando Ndambi Guebuza, 
e outros foram beneficiados de 
viaturas deviam ser chamados 
ao Tribunal como declarantes. 
No entanto, esta pretensão foi 
rejeitada porque o Tribunal 
entende que tendo em conta o 
número elevado de declarantes 
arrolados e, naquele caso em 
contrato, há documentos que 
compravam as transferências e 
ofertas de viaturas, dai que não 
havia necessidade. Os outros 
requerimentos da OAM foram 
integralmente aceites pelo juiz: 

- Solicitar o serviço de mi-
gração para fornecer ao Tri-
bunal o relatório de entrada 
e saída de Jean Boustani, no 
território nacional, entre 2010 
a 2012 e que se oficie os ho-
téis Radson e Polana para 

estes fornecerem informa-
ções sobre as hospedagens de 
Boustani entre 2010 a 2012.

- Que oficie o Instituto 
de Aviação de Moçambique 
para que informe ao Tribunal 
sobre a aterragem e propósi-
to do voo referido nos autos. 

- Que se oficie a empresa 
Aeroportos de Moçambique 
para fornecer a este tribunal 
informação sobre o manifesto 
com teor integral da mercado-
ria no referido voo mais ainda 
requer que se oficie informação 
se o referido avião parqueou no 
Aeroporto ou na Base Aérea.

- Que se oficie a Auto-
ridade Tributária de Mo-
çambique para informar ao 
Tribunal se foram pagos im-
postos ou direitos no âmbito 
da importação da mercadoria.

- Que se oficie ao protoco-
lo da Presidência da República 
para informar ao tribunal se a 
viagem que o réu Armando 
Ndambe Guebuza realizou a 
Alemanha e outras para fins 
de negócios privados foram 
organizadas e custeadas pela 
Presidência da República.

Requereram audição de Jean Boustani

 Advogado da família Guebuza 
joga última cartada
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Nyusi mantém Zandamela como 
governador do Banco de Moçambique 

Condenados réus do caso de corrupção na AT 

o presidente da republica, Filipe Nyusi, reconduziu esta 
quarta-feira, no cargo o governador do Banco de moçambi-
que, rogério Zandamela. o governador agora reconduzido 
chegou ao banco central meses depois de irromper o escânda-
lo das dívidas ocultas, agora em julgamento, num montante 
actualizado pelo ministério público para 2,7 mil milhões de 
dólares (172,1 mil milhões de meticais ao cambio do dia).

“No 
uso 
das 

competências que lhe são con-
feridas [o Presidente da Re-
pública], nomeou através de 
Despacho Presidencial Rogé-
rio Lucas Zandamela para o 
cargo de Governador do Ban-
co de Moçambique”, lê-se no 
comunicado divulgado pela 
presidência, sem mais detalhes.

Passaram cinco anos des-
de que o chefe do Estado 
nomeou Zandamela para o 
lugar, em substituição de Er-
nesto Gove, que terminou o 
mandato em 31 de Agosto de 
2016 após dez anos no posto.

Rogério Lucas Zandamela 
era até então funcionário do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), desde 1988, tendo 
exercido sucessivamente as 

funções de representante-resi-
dente da instituição no Brasil 
e de chefe de Missão do FMI 
para Arménia, Costa Rica, 
Gâmbia, Guatemala, Libéria, 
Malásia, Nicarágua, Peru, Tri-
nidad e Tobago e Zimbabwe, 
no Departamento de Merca-
dos Monetários e de Capital.

O Banco de Moçambique 
interveio e conteve a acentua-
da derrapagem do metical que 
se seguiu, travando ao mesmo 
tempo a inflação galopante.

Durante os primeiros cinco 
anos de mandato de Zandame-
la, outros momentos marcantes 
passaram pela intervenção pú-
blica no Moza Banco, logo em 
2016, entretanto vendido em 
2018 à Kuhanha, entidade que 
gere o fundo de pensões dos 
trabalhadores do banco central.

No final de 2018, o gover-
nador enfrentou o ‘apagão’ de 
cinco dias das caixas automá-

ticas por falta de pagamento à 
empresa gestora informática da 
rede e promoveu a implementa-
ção de uma solução alternativa.

Já este ano, o banco central 
interveio em Junho ao suspen-
der o Standard Bank do Mer-
cado Cambial Interbancário 

durante um mês, após detectar 
“infracções graves” com desta-
que para manipulação fraudu-
lenta da taxa de câmbios - lUsa

O Tribunal Judicial do 
Ka Chamanculo condenou 
recentemente os dois réus 
envolvidos no esquema de 
corrupção que lesou o Esta-
do moçambicano em cerca 
de 22 milhões de meticais.

Dentre os réus, ora conde-
nados, consta o famoso empre-
sário representante da empresa 
Big Brother, Julio Pedro Sitoe, 
mais conhecido por Julinho.

De acordo com um co-
municado de imprensa da 
Procuradoria geral da Repú-
blica, o julgamento do Proc. 
n°65/11/P/2020, movido pelo 
Gabinete Central de Combate 
à Corrupção, GCCC, corria trâ-
mites na 2a Secção do Tribunal 
de Ka Chamanculo e envolvia 
02 arguidos, dentre eles quadro 
da Autoridade Tributária afecto 
ao Terminal Internacional Aé-
reo de Maputo que responde 
pelo nome Alfredo Mouzinho 
Ubisse  e um Despachante Adu-
aneiro, este último de nome Jú-
lio Pedro Sitoe, mais conhecido 

por Julinho do Big Brother.
A fonte que temos vindo 

a citar, ajunta que a senten-
ça foi proferida no passa-
do dia 26 do mês de Agosto.

Os réus são indiciados pela 
prática dos crimes de corrup-
ção passiva, enriquecimento 
ilícito, falsificação de docu-
mentos autênticos, e suborno.

Aliás, de acordo com a 

acusação do GCCC, o réu Ju-
lio Pedro Sitoe, na qualidade 
de despachante aduaneiro terá 
subornado o co-réu, Alfredo 
Mouzinho Ubisse, funcioná-
rio da AT,  para a emissão de 
um recibo de pagamento fal-
so, referente ao desembaraço 
aduaneiro da importação de 
um software, lesando o Es-
tado  em 21.919.392,00MT 

(vinte e um milhões, novecen-
tos e dezanove mil, trezentos 
e noventa e dois meticais).

Refira-se ainda que por 
decisão da segunda Secção 
do Tribunal Judicial do Dis-
trito de Nlamankulo, o réu 
Alfredo Mouzinho Ubisse foi 
condenado  a cumprir uma 
pena de 5 anos de prisão efec-
tiva e 1 ano de multa, a taça 

diária de 3.000,00 Mts, nos 
termos do artigo 543 C.P.P. 

Por seu turno, o reu Júlio 
Pedro Sitoe foi condenado a 
uma pena de 2 anos de prisão e 
1 ano de multa, sendo que deve 
pagar a taxa diária de 1 salário 
mínimo nacional, contudo, a 
pena de prisão foi suspensa na 
sua execução pelo período de 
4 anos, nos termos do n. 1 do 
artigo 142 do Código Penal.

Caberá ainda, aos dois argui-
dos condenados o pagamento de 
uma indemnização a favor das 
Alfândegas de Moçambique, no 
montante de 23.919.392,20 Mts.

“O valor cativo da con-
ta dos arguidos foi revertido 
a favor do Estado, foi ordena-
do ainda, o desbloqueio das 
contas dos arguidos, depois 
de transferidos todo montante 
que as mesmas contêm para a 
conta bancária já referida. Ou-
trossim, o Ministério Público 
não tendo se conformado com 
a Sentença irá recorrer”, lê-
-se no comunicado da PGR.
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Duas das coisas 
que o corona vírus 
nos veio ensinar 
é a humildade 
e a convicção 

de que ninguém de entre nós é 
poderoso! Só Deus é o Todo-
Poderoso. Nenhum Humano é super-
homem, pois todos nós estamos 
sob controlo de um Ser Poderoso! 

Olhemos para este vírus! Até 
mesmo a China que é o mais populoso 
país no Mundo, os EUA que é o 
país mais forte em termos militares 
nos últimos anos da história da 
Humanidade, ficaram reduzidos à 
insignificância perante a pandemia. 
Se olharmos para todos os outros 
países, para todas as outras nações, 
das mais fortes às mais fracas, 
encontramo-las debilitadas devido 
a esta doença. Estão apavorados 
devido a este vírus, que é uma coisa 
aparentemente insignificante. A raça 
humana no seu todo vive tempos de 
enorme preocupação e terror. Aliás, 
até mesmo os cientistas estão em 
espanto, não sabendo se tecnicamente 
este vírus está vivo, ou se é algo 
que está entre a vida e a morte.

O vírus é a forma ínfima de 
manifestação de qualquer criação, 
não podendo ser visto nem mesmo 
com um microscópio normal. Para 
se poder vê-lo é necessário um 
tipo especial de microscópio, o 
chamado microscópio electrão. 

Esta situação que há mais de um 
ano coloca o Mundo em alvoroço, 
indica-nos que de facto existe um 
Deus, e que não obstante toda a 
tecnologia que desenvolvemos ao 
longo dos tempos, e que nos levou 
ao ponto a que chegamos, não somos 
senhores do nosso destino. Aliás, 
se nem mesmo as nossas vidas 
conseguimos controlar, muito menos 
conseguiremos controlar as dos outros.

Temos que nos humilhar perante 
o Criador, que foi Quem criou 
todas as coisas, e acerca das quais 
o Qur’án diz no Cap. 16, Vers. 8:

“Ele cria o que podeis não saber”.

Portanto, a primeira dessas lições 
indica-nos que existe um Deus, o 
Senhor de tudo e de todos. E Ele 
tem o controlo absoluto sobre nós.

A segunda lição ensina-nos a 
nos compenetrarmos que a vida e a 
morte são reais. Isto porque muitas 
vezes colocamos o fenómeno morte 
de lado, preocupando-nos mais com 
o conforto deste Mundo e com o 
desfrute dos seus prazeres materiais, 
tornando-nos assim escravos das 
riquezas que possuímos. Todo este 
apego aos bens materiais nos deixa 
distraídos do essencial da nossa 
existência nesta vida terrena. E este 
tipo de calamidades e tragédias vem 
nos despertar e chamar a nossa atenção 
que ninguém vive para sempre, pois 
cada um de nós terá que morrer!

O facto de não pensarmos 
nisso de nenhuma forma altera 
a realidade da vida e da morte. 
Deus é que criou a vida e a morte!

Quando estas pragas vêm, e 
quando a morte se acerca de nós, a 
nossa percepção aumenta, os nossos 
corações que antes eram duros e 
insensíveis, começam a amolecer. As 
nossas mentes que só pensavam neste 
Mundo começam a pensar no do Além.

   Se este tipo de calamidades 
tornar moles os nossos corações que 
outrora eram duros, então tal será 
uma bênção e não uma calamidade.

E se esta calamidade nos despertar 
da letargia em que nos encontramos, 
fazendo-nos entender que a vida 
deste Mundo é temporária, então 
deixa de ser calamidade mas 
sim uma bênção camuflada.

Umas outras bênções que 
encontramos nesta pandemia são a 
prudência a partir do que nos envolve. 
Este vírus derrubou o conceito que 
algumas pessoa tinham, segundo o 
qual são melhores do que as outras. 
Só o facto de este vírus atacar por 
igual toda a Humanidade certamente 
indica-nos o quão imbecil se é por 
se deixar levar pelo complexo 
de superioridade, quando se tem 
sentimentos rácicos ou xenófobos, 

ou ainda o preconceito que alguns 
países têm em relação aos outros. 

O corona vírus está a afectar por 
igual não apenas as nações mas 
também todas as classes, todas 
as etnias e raças, ricos e pobres. 
Acabaram-se todos os privilégios 
sociais e económicos, pois quem 
pensa que tem alguma distinção 
porque o seu saldo bancário é elevado, 
ou por causa da sua nacionalidade, ou 
do seu passaporte, ou da sua tribo, 
etc., tudo isso acabou. As nossas 
células sanguíneas são exactamente as 
mesmas, todos somos Seres Humanos 
iguais, e todas as ilusões que criamos, 
seja de superioridade ou de diferenças 
entre nós provaram ser nada mais que 
uma manifestação de imbecilidade. 
E prevalece a mensagem do Isslam 
segundo a qual perante Deus o 
que vale é a nobreza de carácter, 
baseada apenas na piedade, pois 
neste Mundo todos somos iguais.

Portanto, este vírus e o medo 
que dele emana deve fazer-nos 
compreender a veracidade da 
nossa religião, que diz que todos 
nós somos iguais como Humanos, 
a nossa origem é a mesma, e o 
nosso fim também será o mesmo.

Este vírus ou tragédia veio ensinar 
aos egoístas que eles também 
precisam de família, de amigos, bem 
como de outras pessoas. Pensarmos 
que se um de entre nós ficar doente, 
alguém tem de cuidar dele. Há muitos 
egoístas que querem viver só para 
si. Essa não é a maneira de viver 
de Seres Humanos que se prezem.

Um Ser Humano precisa de amar 
e ser amado. Precisa de ser parte 
de uma boa sociedade. Precisa de 
pessoas não só para cuidarem de si, 
mas também pela importância da 
ordem civil, da Lei, da sociedade 
e do governo, pois precisamos de 
sistemas que criem equilíbrio para que 
não reine o caos no seio das pessoas.

Do vírus aprendemos também que 
deve haver um Poder Supremo que 
irá determinar o que irá acontecer.

O vírus e a inquietação que dele 

procede não é por acaso que afecta a 
alguém. Tudo está predeterminado, 
assim como Deus diz no Qur’án.

Uma pessoa pode tomar todas 
as medidas de precaução como 
lavar constantemente as mãos, usar 
máscara e ficar em casa, mas mesmo 
assim pode ficar infectada pelo vírus. 
Mas outra pessoa pode circular no 
epicentro da doença, não observar 
convenientemente as medidas de 
precaução, mas não ficar infectada. 

Isto indica que há um Poder 
Supremo que decide quem será 
afectado, e quem não. Chama-se a isto 
crença no “Al-Qadr” (predestinação).

Um muçulmano deve procurar 
conforto na crença no “Al-Qadr”, 
mas isto não significa que não se  deva 
tomar precauções. O hadith sobre 
esta matéria não diz que devemos 
agir de forma estouvada, mas sim 
que, se Deus tiver destinado que 
alguma coisa aconteça, ainda que 
se tomem as devidas precauções as 
mesmas não resultarão em nada, 
pois desconhecemos em absoluto o 
que nos está prescrito no Al-Qadr.

O que somos obrigados é a tomar 
as precauções que se nos afigurarem 
razoáveis, como por exemplo amarrar 
a montada, accionar o alarme do 
nosso carro, trancar as portas da 
nossa casa, etc., depositando a 
nossa confiança em Deus. E Ele 
diz no Cap. 9, Vers. 51 do Qur’án:

“Diz: Nada nos atingirá excepto 
o que Deus nos destinou. Ele é o 
nosso protector, e que os crentes 
confiem somente em Deus”.

Nestes dias de calamidade as 
pessoas redescobrem a sua fé, 
voltam-se para Deus e para a religião. 
Mesmo aqueles que geralmente são 
de alguma forma desleixados e não 
se entregam à adoração à Deus de 
forma regular, tornam-se religiosos.

Nestes tempos de calamidade e 
stress, muitos se voltam para Deus, e 
esta é das mais abençoadas forma de 
prudência contra qualquer adversidade.

E consta no Qur’án que em 
tempo de aflição, de calamidade 

e dor, o Ser Humano recorda-se 
de Deus, seja de pé, sentado ou 
deitado, mas quando tudo volta ao 
normal esquece-se do seu Senhor.

As boas infraestruturas na 
maior parte dos países modernos 
e desenvolvidos não estão a servir 
de nada, pois diversos tipos de 
calamidades têm estado a afectar 
a todos. As cheias, os ciclones, os 
incêndios e as pragas têm estado a 
agravar a situação económica de muitos 
países, particularmente os pobres.

Tem estado a ocorrer incêndios 
que devoraram milhares de 
hectares incluindo habitações, não 
poupando árvores e humanos.

Recentemente um rio que atravessa 
a Alemanha submergiu uma cidade 
inteira, destruindo-a como se nunca 
tivesse existido. A somar ao corona 
vírus que continua a afligir o Mundo 
apresentando diversas variantes cada 
uma mais grave e intensa do que 
a outra, outros países estão sendo 
fustigados por queda anormal de 
granizo que devasta culturas. Há ainda 
o terramoto seguido de inundações 
que atingiu o Haiti. Enfim, a aflição 
está-se espalhando por muitos países.

Mas tudo isto são sinais e avisos 
que Deus está enviando para que 
as pessoas reflictam e ponderem 
no facto de que na verdade Deus é 
que é o Controlador, o Poderoso.

Devemo-nos debruçar menos 
nas teorias desviantes segundo 
as quais tudo isso não passa de 
desastres naturais, e que as 
calamidades são causadas pelo 
aquecimento global, etc., etc., etc.

Diz-se que a natureza está zangada, 
mas esquece-se que ela tem um 
Dono que a comanda, não podendo 
esta por si própria fazer nada, nem 
mesmo se mexer sem a Sua ordem.

O que está a acontecer connosco 
é o resultado das nossas acções. 
Devemo-nos arrepender e voltarmo-
nos a Deus, humilhando-nos perante 
Ele e rogando-Lhe por misericórdia 
para que assim afaste de nós 
esta pandemia e as calamidades.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

O que o Corona virus nos ensina

Conselho de Administração
Arminda Janfar
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Po r  e s t e s  d i a s 
multiplicam-se os 
sinais de alarme e 
os clamores sobre 
a fragilidade da 

Administração Biden, com 
base no modo como tem sido 
conduzida (ou não conduzida) 
a retirada do Afeganistão.

Não está em causa o princípio 
dessa retirada:a operação militar 
começou, faz vinte anos no 
próximo mês de Setembro, depois 
do ataque da Al Qaeda.  Tratava-
se de punir o governo dos Talibãs, 
que albergavam no seu território 
os jihadistas de Osama Bin Laden 
e se recusavam a entrega-los.

Só que a operação que, 
rapidamente, graças à aliança 
com os “senhores da guerra” 
do Norte, levou ao colapso do 
governo Talibã, transformou-
se numa coisa bem diferente: 
na vontade de implantar, no 
Afegan is tão ,  um reg ime 
democrático e pluralista, com 
usos e costumes americanos. E 
implantar tal regime num Estado 
com estruturas e lealdades tribais 
e com mentalidades semelhantes, 
entre a população, à Alta Idade 
Média europeia, e que tinha 
sido um cemitério de impérios. 
Os Ingleses tinham mantido três 
guerras com estes insubmissos 
guerreiros; os Russos, primeiro 

no tempo dos czares, depois 
com os bolcheviques,  ali 
intervieram também no quadro do 
“Grande Jogo” e da Guerra Fria.

E foram os Russos que, em 
1977-78, invadiram militarmente 
o país para socorrer os seus 
correligionários do Partido 
Comunista afegão que tentavam 
a l i  i n t r o d u z i r  r e f o r m a s 
socialistas e anti-religiosas.

Ajudados pela América 
de Reagan através de uma 
aliança com os serviços secretos 
paquistaneses da toda poderosa 
ISI, os mujahedin, combatentes 
islâmicos (entre os quais o jovem 
Osama Bin Laden) obrigaram os 
russos a retirar, dez anos depois.

C o m  o  t e m p o ,  o s 
fundamenta l i s tas  Tal ibãs 
tomaram conta do governo de 
Cabul, deixando a Al Qaeda 
estabelecer aí as bases, de 
onde partiu o ataque de 11 de 
Setembro aos Estados Unidos.

Fazia  todo o  sent ido a 
retaliação. Mas não fazia sentido 
nenhum, sobretudo depois da 
morte, há dez anos, de Bin Laden, 
que continuassem a morrer 
americanos e europeus, num 
projecto imaginado pela utopia 
neoconservadora de espalhar 
os princípios de governação 
euro-americana a povos que, 
claramente, não os queriam.

T u d o  i s t o  a l i m e n t o u 
também uma larga corrupção 
entre os governantes locais, 
com as muitas empresas – 
e  O N G s ,  e  c o n s u l t o r e s 
internacionais – envolvidos nas 
operações de nationbuilding, 
segurança, formação, etc.

Em 29 de Fevereiro de 2020, 
correspondendo à vontade de 
uma maioria dos eleitores, a 
Administração Trump negociou 
com os Talibãs um acordo 
para a retirada militar dos 
Estados Unidos do Afeganistão. 
Este acordo tinha, do lado dos 
Talibãs, dois compromissos: 
cortar todas as ligações com 
a Al Qaeda e negociar, com o 
governo do Presidente Ghani 
e outros grupos afegãos, um 
acordo de paz inclusivo.

Quanto à primeira condição, 
os relatórios continuados 
das agências de inteligência 
americanas para o Congresso 
(o últ imo em Abril  deste 
ano) indicam que a Al Qaeda 
continua em bases afegãs; as 
Nações Unidas, em Junho deste 
ano, reportavam que a Al Qaeda 
estava instalada e activa em 
15 das 34 províncias do país e 
que “a Al Qaeda e os Talibãs 
permanecem int imamente 
ligados e não há indicação 
de que vão quebrar laços”.

Esta é a opinião de vários 
especialistas ouvidos pela 
jornalista RobinWright, que 
deles dá testemunho num 
artigo de 23 de Agosto no 
New Yorker. Bruce Hofman, 
especialista em segurança 
doCouncilonForeignRelations 
e autor de Insider Terrorism, 
c o n s i d e r a  a  s i t u a ç ã o 
mais perigosa em 2021 do 
que em 1999 e 2000; Rita 
Katz, responsável do Site 
IntelligenceGroup, acha que a 
tomada de poder pelos Talibã é 
uma grande oportunidade para 
o extremismo jihadista, que 
recupera uma nova e grande base, 
com militantes radicais a voltarem 
ou convergirem no Afeganistão.

Calcula-se que hoje, a Al 
Qaeda tenha cerca de 600 
quadros e combatentes no 
Afeganistão, mas alguns dos seus 
comandantes terão sido decisivos 
em termos da condução das áreas 
de inteligência, informação e 
comunicação dos Talibãs. E foram 
reforçados com o abandono pelos 
americanos da Base de Bagram; 
junto à base, funcionava a prisão 
de Pul-e-Charkhi, de onde saíram 
5000 radicais, entre eles membros 
importantes da Al Qaeda. 
Outros terão sido libertados de 
Guantanamo, no quadro dos 
Acordos de Doha. Deste modo, 

a Al Qaeda na Península Arábica, 
baseada no Yemen, e a Al Qaeda 
no Magreb Islâmico têm razões 
para celebrar com grande 
entusiasmo a vitória dos Talibãs.

Não  parece  se r  es ta  a 
convicção do presidente Biden 
que, numa das suas recentes 
intervenções públicas, exclamou:

“Que interesse temos no 
Afeganistão, nesta altura, com 
a Al Qaeda desaparecida?”

Embora a Al Qaeda não 
pareça, neste momento, ter como 
prioridade recomeçar os seus 
ataques no Ocidente, está longe 
de ter sido destruída.Também os 
Talibãs não mostraram qualquer 
preocupação de negociações 
ou inclusão com o Governo 
de Cabul ou com quaisquer 
forças políticas afegãs. Por isso, 
Biden tinha a legitimidade para 
suster o Acordo e obrigar os 
Talibãs a respeitar as suas regras.

M a s  o  m o d o  c o m o  a 
Administração Biden executou 
a “retirada”, desde o abandono 
de Bagram, aos últimos dias, 
ao deixar os Talibãs ocuparem 
Cabul, sem assegurar a retirada 
dos civis estrangeiros e dos 
afegãos mais comprometidos 
com as forças da NATO, vai pesar 
na avaliação dos Aliados e dos 
inimigos dos Estados Unidos.

peso bem negativo.

Jaime Nogueira PiNto 
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Estivemos no 
D o m i n g o 
passado, no 
Abfc na Ci-
dade das Acá-

cias Vermelhas, onde iniciou 
na Segunda-feira (23.8.2021) 
na Cadeia de Máxima Segu-
rança, o vulgo “B.O.”, o jul-
gamento das “Dívidas não 
Declaradas”, ao qual a media 
de todos os quadrantes deu 
maior relevo, quer em forma 
de notícias ou de comentários. 

Na Quinta-feira 
(26.8.2021) voltamos lá com 
o Pedro e ele estava lá às 15 
horas, depois de no período 
da manhã tanto eu como ele as 
nossas atenções se terem vira-
do para a “B.O.”, onde o juiz 
da causa Dr. Efigénio Bap-
tista, está a ficar nos anais da 
história da nossa democracia, 
ao julgar “gente grande” …

- “Ouve lá oh Rodolfo, 
o Presidente da República 
de Moçambique, Filipe Ja-
cinto NYUSI, surpreendeu 
meio mundo, aquando da 
abertura do I Encontro Na-
cional de Coordenação en-
tre os órgãos executivos de 
governação descentralizada 
provinciais e sectores de ní-
vel central, que teve lugar na 
Quarta-feira (25), num dis-
curso vigoroso e didáctico, 
elencou a “corrupção” como 
um dos temas centrais…”

-Isso mesmo, nós inde-
pendentemente da maka das 
dívidas não declaradas, já tí-
nhamos falado por abordar de 
uma maneira mais didáctica 
a problemática dos emprei-
teiros (alguns) desonestos… 
-  digo ao Pedro depois de 
ter solicitado à garçone-
te o café e bolo de queque.

Daí a maka de 
hoje:Corrupção em mo-
çambique: porquê o es-
tado “é comido” por 
empresários de obras ina-

cabadas e porquê não se 
punem os infractores?…

- “É a questão que sempre 
colocamos em muito dos teus 
escritos, porque a questão é 
simples: como o Estado, di-
gamos o Governo da Repú-
blica de Moçambique, com a 
sua “máquina” de repreensão 
desde Polícias, os Tribunais e 
o Ministério Público constrói 
escolas que os empreiteiros 
os abandonam depois de au-
ferir os valores na totalida-
de?.”.. – Questiona o Pedro.

-Mas o problema é simples: 
os Governadores e Secretários 
de Estado é sua responsabi-
lidade não cruzar os braços 
dizendo, por exemplo que: 
“este problema não foi do 
“meu mandato”, foi dos ou-
tros. Eu questionaria, como foi 
possível, haver empresas que 
ganham concursos públicos e 
fogem para outras províncias, 
algumas das quais declaram 
falência, sem que ninguém li-
gue patavina?... E acrescentei:

- É na realidade um absur-
do, porque uma maior coorde-
nação dos órgãos locais e cen-
trais acabariam uma vez por 
todas, esta “brincadeira”…

- “Tem de se responsa-
bilizar os infractores e não 
esperar, quer o Governador, 
quer o Secretário de Estado 
que os órgãos centrais resol-
vam mesmo a problemática 
de obras, cujos planos fo-
ram concebidos a nível cen-
tral, mas no terreno “nem 
água vem, nem água vai…”

- Além disso, o Governa-
dor e o Secretário de Estado 
têm a partir de agora a má-
quina montada: “directores 
províncias” e “chefes dos 
serviços” para ir atrás des-
tes “malandros todos”, que 
lesam o Estado, e em geral a 
população que não se benefi-
cia das infra estruturas (água, 
escolas, estradas, centros de 

saúde, etc.), depois de pagas 
pelo erário público e mesmo 
pagas através da cooperação 
internacional… - explico, de-
pois do Pedro pagar a conta.

- “O Presidente da Repú-
blica Filipe NYUSI deixou 
claro que Moçambique fi-
gura na lista dos mais cor-
ruptos do Mundo e para 
reverter a situação, con-
tava com os Governado-
res e Secretários de Estado 

para inverter a situação…”
-Vamos todos a popu-

lação, unirmo-nos na luta 
contra a corrupção a to-
dos os níveis, porque, por 
exemplo a problemática 
de obras inacabadas, de 
má qualidade e abando-
nadas, é um disco velho!..

Quem vai por 
o guizo ao gato?

Voltaremos ao as-
sunto, proximamente.

N.a. - Na Av. Mártires 
da Machava mais dois bu-
jões a jorrar água: Fiscais 
da Águas de Maputo não 
dão conta. Trata-se do n.ºs 
361 e 351 junto ao vulgo 
Mercado do Museu. Dá 
para apelar à “Águas de 
Maputo” para um spot pu-
blicitário para que os mora-
dores possam fazer a comu-
nicação, evitando-se assim 
a perca do precioso líquido. 

Porquê o Estado “é comido” por empresários de obras 
inacabadas e porquê não se punem os infractores? …
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Editorial
Salário mínimo ou farelo 

para os pardais!Ficou claro com o julgamento que Ndambi Guebuza não 
é tão distante do que veiculam os órgãos de informação 
a seu respeito, a tese de que os jornalistas procuram 
de todas as formas denegrir a imagem dos dirigentes 
ou de sua cúpula a todo custo, cai por terra perante a 

actuação do filho do eis presidente da república em sua audiência 
no julgamento das dívidas ocultas que decorre nas instalações 
da cadeia de máxima segurança na machava. Diríamos filhos de 
dirigentes africanos, se nos interessasse a Angola do Tchizé por 
exemplo, mas a esta altura só a moçambicanidade chama-nos a 
atenção, assim sendo, filhos de dirigentes moçambicanos tem, em 
mandatos dos seus pais, levantado muita poeira pelo país, muitos 
problemas, figuras nada exemplares pelas sinaléticas dos media. 
Mas porque a intenção da media é muitas vezes a de vender, nalguns 
casos chega-se a pensar que estes exageram e, sinceramente, em 
relação a postura de Ndambi pareceu sempre exagero dos órgãos de 
comunicação, mas nada ver, Ndambi adora passar por mais especial.

Os mais velhos relatam a negatividade popular de Nhimpini Chis-
sano, que também não era nada exemplar e para uns, um pouco mais 
novos, foi a semelhança de Ndambi, um julgamento que esclareceu a 
existência de asas naquele volumoso corpo. De Florindo nem se fala, 
nunca foi preciso qualquer que fosse o órgão de comunicação e nem um 
minucioso julgamento para apurar a poeira criada por Florindo Nyusi, 
aliás, este último, sempre pareceu tão banal a ponto de passar Ndambi 
por calmo, reservado, afável e acima de tudo muito bem-educado.

Mas a audiência vem e diz exactamente o contrário. Filho de 
Armando Guebuza é tão banal quanto o filho do actual presidente 
se não pior, se prestarmos atenção às pronúncias do ministério 
público, podemos até aferir tópicos vergonhosos no decurso 
das suas emoções, ventos muito fortes de irresponsabilidade.

Fora a sua instabilidade emocional de um prisma divertido, parta-
mos para a sua versão de estabilidade um jovem bastante arrogante, 
acima de dono de si, tentando ser dono até de mais alguém, prepotente 
com dificuldade de disfarçar a humildade mesmo para cima dos seus 
advogados, pretensioso louco para ganhar uma estúpida fama que de 
nada lhe valerá. Essas são as conclusões a que nos conduzem suas 
acções, porque preferir enxovalhar o tribunal, e ainda mais agressiva-
mente ao ministério público, é no mínimo lutar pela atenção dos holo-
fotes ou então uma busca desenfreada da postura jurídico-abusiva do 
seu mano da ponta vermelha, que Deus o tenha, Nhimpini Chissano, 
de todas as formas, estimado arguido essa postura é das piores. 

Ao invés de enxovalhar, se não quer contribuir com o tribunal 
ao menos o despache, despacho no sentido de ultrapassar rapida-
mente o assunto, e que isso não pressuponha toda aquela falta de 
respeito, agressividade, e irracionalidade. Que o senhor chama-
-se Ndambi é sabido por todos, e que tal lembra até pesadelos 
para sociedade moçambicana, também se sabe, Rosita. Mas não 
há necessidade de procurar mergulhar toda uma audiência para 
demonstrar o seu poder pois, de qualquer forma, deu para per-
ceber que a sua defesa a deixaste visivelmente nas mãos do Dr. 
Isálcio. Portanto, se tiver mais uma oportunidade, comporte-se.         

Ndambi tenta afundar 
tribunal e ministério público.

A história repete-se que nem o nascer do dia. E se quisermos, 
até podemos falar do disco riscado, que de forma enfadonha 
vai soando, criando a cacofonia musical. Este país continua 
sem respeitar o seu patrão. Até ao dia menos provável, em 
que tudo ditará outros destinos, e o pobrezinho do ope-

rário poderá satisfazer o seu umbigo sem grandes alaridos. Que birra!

Em verdade, a questão do salário mínimo, e ou as discussões em seu redor 
tem ocupado páginas e debates, queimando tempo e os seus integrantes 
bufam aromas de comeretes, em nome de encontros de concertação, para 
no fim destes, não sair grande coisa para reforçar a quantidade de chichafu 
(comida) diário em casa do patrão. O povo. Mártir de decisões políticas que 
não lembram ao diabo. Margarida Talapa (dizem que é ministra do trabalho, 
não confundir com preguiça) não podia ser diferente. Um exemplo de gesso, 
quando se trata de criar as mínimas condições para a côdea de pão. Enraizada 
nas lidas politicas, acomodada pelo patriotismo partidário a chefe, em nome 
da fanfarra do conselho de ministros rugiu, para quem a quis ouvir, que o 
salário  mínimo difundido, era resultante do GRANDE ESFORÇO que o 
governo tem feito na minimização da pobreza absoluta. Traduzindo isto, deu 
para perceber que os trabalhadores devem continuar a comer mal, a vestir 
que nem mendigos, e a encurtar distâncias a pé, tudo consubstanciado nos 
valores de 1,5 a 10% um total desprezo a classe trabalhadora. Atingindo 
as raias do ridículo e da pouca-vergonha. Há quem diga que o melhor teria 
sido manter os mesmos salários, do que inventar histórias da velha carocha.

A governante, com o bucho cheio, vomitou que “queremos anunciar 
que os aumentos salariais na quantidade de mínimos, não são com cer-
teza os desejáveis, mas sim os possíveis, tomando em conta a actual 
conjuntura económica e social sobretudo os impactos negativos da pan-
demia da covid19, ataques armados e as calamidades naturais”. Ora bo-
las! Isto não passa de lábia de quem tem a lição bem estudada. E como 
dizíamos, a ladainha já vem dos tempos do antanho, representando a 
arma de arremesso de quem defende com garras e dentes o seu tacho. 

Passam dois anos sem que tenha havido um níquel de aumento. E agora 
como se isso não bastasse, os fulanos distribuem farelo aos pardais, reser-
vando o milho aos seus umbigos. Não faz sentido que o salário mensal do 
mandante seja o subsídio diário do mandatário, atira Salomão Muchanga, 
para quem este acto atingiu proporções vergonhoas. Para este, a concerta-
ção social dada a sua dimensão, só pode simbolizar amiguismo, orientação 
política empresarial, e um sector privado à boleia do partido Estado no 
poder, facto que na sua óptica representa falta de consideração aos cida-
dãos que são o garante da produção e produtividade da economia nacional. 

Ainda na mesma senda, assume que o sector sindical deixa-se levar, desviando 
se daquilo que seria a defesa dos trabalhadores moçambicanos. Um acréscimo. 
Foi esta passividade que deu tacho a alguns dirigentes do sindicato. Lembram-se?

Cada um por si, e Deus por todos, lá diz o ditado. Num país onde a 
quantidade de bocas é maior que o número de pão, só podemos dizer que 
os trabalhadores estão na pior das desgraças, até que Deus desça à terra 
para olhar pelos seus pobrezinhos. Resumindo. Isto é ultraje ao pudor, 
e fere gravemente o direito ao pão. Estamos certos senhora ministra?  

| oPinião |

douglas madJila

douglas madJila
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Efectivamente, 
para quem não 
é falante na-
tivo do tXi-
tXopi nem é 

observador atento ou subestima 
os vários fenómenos por que 
esta língua e os seus falantes 
passaram ao longo dos tem-
pos, pode, com naturalidade 
ingénua, alinhar com aqueles 
que acham que o /C/ é o sím-
bolo adequado para representar 
o som [tʃ]/(Txi), masisso não 
passa de um distração absurda e 
de um erro insciente, decorren-
tes do desconhecimento desta 
língua como entidade única e 
idiossincrática, por um lado 
e, por outro, de uma tal dou-
trina unificadora de ortografia 
(de línguas moçambicanas).

O Padre António Fonse-
ca Maheme, co-autor da obra 
ABC das Escolas Comunitá-
rias, refere que o padrão or-
tográfico adoptado para esta 
língua, o tXitXopi, resul-
tou do consenso havido entre 
o NELIMO (entidade organi-
zadora do I Seminário sobre 
a Padronização da Ortografia 
de Línguas Moçambicanas) 
e o NELITXOPI (Núcleo de 
Estudos da Língua Txopi), no 
âmbito das recomendações 
dos dois primeiros seminários 
(1988/1999). Este autor chama 
atenção sobre três aspectos, que 
ele apelida de pressupostos, que 
concorreram para a adopção 
deste padrão ortográfico e não 
do outro, nomeadamente (1) o 

bilinguismo do povo moçam-
bicano, neste caso dos Vatxopi, 
(2) os dois métodos de escrita 
das línguas Bantu (o analítico 
ou disjuntivo e o sintético ou 
conjuntivo) e (3) a convencio-
nalidade dos símbolos gráficos.

Conforme Maheme, toda 
esta empreitada de conceber o 
padrão de escrita para as nossas 
línguas deve acontecer tendo 
em atenção a nossa condição 
multilinguística ou no mínimo 
bilingue, isto é, falantes da lín-
gua moçambicana (Bantu) e 
falantes do Português (língua 
oficial), para evitar possíveis 
ambiguidades de escrita e de 
leitura dos falantes das duas 
ou mais línguas. E ignorar 
este pressuposto é, no míni-
mo, surpreendente e incrédulo 
ou mesmo imprudente, pois, 
sabe-se universalmente, que 
os símbolos gráficos resul-
tam de consensos entre os 
membros da comunidade lin-
guística (os interessados), de 
acordo com a Declaração Uni-
versal dos Direitos Linguísticos. 

Portanto, e antes de avançar 
para as demonstrações várias 
da confusão resultante do uso 
do símbolo /C/ na ortografia 
do TXITXOPI, importa dizer 
um dado relevante, mas pouco 
sensível quanto real, é que con-
siderável parte dos nossos espe-
cialistas em linguística, novos e 
antigos, não são falantes fluen-
tes que herdaram de seus pais, 
por razões historicamente ób-
vias, como o são os franceses, 

ingleses, alemães, gregos, rus-
sos, etc., e reconhecer esta reali-
dade ajudaria bastante para um 
melhor entendimento das nos-
sas línguas e avançar-se com es-
tudos sérios e credíveis. Alguns 
tiveram que fazer a formação 
em linguística Bantu não por 
opção própria, mas, sobretudo, 
por falta de opção ou limitação 
da opção ou até incapacida-
de de estar no curso desejado. 

Meheme traz, na obra an-
teriormente aludida, um bre-
ve exemplo de confusão no 
uso de /C/ no tXitXopi:  o 
pronome deítico CoNa, em 
CiCopi, claramente induz a 
qualquer leitor, mesmo o de-
satento, a lê-lo como se lê em 
Português, e o resultar é uma 
aberrante obscenidade, o que 
não sucederia como mesmo 
pronome em tXitXopi, pois 
seria tXoNa, termo que não 
se relaciona com qualquer ou-
tro das línguas veiculares no 
nosso país. À semelhança des-
ta palavra, há mais exemplos 
que colocam esta língua, na 
sua relação com o Português, 
numa situação ridícula e con-
fusa; há em Português o ter-
mo CiNo, de cinofobia, que 
remete à ideia de aversão aos 
ou medo de cães; visto isto na 
perspectiva do CiCopi, re-
dunda numa obscenidade nesta 
língua (órgão genital feminino).

Vamos partir de coisas que 
podem parecer pequenas, mas 
que são substancialmente pro-
fundas, precisamos perceber 

que há termos que não vão ob-
servar sua mudança hoje nem 
amanhã, por força desta nossa 
lusofonia ou seja bilingualida-
de, é que muitos, se não todos 
os nossos, topónimos e ono-
mástica estão aportuguesados 
e, com o CICOPI a prevalecer, 
a ortografia desta língua está 
condenada a ser uma escrita 
de inconsistências e absur-
dos. Por exemplo, como um 
aprendente do CiCopi vai ler 
os nomes ou apelidos CaN-
de, CHamBe, CHilUN-
do, CUCU, mUCUmBi, 
Come, paCUle, CHis-
siCo?... Como irá ler, neste 
CiCopi, os seguintes to-
pónimos (nomes de lugares) 
CHideNGUele, CHissi-
BUCa, CHitoNdo, CHi-
dUCUaNe, CHiCoroa, 
CHitaVa, CHitiCUa?...

Como se pode depreender 
com os dados acima, os pro-
fessores do CiCopi terão um 
trabalho a mais e intrigante para 
explicar a alunos exigentes si-
tuações que já foram acautela-
das com o tXitXopi. Esta é 
uma parte dos problemas que 
o CiCopi irá um dia revelar, 
pois se até hoje tal não ficou 
claro, é que a ortografia desta 
língua ainda está a ser discu-
tida por pessoas alheias, entu-
siastas, apenas com um conhe-
cimento superficial das línguas 
moçambicanas no seu todo.

Na verdade, o grafema /C/, 
no tXitXopi, ficou exclu-
ído desde há décadas, pelos 

precursores da escrita desta 
língua, certamente por estas e 
outras razões, o próprio Padre 
Feliciano dos Santos disse não 
ter sido por desconhecimen-
to da Ortografia definida para 
as línguas africanas, mas pelo 
entendimento que teve, depois 
de anos e anos de convívio 
com os Vatxopi, da língua, ob-
viamente percebeu que as pe-
culiaridades do tXitXopi 
requeriam outra atenção e de-
talhe ortográfico. É esta aten-
ção que os proponentes e de-
fensores do CiCopi deviam 
ter para evitar a abundância de 
tantas palavras iguais nas duas 
línguas (Português/Txitxopi), 
comumente faladas que, natu-
ralmente, induzem a qualquer 
atento a má leitura das mesmas.    

Algo muito curioso aconte-
ce no domínio da publicidade 
e até em propagandas políti-
cas e organizações sociais, um 
âmbito um pouco fora destes 
debates considerados acadé-
mico-científicos, todo “mun-
do” vê por aí txopela, txi-
lar, txuna (Maputo/Saúde), 
txova (xitaduma), txhapo-
-txhapo, txivuno-txavana-
na…a pergunta que se podia 
colocar é: será que os autores 
destes slogans não estão infor-
mados ou não sabem da exis-
tência do grafema /C/ como 
símbolo que representa o som 
tX? E por que não escrevem 
Copela, Cilar, CUNa, 
CoVa, CHapa-CHapo, 
CiVUNo-CaVaNaNa?

As Sensíveis Questões das Nossas Línguas: 
Padronizar a Ortografia desta Língua e não 

evitar os CICOPI’s de secessão?(5)
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Segundo a médica Yolanda Zambujo

| centrais|

Cresce número de 
pacientes com conjuntivite

a directora dos serviços da oftalmologia do Hospital 
Central de maputo, Yolanda Zambujo, relatou ao nosso 
jornal que, nos últimos  primeiros seis meses, deste ano 2021, 
foram atendidos  10.374 pacientes nas consultas de serviço de 
oftalmologia, onde 1.048 pacientes com patologias  de conjun-
tivite naquela instituição.

A higienização 
das mãos é 
i m p o r t a n t e 
para a pre-
venção de do-

enças para que a transmissão 
não passe para outras pesso-
as, tendo em conta que quase 
sempre as mãos são o nosso 
instrumento de cumprimento. 

O maior problema é a falta de 
saneamento básico, que propicia 
o surgimento da conjuntivite pelo 
facto de ser uma doença altamen-
te contagiosa, as pessoas que não 
são higiénicas tem muita facili-
dade de contrair esta patologia.

De acordo com a dirigente 
dos serviços da oftalmologia, 
o número de paciente que pro-
cura ajuda dos profissionais 
naquela instituição é muito 
preocupante. No entanto para 
colmatar esta situação, segun-
do Yolanda Zambujo, lavar as 
mãos e o rosto com muita fre-
quência com água e sabão é 
fundamental para prevenção 
desta patologia de conjuntivite. 

Entretanto, esta doença ocor-
re em qualquer época do ano, 
mas é comum no verão. Porém, 
existem várias causas possíveis 
por detrás da doença, no entan-
to a conjuntivite afecta qualquer 
faixa etária. A nossa entrevistada 
sublinhou que a conjuntivite é ca-
racterizada por uma inflamação 
da membrana exterior do globo 
ocular e do interior dos olhos.

A nossa interlocutora ex-
plicou que, “a pessoa com esta 
doença apresenta-se com olhos 
vermelhos, lágrimas, tem a 
sensação de areia nos olhos ou 
de um corpo estranho e apre-
senta secreções conhecidas por 
ramelas”. A medica explicou 
igualmente que a pertinência de 
não partilhar objectos pessoais, 
como por exemplo, travesseiro, 
toalha, lençóis, lápis de olhos.

Segundo conta a nossa 
fonte, existe conjuntivite in-
fecciosa, que é transmitida por 

microrganismos, e conjuntivite 
alérgica que geralmente ocor-
re quando nos olhos da pessoa 
infectada entram em contacto 
com uma substância que pode 
lhe causar uma reacção alérgica.

Sintomas da conjuntivite

Normalmente, os primei-
ros sinais da conjuntivite apa-
recem em até 48h depois da 
instalação do agente causador 
no organismo da pessoa. A 
nossa entrevistada referiu que 
o tempo de incubação do ví-
rus em nosso organismo leva 
de um a quatro dias, período 
em que a pessoa já está pas-
sível de transmissão, porém, 
sem sintoma algum. Por isso, 
aconselhável que nesses quatro 
primeiros dias, o paciente per-
maneça em casa para não trans-
mitir o vírus a outras pessoas”

Quanto aos sintomas, a mé-
dica referiu que na conjuntivite 
alérgica os pacientes apresentam 
queixa de comichão nos olhos, e 
não deita sujidade nos olhos e 
por vezes lágrimas. No entanto, 
Yolanda disse que a conjuntivi-
te infecciosa os pacientes apre-
senta dores nos olhos, sessão de 
área no interior dos olhos, des-
conforto e, geralmente, apresen-
ta secreção e sujidade nos olhos.

Mas também, a fonte que 
temos vindo citar ressalvou que 
a conjuntivite tem a maior sen-
sibilidade com algumas subs-
tâncias, e apontou o exemplo 
da asma, quando a pessoa entra 
em contacto com alguma subs-
tancias pode sim provocar lhe 
uma reacção alérgica posterior.

De acordo com a médica 
oftalmologista, na doença de 
conjuntivite, faz-se um diag-
nóstico clínico e posteriormen-
te as declarações do paciente.

 

Tratamento de conjuntivites 
alérgicas e oficiosas

Segundo a médica daque-
la instituição, os cuidados de 
higiene são fundamentais nes-
ta situação para quem tem a 
conjuntivite. Entretanto,”as 
pessoas devem ter o hábi-
to de lavar a cara frequen-
temente,” disse a fonte.

A directora do serviço da 
oftalmologia da maior uni-
dade do país, referiu que o 
tratamento da conjuntivite 
alérgica, é por via de anti-
alérgicos. Yolanda, acrescen-
tou também que é importante 
procurar a origem da doença 
para evitar com que o pacien-
te volte à entrar em contacto 
com o que lhe provoca alergia.

Em relação ao tratamen-
to da conjuntivite infecciosas 
a oftalmologista frisou que 
“nesta situação o tratamento 
depende da causa”, disse para 
depois acrescentar que, ”quan-
do a conjuntivite foi provo-
cada por bactérias, o paciente 

é recomendado antibióticos”, 
apontou ainda como  exemplo, 
o uso de gotas, pomadas e a 
própria higienização dos olhos, 
através da lavagem das mãos 
e a cara  com água e sabão. 

Yolanda Zambujo fri-
sou também que a conjunti-
vite quando for transmitida 
por vírus, nesta condição não 
é necessário os anti virais, 
mas se houver gravidade 
pode se usar os lubrificantes 
e limpeza dos olhos,” disse.

A dirigente dos serviços de 
Oftalmológica da maior uni-
dade do Hospital Central de 
Maputo, apela a sociedade no 
geral para continuar com o pro-
tocolo de higienização pessoal, 
mas também, disse que é fun-
damental higienizar as superfí-
cies tocadas pelas pessoas com 
conjuntivite com água e sabão 
e posteriormente com álcool. 
“Não mexer os olhos com as 
mãos, se por alguma circuns-

tância tocar nos olhos lavar 
as mãos de imediato, “ disse. 

A oftalmologista Zambu-
jo, desaconselha o tratamento 
caseiro, como o uso de chás 
e leite materno, pois segun-
do conta, este tratamento 
pode vir a desencadear outras 
contaminações  mais graves.

“Outra coisa importante de 
esclarecer é que na urgência, 
não se atende por ordem de che-
gada, e sim por classificação de 
risco. Temos enfermeiros, pro-
fissionais de nível superior, que 
fazem a classificação de risco. 
Quem é mais grave é atendido 
primeiro, quem é menos grave 
é atendido depois”, completa.

A equipa do Zambeze con-
versou com Mário Tovela de 45 
anos de idade residente no bair-
ro central, na cidade de Maputo. 
Relatou que sofre dessa doença 
há trinta dias. O nosso entre-
vistado diz que acordou com 
olhos inchados, não sabia a ra-
zão de ter olhos naquele estado.

Passando uma semana, se-
gundo conta pediu ajuda dos 
profissionais de oftalmologia, 
que diagnosticaram conjuntivi-
te e assim foi de mediato acon-
selhado pelos profissionais da 
saúde para fazer a devida higie-
nização para que as pessoas à 
sua volta não contrair a doença.

“Para o tratamento, preci-
sei fazer compressa dos meus 
olhos com soro fisiológico 
para poder colmatar o incha-
ço dos olhos “disse a fonte. 
Frisou nesta situação a higie-
ne pessoal é importante, pois 
a pessoa precisa estar com as 
mãos limpas, passar sempre o 
álcool, não ficar nos sítios fe-
chados, trocar diariamente as 
fronhas para evitar o contágio.

Vicente João de 25 anos 
idade, residente nos arredo-
res da capital do indico Ma-
puto, diz que já ouviu falar 
da conjuntivite, no entanto 
nunca passou por esta expe-
riencia. “Mas na verdade a 
higienização das mãos faço 
por conta da covd-19, não sa-
bia que a conjuntivite é con-
tagiosa como ultimamente a 
doença que está na boca do 
mundo inteiro é a covd1-9, 
seria melhor sermos informa-
dos sobre outras doenças con-
tagiosas, “comentou a fonte.

crizalda Vilanculos
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paulo Vahanle é pressionado a revelar a origem dos recur-
sos para construção de ruas e ampliação da colecta de lixo. o 
edil de Nampula não quer revelar “segredo” e critica lentidão 
do Governo central para liberar recursos.

A ampliação de 
obras públi-
cas e servi-
ços na cidade 
moçambicana 

de Nampula - sobretudo nas 
componentes de construção 
de estradas em quase todos os 
bairros periféricos e limpeza 
urbana - está a preocupar a 
bancada da Frente de Liberta-
ção de Moçambique (Frelimo) 
na Assembleia Municipal. Os 
parlamentares da Frelimo es-
tão cientes da morosidade na 
canalização de verbas do Go-
verno central para o financia-
mento de projetos locais, por 
isso questionam-se de onde 
vêm os recursos da edilidade.

Chicochi Quintino, vice-
-chefe da bancada da Frelimo 
- o principal partido da opo-
sição na autarquia - questio-
na onde o edil Paulo Vahanle 
arranja dinheiro para custear 
tantas obras em curso. O par-
lamentar considera positivo o 
facto de autarquia  ser “pal-

co de certas obras”, todavia 
quer saber quem financia o 
projecto Limpa Nampula. 

“Gostaríamos de ter uma 
explicação detalhada sobre 
a proveniência dos fundos 
para a efectivação [dos pro-
jectos]”, diz Chicochi Quinti-
no, vice-chefe da bancada do 
principal partido de oposição.

O autarca da Resistência 
Nacional Moçambicana (Re-
namo) havia assumido publi-
camente a má gestão da cida-
de, alegando inexperiência na 
governação. Entre os factores 
que influenciariam no fracas-
so, segundo Vahanle, estaria 
também a lentidão do Governo 
central para desembolsar recur-
sos do Fundo de Compensação 
autárquica (FCA) e do Fundo de 
Investimento Autárquico (FIA). 

Explicações sobre viagem
No mês passado, Paulo 

Vahanle viajou ao Brasil a ser-
viço, e a oposição argumenta 
que a viagem do edil é ilegal 
por não ter sido autorizada 

pela Assembleia Municipal.
“O edil é uma figura pú-

blica e as suas ausências na 
autarquia devem ser, devi-
damente, autorizadas pelo 
legislativo, tanto mais ago-
ra, nos tempos da pandemia 
global da covid-19”, expli-
cou Quintino.  Ele também 

pontua que os objectivos e 
os resultados da desloca-
ção não foram esclarecidos.

Edil da terceira maior ci-
dade moçambicana, Paulo 
Vahanle diz que não pode re-
velar os “segredos do sucesso 
da sua governação”.  Ele relem-
bra que já foi provado em julga-

mento que “não havia desviado 
nenhum fundo”. Ele diz revelar 
seria passar o “segredo ao ad-
versário”, o que não irá fazer: 
“É um segredo de governação 
por essa razão há partidos dife-
rentes e cada um concorre con-
soante seus projectos de desen-
volvimento”, explica. (dW)

Frelimo exige que edil de Nampula revele 
origem de recursos para obras públicas

O presidente do Município 
de Pemba Florete Motarua diz 
que a recuperação de alguns 
pontos tidos como bases dos ter-
roristas está aliviar a pressão que 
a cidade capital da província de 
Cabo-Delgado enfrentava resul-
tante da chegada de populares 
obrigados a abandonarem suas 
residências para locais seguros.

A praia de Paquitequete 
deixou de ser local de chega-
da dos deslocados, introduziu 
o autarca da cidade de Pemba, 
Florete Motarua asseguran-
do que, os avanços das tropas 
conjuntas na recuperação de 
pontos considerados críticos 
dos terroristas têm estado na 
origem da redução da pressão 
da chegada dos deslocados 
naquela autarquia alivian-
do sobremaneira a pressão. 

“Havia um afluxo massivo 
dos deslocados internos e com 
a recuperação de zonas tidas 

como críticas, o número dos 
deslocados tende a reduzir, “ad-
mitiu a fonte ressalvando que, a 
autarquia de Pemba está ocupa-
da na melhoria das infra-estru-
turas como forma de se preparar 
para próxima época chuvosa.

Corroborando da mesma 

opinião, o governador da pro-
víncia de Cabo-Delgado diz 
que, há registo de regresso ple-
no da população em zonas que 
haviam sido abandonadas por 
conta dos ataques terroristas.

 Valige Tuabo refere que 
o governo através de uma co-

missão multissectorial desdo-
bra-se no levantamento das 
necessidades que possam ace-
lerar o regresso dos populares 
tendo em conta a calmia que 
alguns distritos da região re-
gistam. Valige Tuabo referiu 
que gradualmente o governo 

vai estabelecendo serviços 
básicos e condições mínimas 
para o regresso da população.

Há um entusiasmo da popu-
lação em continuar a vida nor-
malmente e as forcas conjuntas 
empenham-se em assegurar 
a paz e tranquilidade nas zo-
nas ameaçadas por terroristas.

Sobre a retoma dos in-
vestimentos da Total, Tua-
bo sublinha que a total havia 
suspendido todas operações e 
hoje há um sinal de segurança 
e passos estão a ser dados com 
vista a retoma das actividades 
sem descurar a avaliação que 
vem sendo feito para assegurar 
uma retoma segura sendo que a 
retoma não vai ditar o fim dos 
focos existindo outros aspectos 
que precisam ser detalhados. O 
trabalho das forças conjuntas 
não é apenas combativa. É sim, 
de garantir a estabilidade da 
província, do país e da região.

Cidade de Pemba livra-se da pressão 
dos deslocados de ataques terroristas
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É ilegal cobrança de cheque de caução 
para tratamento dos cidadãos nas clínicas 

Alerta pesquisa do Centro de Integridade Pública 

a cobrança do cheque de caução para o acesso aos servi-
ços médicos nos serviços de saúde privado limita aos utentes, 
tendo em conta que há prática de preços especulativos e dis-
criminatórios para o internamento, parto normal, á cesaria-
na entre outros. esta é a posição da pesquisadora do Centro 
de integridade pública (Cip), estrela Charles que adverte 
para a necessidade de regulação do preço praticado pelas 
clínicas e punição dos actores que cobram cheque de caução 
uma vez não dispor de uma base legal para o efeito.

A c r e s c e n t e 
procura pe-
los serviços 
de saúde 
privada tem 

como factores a morosidade 
no atendimento, morosidade na 
marcação das consultas, falta 
de medicamentos e equipa-
mentos hospitalar, o que resul-
ta na ineficiência na provisão 
dos serviços de saúde pública.

 Essa ineficiência vem se 
arrastando há anos, conforme 
explicou a pesquisadora Es-
trela Charles que assumiu que 
a eclosão da covid19 agravou 
ainda mais as dificuldades na 
prestação de serviços de saú-
de pública aos cidadãos, uma 
vez que houve encerramento 
para a realização das cirurgias 
e consultas internas o que so-
brecarregou mais os serviços 
de saúde pública obrigando 
que os cidadãos recorressem 
aos serviços de saúde privada.

 “O mercado foi liberaliza-
do permitindo que os actores 
investissem em clínicas para 
melhor prestação de servi-
ços de qualidade “ avançou a 
Charles alertando sobre a ne-
cessidade de regular o sector 
tendo em conta as dinâmicas 
que o mercado dispõe ou seja 
para o sector de saúde há inú-
meras ineficiências e explica: 
há assimetria de informação 
decorrente do vazio que exis-
te entre o provedor do servi-
ço de saúde e o utente ou seja 
numa economia de mercado 
não deve haver falta de infor-
mação, porque o consumidor 
deve ter toda informação e não 
apenas do preço. Mas, os cus-
tos para a produção do produto.

 Estrela Charles esclare-
ce que em Moçambique os 
cidadãos não tem informa-
ção sobre o que é necessário 
para poder prover os servi-
ços de saúde o que não acon-
tece para outros produtos. 

A clínica tem o preço e in-
forma. Mas, os cidadãos não 
têm a noção real daquilo que foi 
a determinação do custo da pro-
visão do serviço em questão. As 
barreiras de entrada para outros 
operadores criam ineficiência. 

A procura inelástica não 
depende do preço, isto é se-
gundo Charles o preço pode 
alterar e o utente continua a 
buscar por esses serviços o que 
não acontece para um outro 
tipo de serviço em que o pre-
ço dita a procura. Se tivermos 
um bem em que o preço alte-
rou podemos reduzir a procura 
por este. Mas, para questões de 
saúde não ocorre independen-
te do preço praticado, o ser-
viço continua imprescindível.

Dadas as situações to-
das aludidas, ainda segundo 
Charles há um entendimento 
da necessidade de haver um 
regulador para puder funcio-
nar de forma plena. Quando 
não tem um regulador que 
reduza essas características 
que o mercado de saúde apre-
senta, há implicações uma 
delas é a cobrança de cheque 
de caução aos seus serviços 
para a admissão dos utentes.

Outrossim, Estre-
la Charles sublinhou que 
as clínicas implementam 
preços discriminatórios e espe-
culativos limitados aos serviços.

“Quando não temos um 
regulador que coloca as re-
gras no funcionamento de 
um determinado sector temos 
essas consequências” refere

Relativamente ao cheque 
de caução, Estrela Charles in-
dicou que durante a pesqui-
sa feita por aquela entidade 
da sociedade civil concluiu 
que para admissão dos uten-
tes que recorrem aos serviços 
exigem uma quantia que varia 
de 500 há 750 mil meticais 
para o tratamento da covid19.

“Antes mesmo da admis-
são algumas clínicas obram 
este valor que fica cativo na 
conta da clínica e caso utilize 
esse valor acima deve pagar 
o valor remanescente e caso 
contrário utilize abaixo a clíni-
ca devolve o que configura no 
impedimento para o acesso aos 
serviços de saúde “ disse expli-

cando que a clínica restringe o 
acesso aos serviços de saúde 
aos utentes mediante o paga-
mento do cheque de caução.

Não há uma base legal 
que permita que as clínicas te-
nham esse procedimento e nos 
outros países essa medida é 
proibida e punível e há neces-
sário trazer essas experiencias.

“Não há uma base cons-
titucional que permita esse 
procedimento. Mas, a consti-
tuição salvaguarda a omissão 
do socorro que e quando uma 
entidade restringe que a pes-
soa tenha o acesso ao aten-
dimento medico e é pratica-
do pelas clínicas” ressalvou 

Os preços praticados pelas 
clínicas são disparos apesar 
de reconhecer Estrela Charles 
que cada uma delas tem seus 
procedimentos dos serviços 
extras que oferecem. Existem 
clínicas cujo valor de interna-
mento vária de 6000 há 22000 
mts e entende que cada clínica 
tenha serviços complementares 
como roupa de internamento, 
climatização, alimentação en-
tre outros que no entendimen-
to da pesquisadora não podem 
criar uma diferença dispare.

A implementação dos pre-
ços especulativos deve ser re-
gularizada do mesmo jeito que 
é regulada a questão dos preços 
para as telefonias móveis entre 
outros. Não podemos deixar 
que os intervenientes fixem 

seus preços sob pena de o go-
verno não poderem controlar. 

Quanto aos medicamen-
tos não há registo graves de 
situações similares sendo que 
há uma entidade reguladora 
dos medicamentos que fis-
caliza as acções dos actores 
envolvidos naquele sector e 
proibido fixar valores acima 
de um determinado valor por 
isso as farmácias não devem 
cobrar valores pelas masca-
ras muito acima daquilo que 
a lei considera especulativo.

Entretanto, o inspector-ge-
ral de saúde, Martinho Djedje 
entende que o Ministério da 
Saúde continua o órgão regu-
lador na questão dos medi-
camentos uma vez que existe 
uma base legal que é a lei apro-
vada em 2017 e que trata de 
assuntos relacionados com os 
medicamentos e outros artigos 
médicos. No que diz respei-
to ao tratamento nos hospitais 
existem vários factores que se 
praticam determinado preço 
para um acto médico e o minis-
tério está trabalhar nisso para 
aferir quanto custa um acto 
médico independente do local. 

Martine Djedje reconheceu 
que não existe um instrumento 
legal que possa levar a inspec-
ção a intervir nos preços que 
uma determinada clínica pra-
ticar. É um assunto que preo-
cupa o sector da saúde e já há 
um trabalho nesse sentido.e G

 z Certos países punem procedimentos similares-Estrela Charles
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Continua braço de ferro entre populares 
e militares por causa de terras

Assimetrias regionais continuam 
apesar de promessas do Governo

Continua sem haver 
consenso no conflito de 
terra entre civis e militares 
no bairro Chingodzi, arre-
dores da cidade moçambi-
cana de Tete. Os mediado-
res têm tentado o diálogo, 
mas últimos encontros não 
resultaram em avanços.

Uma semana depois 
de os militares dispara-
rem contra manifestantes 
usando munições reais e 
agredirem civis na cidade 
de Tete, centro de Moçam-
bique, o Conselho Muni-
cipal juntou as duas partes 
para tentar resolver o con-
flito de terra cada vez mais 
tenso no bairro Chingodzi. 

Em causa estão vá-
rios hectares próximos 
do quartel da polícia mi-
litar, onde várias famílias 
costumavam residir e 
praticar a agricultura até 

2010, quando militares 
passaram a usar a área. A 
alegação da polícia mili-
tar é de que o terreno faz 
parte do quartel e que ne-
nhum civil pode ocupá-la. 
Entretanto, várias famílias 
resistem à desocupação.

No último encontro 
de mediação, a dia 26 de 
Agosto, a edilidade de-
fendeu que os civis aban-
donem as terras, o que 
provocou a revolta da co-
munidade. No encontro 
de reconciliação, o Con-
selho Municipal e a parte 
militar recusaram prestar 
declarações à imprensa. 

Ameaças contra 
moradores

Segundo os morado-
res, que preferiram fa-
lar em anonimato à DW 

África, os militares teriam 
ameaçado de morte quem 
insistisse em ocupar os 
terrenos, mas os popula-
res garantem que estão 
preparados para tudo.

“Queremos os nossos 
terrenos e a partir de hoje 
vamos continuar a fazer 
as nossas actividades lá, 
se eles nos matarem, va-
mos morrer por causa 
das nossas machambas”, 

garante um dos habitan-
tes do bairro Chingodzi.

“Nasci aqui em Tete, 
cresci aqui e tenho tam-
bém os meus filhos. Eles 
disseram que quem for às 
machambas vamos matar, 
a pessoa vai morrer e va-
mos enterrar, não é nada 
isso. E quem disse foi o 
comandante do quartel”, 
contou outra morado-
ra, que diz ter herdado a 

sua machamba do avô.
Um crime grave
O advogado Bento 

Salazar considera que os 
militares cometeram um 
crime grave ao ameaça-
rem cidadãos civis e inde-
fesos. “É óbvio que deve 
se fazer uma queixa, di-
rectamente para cada um 
dos intervenientes que es-
tiveram na reunião, sobre 
estas ameaças, porque a 

população deve ficar se-
gura e é missão de quem 
o Estado conferiu a arma 
dar segurança ao povo e 
não atormentar”, sublinha.

No local, os militares 
ameaçaram ainda um gru-
po de jornalistas, proibin-
do a captação de imagens 
e também a gravação de 
áudios. Todo o registo feito 
pela imprensa só foi possí-
vel depois da retirada dos 
jornalistas do encontro.

Uma acção também 
repudiada por Bento Sa-
lazar. “Não é admissível, 
tanto que sabemos que es-
tamos perante um Estado 
democrático e temos a lei 
de imprensa, assim como a 
Constituição da República 
e também existe uma lei 
que nos atribui a faculdade 
de direito à informação”, 
lembra o advogado. (dW)

Tete

Um ano após o Governo moçambicano ter criado a agên-
cia de desenvolvimento integrado do Norte (adiN), com o 
propósito de combater as assimetrias regionais, facto apon-
tado como uma das causas da insurgência em Cabo delgado, 
especialistas dizem que só acções concretas e com impacto 
social e económico poderão dissipar o cepticismo existente em 
relação à instituição, fortemente criticada pela sociedade civil 
moçambicana por inactividade.

A ADIN foi 
criada para 
de reduzir 
as graves 
a s s ime t r i a s 

regionais através da pro-
moção do desenvolvimen-
to das províncias de Niassa, 
Cabo Delgado e Nampula.

Dados de 2015 mostram, 
por exemplo, que as três provín-
cias são aquelas que apresen-
tam índices mais elevados de 
pobreza, sendo Niassa com 67 
por cento, Nampula com 65 por 
cento e Cabo Delgado com 53 
por cento, comparativamente à 
média nacional de 43 por cento.

“A ADIN podia ser um pro-
jecto de desenvolvimento mais 
sustentado, mas não é isso que 
está a acontecer, não há nada de 

concreto no terreno”, lamenta 
o pesquisador do Observató-
rio do Meio Rural, João Feijó.

O agricultor Saimone Faz 
tudo afirma que “durante o acto 
de lançamento da ADIN, há 
mais de um ano, foi dito que 
o objectivo era estimular o de-
senvolvimento da zona norte do 
país, de uma forma integrada, 
aproveitando as potencialida-
des e recursos naturais existen-
tes nesta região, mas na prática 
não é isso que está a acontecer”.

Por seu turno, António 
Salvador, comerciante, diz 
que não se percebe que du-
rante quase um ano a ADIN 
não tenha feito praticamente 
nada, realçando que “até pare-
ce que algumas pessoas estão 
satisfeitas com o fraco desen-

volvimento da região norte”.

Falso arranque

Para o jornalista Fernando 
Lima, o problema é que a ADIN 
teve um falso arranque, daí 
o cepticismo existente re-
lativamente a esta agência.

Ele sublinha ser necessário 
ver o desempenho da ADIN 
com muita cautela “porque 
pode ser uma daquelas agências 
sem fundos, em que o dinheiro 
pode ser gasto para outros ob-
jectivos que não aqueles que 

estão nos termos de referência”.
A ADIN conta com uma 

subvenção do Banco Mundial 
(BM) no valor de 100 milhões 
de dólares para a concretiza-
ção de um plano de desenvol-
vimento estratégico da zona 
norte, uma das menos desen-
volvidas de Moçambique.

Por seu lado, o jornalista 
Tomás Vieira Mário acredi-
ta que, bem implementada, 
é uma estratégia para redu-
zir as assimetrias regionais, 
que no caso de Cabo Del-
gado, são vistas como sen-

do alguns dos factores que 
alimentam o conflito actual.

A subvenção do BM en-
quadra-se num projecto assen-
te num modelo de assistência 
social produtiva e espera-se 
que permita a criação de 32 
mil oportunidades de emprego 
agrícola e igual quantidade de 
serviços sociais simplificados.

Para o investigador e pro-
fessor universitário Calton 
Cadeado, tem que haver uma 
forte inclinação destes projec-
tos à promoção de empregos 
sobretudo para jovens. (Voa)
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No leito do grande rio
Galp inaugura novo posto de 
abastecimento em Vilankulos

Monitores da Vale reforçam ligação 
com as comunidades de Moatize

Como parte do diálogo con-
tínuo com as comunidades, a 
Vale Moçambique monitora a 
sensibilidade ambiental, por 
meio de Monitores Sociais e 
Agentes Comunitários, que inte-
ragem com a comunidade, para 
aferir a sensibilidade em relação 
a poeiras, ruídos e vibrações. 
Por outro lado, este pessoal tam-
bém interage com os Gestores 
da Vale, para a tomada de arções 
imediatas, em caso de ocorrên-
cia de alguma actividade poten-
cialmente prejudicial ao meio 
ambiente ou às comunidades.

Segundo Chadza Sitongue-
ni, Agente Comunitário da Vale, 
a relação de respeito mútuo en-
tre a empresa e as comunidades 
é mantida com base na transpa-
rência: “Encaminhamos à Vale 

a mensagem e os desejos da co-
munidade e vice-versa. Desen-
volvemos as nossas actividades 
em respeito às comunidades, 
garantindo que as suas preocu-

pações são acolhidas e respon-
didas pela Vale”, sublinhou.

Para o efeito, a empre-
sa mantém uma equipa de 47 
Agentes e Monitores, que  ga-

a Galp inaugurou um novo posto de abastecimento na 
localidade de pambarra, no distrito de Vilankulos, alar-
gando assim a sua rede na província de inhambane no 
âmbito do seu plano de investimento e expansão da rede de 
retalho, a qual deverá atingir as 70 estações de serviço até 
ao final do ano. O novo posto de abastecimento, inaugura-
do pelo administrador do distrito de Vilankulos, edmun-
do matos, localiza-se na estrada nacional N1, principal via 
rodoviária do país, e está aberto 24 horas por dia.

O p o s t o G a l p 
conta com 
uma loja de 
conveniên-
cia integrada 

com cafetaria da cadeia Tan-
gerina, e duas ilhas de abaste-
cimento, com amplo espaço de 
parqueamento para viaturas pe-
sadas e ligeiras, e ainda serviços 
de apoio, como casas de banho 
públicas e zona de escritórios 
e armazenamento. O posto de 
Pambarra, que vai empregar 25 
trabalhadores locais, integra o 
plano da Galp focalizado nas zo-
nas rurais, o qual visa contribuir 
para a dinamização das econo-
mias locais e a melhoria das con-
dições de vida das populações.

“Agradecemos à Galp por 
neste leque de negócios oferecer 

esta oportunidade para Vilancu-
los no geral, para Pambarra em 
particular, para os passantes e 
todas as instituições que vão be-
neficiar dos serviços existentes 
nesta infraestrutura moderna. 
Este posto de abastecimento 
enche-nos de alegria porque po-
derá contribuir para o desenvol-
vimento da economia local, para 
além de responder à demanda 
dos utentes.” declarou Edmun-
do Galiza Matos, Administrador 
do Distrito de Vilankulos na ce-
rimónia oficial de inauguração 
do novo posto de Pambarra.

“Este é mais um exemplo 
do nosso compromisso com 
a modernização da infra-
-estrutura energética do país, 
onde prosseguimos um exten-
so plano de investimentos na 

actividade logística, de arma-
zenagem, distribuição e reta-
lho de combustíveis líquidos 
e GPL”, afirmou Paulo Varela, 
CEO da Galp Moçambique.

Face ao contexto pandé-

mico actual, a Galp reforçou 
as medidas de higienização 
e limpeza das zonas mais 
críticas de contacto com os 
clientes, realçando as orien-
tações emitidas pelo Gover-

no Moçambicano e a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), sendo que os postos 
de abastecimento Galp se 
mantêm todos em funciona-
mento e sem constrangimentos.

rantem a construção de um re-
lacionamento de qualidade e 
de confiança, cobrindo cerca de 
45 mil pessoas, de 16 comuni-
dades do Distrito de Moatize.

Na sua maioria, o efectivo 
foi recrutado nas comunidades 
circunvizinhas às operações da 
Vale, o que permite melhorar 
o engajamento com as mesmas 
comunidades. Além de contri-
buir para a geração de empre-
go, os agentes ajudam a manter 
o equilíbrio da relação entre a 
empresa e as comunidades, por-
que eles vem da comunidade.

De acordo com Horácio 
Gervásio, gerente de Relacio-
namento com Comunidades 
da Vale, a ligação com as co-
munidades é considerada um 
processo estratégico para ac-
tuação social da empresa, que 
consiste no estabelecimento de 
uma convivência harmonio-
sa, com os grupos que estão na 
área de influência da empresa.
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No leito do grande rio

a partir desta quarta-feira, 01 de setembro, os Clientes 
do moza Banco poderão efectuar transferências múltiplas 
de dinheiro, numa única operação, para a carteira movél 
da movitel, o e-mola. a informação foi tornada públi-
ca momentos depois da assinatura de um protocolo de 
interoperabilidade, através do qual os Clientes das duas 
instituições passam a poder movimentar o seu dinheiro de 
forma simples, rápida e segura, em todo lugar do país e a 
todo momento.

O serviço lan-
çado irá 
permitir que 
se efectuem 
transacções 

entre utilizadores do Moza 
e do e-Mola através dos ca-
nais Moza Já (*247#), Moza 
Mobile, Moza NET e AZAPP 
(WhatsApp Banking), e o e-
-Mola através do USSD *898# 
ou pela App e-Mola. Esta fun-
cionalidade irá permitir com 
que os Clientes possam pagar 
serviços (Água, Internet, TV) 
comprar recargas e Crede-
lec e ainda efectuar depósitos 
e levantamentos, incluindo 
pagamentos a particulares.

Para o Presidente da Comis-
são Executiva do Moza Banco, 
Manuel Soares, esta é uma par-
ceria que vai de encontro com 
as necessidades de conjuntura 
actual, “Nós somos um Banco 
moçambicano, preocupados 

com o bem-estar dos moçam-
bicanos. Trouxemos hoje mais 
um serviço que vem acrescen-
tar valor aos nossos Clientes. 
Com este acordo, os nossos 
Clientes e os do e-Mola podem 
fazer transacções de forma sim-
ples, cómoda e segura. Este é 
mais um passo firme que da-
mos rumo a uma maior digi-
talização dos serviços finan-
ceiros, tornando-os cada vez 
mais próximos dos cidadãos, 
mais acessíveis e abrangentes, 
contribuindo assim para uma 
maior inclusão financeira.”

Por sua vez, o Presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração da Movitel, destacou 
durante a sua intervenção o 
facto de a Movitel ser a única 
operadora de telefonia móvel 
disponível em grande parte 
dos distritos onde o Moza é 
também a única instituição 
financeira formal presente, 

“por isso este acordo entre 
e-Mola e Moza, é um sinal 
claro do nosso compromisso 
no que diz respeito a inclu-
são financeira no país e ainda 
vem em resposta a um pedido 
dos nossos Clientes. Pelo que, 
vamos continuar a expandir 
os nossos serviços a todos 
os cidadãos moçambicanos”, 
disse Vitor Luis Timóteo,

Lembrar que e-Mola é a 
segunda maior carteira mó-
vel do País, com mais de 1.6 
milhões de utilizadores e com 
um crescimento assinalável 

A revista Índico é a ven-
cedora do prémio de “Me-
lhor Revista de Bordo da Re-
gião de África”, edição 2020, 
cujos resultados foram, re-
centemente, divulgados pela 
World Travel Awards https://
www.wor ld t r ave lawards .
com/award-africas-leading-
- inf l igh t -magazine-2020.

A distinção resulta da ob-
tenção do maior número de 
votos dos leitores, maiorita-
riamente passageiros, clientes, 

profissionais e especialistas dos 
sectores de aviação e turismo.

A Revista Índico www.
indico-lam.com é proprieda-
de da LAM-Linhas Aéreas de 
Moçambique e é produzida 
pela Agência de Comunica-
ção Executive Moçambique. 

A LAM – Linhas Aéreas 
de Moçambique tem a hon-
ra de partilhar o Óscar desta 
distinção com todos os apre-
ciadores da revista e utentes 
dos serviços da companhia.

Dugongo reajusta preço do 
cimento em vinte meticais

Moza Banco e e-Mola assinam 
acordo de interoperabilidade

A EMPRESA de produção de 
cimento de construção Dugongo 
anunciou que vai reajustar o preço 
do cimento do tipo 32.5 em cerca 
de 20,00 meticais o saco de 50kg.

A companhia assegura que o 
ajustamento do preço do cimento 
não vai interferir na capacidade de 
compra deste produto por parte dos 
cidadãos, uma vez que o mesmo 
continuará a ser vendido a custo in-
feriores aos praticados no mercado.

A garantia foi dada  pelo Presi-
dente do Conselho de Administra-
ção da Dugongo Cimentos, Vítor 
Timóteo, durante a apresentação 
do stand da empresa na Feira In-
ternacional de Maputo (FACIM).

Na ocasião, Timóteo disse que 
a alteração dos preços não vai atin-
gir 20,00 meticais e vai abranger 
apenas o cimento tipo 32.5, mas 
o do tipo 42.5 continuará a ser co-

mercializado pelo mesmo valor.
Afirmou ainda que a altera-

ção dos preços deve-se a uma série 
de factores económicos, entre os 
quais a oscilação do dólar norte-
-americano, com impacto nas im-
portações de parte da matéria-prima 
usada para a produção do cimento.

“Nós produzimos o clique, 
principal matéria-prima para a pro-
dução do cimento, mas importa-
mos outros produtos,como é o caso 
limalha de ferro, gesso e carvão”, 
disse Vítor Timóteo, justificando 
uma das razões para o ajustamento 
de um dos tipos de cimento pro-
duzido pela Dugongo Cimentos.

Acrescentou que,tal como no 
lançamento dos seus produtos, a 
Dugongo Cimentos vai continuar a 
manter a qualidade dosseusprodutos-
bem como torná-loscontinuamente 
acessíveis os consumidores finais.

O PCAda Dugongo Cimentos 
afirmou ainda que apesar da altera-
ção de o preço anunciadose reflec-
tir nos distribuidores, estes conti-
nuarãoa comprar o cimento a um 
custo acessível, não se justificando 
um agravamento para os cidadãos.

“Quando começámos a produzir 
o dólar estava a 55,00meticais e ago-
ra variou para 64,00a 65,00meticais, 
portanto dez unidades. Mesmo assim 
a nossa tonelada de cimento continu-
ará a ser vendida um pouco abaixo 
de 100 dólares”, garantiu o gestor.

Inaugurada este ano pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, está é a primeira vez que 
a Dugongo Cimentos participa 
na Feira Internacional de Ma-
puto, integrada no Pavilhão da 
Província de Maputo, especifica-
mente no distrito de Matutuíne, 
onde se localiza esta unidade fabril.

Índico melhor revista de 
bordo da região de África

nos últimos tempos. Com 
este acordo, o Moza torna-se 
no 1ºBanco a implementar o 

serviço de Interoperabilidade 
com todas as principais car-
teiras electrónicas do País.

Parceria Moza & e-Mola
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Manica

Expositores da FACIM 
lamentam fraca rentabilidade

a réplica da 56ª edição da Feira internacional de mapu-
to (FACIM) que devido a pandemia da Covid-19, está sendo 
implementada de forma virtual e presencialmente em todas 
províncias de moçambique, em manica, este evento é alvo de 
contestações e lamentações oriundas dos expositores do ramo 
das artes plásticas, artesanato, música e outros, em causa está 
o fraco poder de compra dos seus produtos e serviços decor-
rente da fraca adesão dos potenciais visitantes e compradores. 

A Feira Inter-
nacional de 
Maputo (FA-
CIM) é um 
mega even-

to nacional que normalmente 
ocorre anualmente na capital 
do país, esta que acolhe mi-
lhares de participantes nacio-
nais e estrangeiros que fazem 
do evento como um espaço 
para expor os seus produtos e 
serviços, criando uma oportu-
nidade de negócio e intercâm-
bio sociocultural entre povos. 

No entanto no âmbito da 
contenção da Covid-19, o 
evento está sendo implemen-
tado de forma hibrida, isto e, 
virtual e presencialmente em 
todas capitais provinciais do 
país, facto que criou descon-
tentamento por parte dos expo-
sitores em Manica, afirmando 
não ter sido criadas condições 
favoráveis para acolher um 
evento da magnitude da FA-
CIM nesta parcela do país.

Aliado a falta de condições 
de acolher a FACIM nas pro-

víncias, os expositores da 56ª 
edição da FACIM em Manica 
dizem que o evento não traz 
vantagens em termos de ren-
tabilidade em seus negócios 
no evento deste ano se compa-
rado com edições anteriores.  

A gestora Cultural, Rita 
José Timpa, afirma ser com-
plicado o decurso da FACIM 
sem a moldura humana, “a 
Feira Internacional de Mapu-
to é negócio, é troca de expe-
riencia, é contactos, é business 
no seu conceito mais amplo, 
aqui não temos essa compo-
nente de negócio, mas o que 
se pode contar aqui nesta feira 
é apenas exposição das poten-
cialidades de Manica”, disse. 

Fazendo uma analogia do 
evento, Rita Timpa defende 
que maior parte de empreen-
dedores estão habituados em 
fazer negocio presencial e 
não virtual, “tive o privilegio 
por dois ou três anos de par-
ticipar da FACIM a moldura 
humana que FACIM movi-
menta e de um negocio, mes-

mo para quem não entende, 
começa a aprender que vim 
para esta feira para fazer ne-
gocio, então há uma forte co-
municação entre expositores e 
empresários”, acrescenta Rita.

João Alberto de 42 anos de 
idade, é um artista que faz es-
cultura há mais de 20 anos de 
idade, participou em mais de 5 
edições anteriores da FACIM, 
mas a nota fraca afluência dos 
visitantes, o que não lhe aju-
da em termos de rendimento. 

“As coisas estão mui-
to em baixo. Para mim aqui 
não há nada, até gostaria que 
não fizessem da próxima vez 

aqui, isso nem posso igualar 
com FACIM internacional 
com isso aqui, até esta pare-
ce uma feira de agricultura, 
não feira internacional eu co-
nheço. Gostaria que melho-
rassem da próxima, nos levar 
para um lugar mais espaçoso 
e fazer mais publicidade da 
Feira”, disse João Alberto. 

Na mesma senda, o con-
ceituado músico da província 
de Manica, Djipson Mussen-
ze, defende que nas provín-
cias as condições não estão 
criadas para acolher um mega 
evento da magnitude de FA-
CIM, pois como musico se 

sente excluído do evento, 
uma vez que quase em todas 
edições passadas abrilhantou 
palco da feira em Maputo. 

“Eu acho que as condições 
das províncias não estão cria-
das em vários aspectos, princi-
palmente que é a minha área, 
que é a área cultural, nalgumas 
vezes que já pude participar 
em varias edições na capital do 
país, sempre havia parte cultu-
ral, desta vez estou um pouco 
triste, por ser uma das áreas que 
faz a sua representatividade ao 
nível da província de Mani-
ca”, disse Djipson Mussenze. 

Os Stands da FACIM em 
Manica foram visitados pela 
governadora desta província, 
Francisca Tomás, esta que 
avalia de forma positiva e sa-
tisfatoriamente visto que é 
possível encontrar todas po-
tencialidades que possui, pois 
permite a promoção e troca de 
experiência entre expositores. 

Questionada sobre as la-
mentações dos expositores 
da 56ª edição da FACIM me 
Manica, a chefe do conselho 
executivo provincial de Mani-
ca afirma que deve haver uma 
compreensão por parte dos 
expositores olhando para a si-
tuação da saúde publica, alem 
disso, deve haver inovações 
no ambiente de empreende-
dorismo de modo a conseguir 
colocar os seus produtos e ser-
viços nas mãos dos clientes. 

“Através da nossa tecnolo-
gia, você pode vender a partir 
daqui da tua província, sig-
nifica que temos que investir 
mais na tecnologia, para poder 
vender mais o nosso produto, 
aqui é um desafio que nós es-
tamos a colocar para os nossos 
expositores e esse desafio deve 
ser encarado neste momen-
to que vivemos para amanha 
não seja a venda na presença, 
mas também a venda através 
das tecnologias avançadas”, 
acrescenta Francisca Tomás. 

A Feira Internacional de 
Maputo (FACIM) decorreu no 
presente ano de 30 de Agosto a 
um de Setembro, pois a provín-
cia de Manica contou com a pre-
sença de mais de 50 expositores 
da área agraria, artes e cultura e 
empresas de tecnologias. Os 
participantes são provenientes 
dos distritos de Chimoio, Van-
duzi, Mossurize, Macate, Gon-
dola, Sussundenga e Manica.rita José timpa – Gestora Cultural

Quinta-feira, 02 de Setembro de 202118 |  zambeze  



| economia|

Total Energies pode reiniciar o projecto de gás em 18 meses

Há relutância no uso das artes nocivas à pesca
Reconhece Leonid Chimarizene apesar das sensibilizações

o director Nacional de operações, no ministério do mar 
Àguas interiores e pescas, leonid Chimarizene admite que 
apesar das acções de sensibilização dos pescadores sobre o não 
uso de artes nocivas à pesca, estes continuam relutantes o que 
de algum modo exige um redobrar de esforços, no sentido de 
combater actos prejudiciais ao ecossistema e espécies marinhas.

Em balanço se-
mestral do ano 
em curso, Leo-
nid Chimarize-
ne explicou que 

foram fiscalizadas nos portos 
um total de 607 embarcações de 
pescas industrial e semi-indus-
trial. Das constatações feitas , 
Chimarizene destaca o uso das 
artes nocivas como o caso de 
rede de arrasto e instrumemtos 

como emalhes não  recomenda-
das e por via disso e outras con-
travenções registadas, o sector 
instaurou um total de 17 proces-
sos para os sectores em alusão. 

Leonid Chimarizene expli-
cou ainda que ao longo da albu-
feira de Cahora Bassa, concreta-
mente no distrito de Marávia a 
equipe de fiscalização conjunta 
apreendeu um total de quatro 
redes mosquiteiras usadas para 

a pesca e outros instrumentos 
de emalhes não recomendadas 
para a pesca. Estes instrumen-
tos conforme esclareceu fo-
ram apreendidos e incinerados.

A fonte fez saber ainda 
que o sector cobrou aos infrac-
tores pouco mais de três mi-
lhões e trezentos mil e cento e 

noventa meticais, tendo sido 
pago um total de um milhão 
e seiscentos e noventa mil e 
trezentos e sessenta e seis me-
ticais quase metade do valor.

Relativamente aos produ-
tos apreendidos, Leonid Chi-
marizene esclarece que foram 
aprendidos cerca de 9.6 tone-

ladas de camarão e um total de 
43.5 toneladas de peixe. Para o 
semestre findo, a fonte reconhe-
ce que houve zero apreensões 
para a espécie do caranguejo, 
o que traduz a ideia de haver 
conhecimentos sobre a neces-
sidade de preservação da es-
pécie nos períodos de defeso.

O projecto de gás natu-
ral liquefeito (GNL) da To-
tal Energies em Moçambi-
que poderá ser retomado, nos 
próximos 18 meses, após o 
destacamento de exércitos de 
países africanos para ajudar a 
combater a insurgência, disse 
o presidente do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD).

O gigante francês de ener-
gia interrompeu o projecto de 
20 mil milhões de dólares em 
Abril, depois de combatentes 
ligados ao Estado Islâmico 
invadirem a vila de Palma, na 
província de Cabo Delgado.

Na época, estimou-se que 
tal medida atrasaria a continui-
dade em, pelo menos, um ano.

Tropas do Ruanda e a Força 
em Estado de Alerta da Comu-
nidade para o Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC) 
foram destacadas para apoiar 
as forças moçambicanas a 
conter a insurgência em Junho 
e desde então há notícias de 
avanços contra os insurgentes.

O Presidente moçambica-
no, Filipe Nyusi, disse que o 
exército está agora a retomar 
o terreno em Cabo Delgado.

No mês passado, as forças 
de segurança de Moçambique 
e do Ruanda recuperaram a 
cidade portuária de Mocím-
boa da Praia, anteriormente 
um reduto dos insurgentes.

O presidente do BAD, 

Akinwumi Adesina, dis-
se à Reuters não esperar 
que a interrupção afecte a 
viabilidade de longo pra-
zo do projecto de GNL.

“O regresso da segurança 
àquele local dará garantias para 

a Total e outros voltarem”, dis-
se Adesina, acrescentando que 
“de um ano a 18 meses, espero, 
que esteja estabilizado o sufi-
ciente para voltar aos trilhos”.

A Total Energies não 
comentou ainda o pro-

nunciamento de Adesina.
O BAD emprestou 400 

milhões de dólares ao pro-
jecto, que é o maior inves-
timento directo estrangeiro 
em África e pilar da estra-
tégia de desenvolvimento 
económico de Moçambique.

“Ficamos realmente pre-
ocupados quando a Total de-
clarou o caso de força maior e 
teve de se mudar. Mas dá para 
entender, por causa da situ-
ação de insegurança”, acres-
centou o presidente do BAD.

Por outro lado, Akinwu-
mi Adesina reconheceu que 
a insegurança ainda restringe 
investimentos noutras par-
tes da África, apontando para 
zonas de conflitos no Cha-
de, Mali, Burkina Faso, nor-
te da Nigéria e Camarões.

Ele disse que o BAD está 
da criar facilidades, incluin-
do títulos de investimento 
indexados à segurança, para 
ajudar os países africanos a 
combater a insegurança e re-
construção após a agitação.

“Sem segurança, você não 
pode ter investimento e não pode 
ter desenvolvimento”, conclui.
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Gonçalves minimiza ausências na sua convocatória e 
justifica com a “construção do futuro” dos Mambas

Zainadine Júnior pronto para capitanear Mambas no 
arranque da qualificação ao Mundial Qatar 2022

No arranque dos para os trabalhos da selecção nacio-
nal de futebol para os jogos de qualificação ao Mundial Qa-
tar 2022, o seleccionador nacional dos Mambas, Horácio 
Gonçalves minimizou a ausência de jogadores experientes 
que marcaram uma época no combinado nacional. Gon-
çalves disse que não fecha a porta a estes jogadores, apesar 
de estar a iniciar  a “construção do futuro” dos mambas.

Na convoca-
tória para os 
confrontos 
com a Cos-
ta do Mar-

fim e Malawi o destaque vai 
para a assistência de jogado-
res que marcaram uma época 
nos Mambas, nomeadamente 
o capitão Dominguez, os de-
fesas Mexer e Edmilson, os 
avançados Clésio Baquque e 
Reginaldo Faite, entre outros.

O Seleccionador nacional, 
Horácio Gonçalves, minimi-
zou a não chamada destes 
Mambas e disse ser o início 
da construção de um novo fu-
turo no combinado nacional.

“Ninguém está fora da-
quilo que é a possibilidade de 
ser convocado”, começou por 
dizer Horácio Gonçalves para 
depois abordar aquilo que 
chamou de “processo de cons-
trução” do futuro da selecçāo 
nacional no qual “tem que 
haver encaixe entre os joga-
dores mais internacionais e os 

menos internacionais”, para 
depois rematar que “se os jo-
gadores que tem mais inter-
nacionalizações não vierem 
neste momento não quer dizer 
que não venham no futuro e 
que são muito importantes 
para nós, não podemos des-
cartar a ninguém, são todos 
seleccionáveis, mas temos 
que fazer este trabalho não 
se pode olhar para trás nem 
se deve olhar para o lado”.

Gonçalves diz apostar nos 
jovens jogadores convoca-
dos para esta operação, visto 
que os mesmos deram boas 
indicações no Torneio Qua-
drangular disputado em Ma-
puto e no Torneio COSAFA 
disputado na África do Sul.

“Nós temos os nossos ob-
jectivos que passam por abor-
dar jogo-a-jogo, dar o nosso 
melhor, naturalmente temos 
que sempre que pensar em 
vencer o jogo, já fizemos isso 
no torneio triangular, igual-
mente no Torneio COSAFA, 

vamos dar continuidade des-
se tipo de trabalho, começar 
a construir o futuro”, disse 
o timoneiro dos Mambas.

A selecção nacional traba-
lhou na tarde desta terça-feira 

no relvado natural anexo ao 
Campo do Costa do Sol, sen-
do que volta a treinar na tarde 
desta quarta-feira no Com-
plexo Desportivo do Tchu-
mene, sendo que na quinta-

-feira de manhã fará o único 
treino no Estádio Nacional do 
Zimpeto, palco que na sexta-
-feira, pelas 15 Horas, vai 
acolher o jogo diante da Cos-
ta do Marfim. (laNCemZ) 

O defesa do Marítimo de 
Portugal, Zainadine Júnior, é 
dos jogadores mais velhos e 
experientes que está ao serviço 
de Horácio Gonçalves, quiçá, 
o único que já representou o 
país numa edição do Campe-
onato Africano das Nações, 
concretamente em Angola 
2010. Volvidos 11 anos des-
sa presença, Zainadine Júnior 
poderá assumir a braçadeira 
de capitão nos confrontos com 
a Costa do Marfim e Malawi.

Numa lista em que se des-
tacam jogadores de várias 
gerações, com destaque para 
a nova fornalha de integran-
tes no “espaço da selecção 
nacional”, Zainadine Júnior 
disse olhar com “bons olhos” 
a miscelânea de gerações 
que se observa nos Mambas, 
acrescentando que “no fute-
bol não jogam os nomes, mas 
sim a qualidade que os jo-
gadores, se eles estão aqui é 

porque existe algum motivo”.
O jogador que muito pro-

vavelmente assumirá a braça-
deira de capitão na ausência 
de Dominguez e Mexer, refere 
que está pronto para assumir 
essa responsabilidade com na-
turalidade, até porque mesmo 

estando os habituais capitães 
“sempre mantive a responsabi-
lidade, não vai mudar agora”.

Quanto a ausência dos 
seus habituais companheiros, 
Zainadine Júnior referiu que 
“também não podemos fe-
char os olhos, são jogadores 

com muita qualidade, para 
ser sincero para o caso de Do-
minguez e Mexer são jogado-
res muito importantes, com 
muita qualidade e experien-
cia, mas o que cabe a mim é 
trabalhar dentro do campo”.

Da convocatória divul-

gada há uma semana a maior 
parte dos jogadores chama-
dos estiveram presentes no 
arranque dos trabalhos, com 
à execração de Reinildo 
Mandava (do Lille da Fran-
ça), Amâncio Canhemba e 
Francisco Simbine (ambos 
dos Sub-23 do Marítimo de 
Portugal) são esperados nesta 
quarta-feira para se juntarem 
aos trabalhos dos Mambas. 

Os Mambas defrontam a 
Costa do Marfim na tarde de 
sexta-feira, 3 de Setembro, no 
Estádio Nacional do Zimpeto, 
para no dia 7 do mesmo mês 
medir forças com o Malawi, 
partida que terá lugar no Or-
lando Stadium, em Joanesbur-
go, na África do Sul, em virtu-
de de a CAF ter interditado o 
estádio malawiano Bingo Wa 
Mutarika por não reunir condi-
ções para acolher partidas sob 
égide da Confederação Africa-
na de Futebol. (laNCemZ).
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Luís Miquissone confirmado no Al Ahly do Egipto

Dois “americanos”reforçam Ferroviário da Beira no 
torneio de apuramento a etapa de qualificação a BAL

|desPorto|

O Clube Fer-
roviário da 
Beira vai 
contar com 
o reforço de 

dois jogadores estrangeiros de 
nacionalidade americana no 
Torneio de Apuramento a fase 

de  Qualificação a Basketball 
África League (BAL), a decor-
rer a partir do próximo dia 4 de 
Setembro até 12 do mesmo mês, 
no pavilhão do Maxaquene.

Com efeito e segundo o 
clube divulgou na sua página 
oficial do Facebook, os “loco-

motivas” do Chiveve contarão 
com o reforço dos “america-
nos” nomeadamente William 
Perry e Michael Murray.

A equipa sénior masculina 
dos “locomotivas” do Chiveve 
realizou nesta terça-feira o seu 
último treino na cidade da Beira, 

com vista a participar no Torneio 
de Apuramento BAL edição 
2020, sendo que nesta quarta-
-feira, 1 de Setembro, deverá 
fazer viagem rumo à capital do 
país para tomar parte do torneio. 

A prova terá o seu início na 
tarde de sábado, pelas 14:30 

Horas, com a realização do jogo 
Desportivo Maputo – Ferrovi-
ário da Beira, seguido embate 
entre o Ferroviário de Maputo e 
o Costa do Sol, duas formações 
que protagonizaram a final da 
Liga Moçambicana de Basquete-
bol, edição 2019. (laNCemZ)

Finalmente o internacio-
nal moçambicano Luís Mi-
quissone já foi confirmado 
esta tarde como jogador do Al 
Ahly do Egipto clube que terá 
pago ao Simba SC da Tan-
zânia o valor de 900.000,00 
Dólares Americanos (cerca 
de 56.700.000, 00 Meticais – 
cinquenta e seis milhões e se-
tecentos mil de Meticais) para 
aquisição do valoroso Mamba.

Miquissone assinou contra-
to com o gigante africano na 
tarde desta quinta-feira, 26 de 
Agosto, confirmando-se o que 

já se avançava pela imprensa 
moçambicana e internacional 
há sensivelmente dois meses.

O Mamba vai se juntar ao 
treinador sul-africano Pitso 
Mosimane no início da nova 
temporada egípcia, um re-
encontro entre ambos, dado 
que o Mamba trabalhou an-
teriormente com o ex-técnico 
do Bafana Bafana no Mame-
lodi Sundowns, de onde ele 
foi emprestado ao Chippa 
United e ao Royal Eagles.

Luís Miquissone, que foi 
lançado para a alTa roda do 

futebol africano pela mão da 
União Desportiva do Songo,  já 
esteve no Mamelodi Sundowns, 
mas foi dispensado pelo actual 
treinador do Al Ahly Pitso Mo-
simane, que na altura orien-
tava o campeão Sul-africano

Para além de Miquissone, 
o Al Ahly apresentou como re-
forço o sul africano Percy Tau 
(27 anos) e terá desembolsado 
a cifra de 1.8 milhões de Euros 
(cerca de 136 milhões de dólares 
americanos), jogador contrata-
do ao Brigthon & Hove Albion 
da Inglaterra. (laNCemZ)
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“Não vivo na poesia, vivo de poesia e nela 
ganho um par de asas” –Marcian’lira

“Em tempos de Covid-19, a arte encontra-se frágil, 
mas os artistas transmitem positividade” – Neblina

alberto Galforinomujovo mais conhecido pelo seu nome 
artístico marcian’lira, é um jovem poeta de 20 anos de ida-
de, nascido no distrito da manhiça-Chinavane província 
de maputo, actualmente reside no Bairro do magoanine B. 

A arte foi se 
tornando um 
par de assas 
para o artis-
ta procurou 

na poesia um refúgio e atra-
vés dela uma forma de poder 
voar, num sentido figurado. 

“A arte significa muita coi-
sa para mim, porque eu não 
vivo de poesia, eu vivo a poe-
sia e como os pássaros voam, 
também achei na poesia a mi-
nha forma de poder voar”. 

Entra para o mundo da po-
esia quando o artista passa por 
um problema familiar e a poesia 
surge como forma de desabafo. 

“Tudo começa também 
como brincadeira, para além dos 
conflitos familiares, eu escrevia 
frases e mostrava as pessoas, 
uma das que mostrei, aconse-
lhou-me a seguir essa carreira”. 

O artista conta ao mesmo 
tempo que, para além de ter 
sofrido com os conflitos e na 
arte ter encontrado o seu refú-
gio, sofreu influências do seu 
tio também escritor. No en-
tanto, o artista está a 4 anos a 
debruçar da literatura poética. 

No início da sua trajectó-

ria o artista bebeu muito do es-
critor e poeta José Mauro de 
Vasconcelos, tendo lido por 
inteiro o seu livro intitulado 
“O Meu Pé de Laranja Lima”. 

“O livro ajudou-me mui-
to e deu-me um impulso para 
continuar a escrever, onde des-
cobri como é que devo fazer as 
coisas. Admiro muito os escri-
tores José Craveirinha e Mia 
Couto, posso assim dizer que 
estes foram os meus mentores”. 

Alberto participou do concur-
so “Eu Vou Acontecer”, promo-
vido pelo poeta ObedesLobadias. 
Actualmente está a participar do 
concurso literário Nó da Ga-
veta com o objectivo de escre-
ver um conto Infanto-juvenil. 

Não obstante, procurou par-
ceiros e jovens com o objectivo 
de expandir a sua arte e obter 
mais conhecimento, tendo en-
contrado o Projecto Tindzila, a 
qual o mesmo faz parte até hoje 
como um pequeno activista. 

Para quem quiser conhecer 
os trabalhos do poeta Alber-
to, pode consultar as suas pla-
taformas digitais e contactos 
como, Facebook: Marcian’Lira, 
Website:marcian’lira.simdif.

com, Correio electrónico: 
marcian . l i ra@gmai l .com, 
Whatsapp: +258855669818.

O poeta ainda não tem ne-
nhum livro publicado no mer-
cado, mas conta com mais 
de 400 poesias, tendo então 
descartado meta delas. No en-
tanto está a escrever um li-
vro que está a 80% concluído. 

“A minha meta é essa lan-
çar um livro de conto, poe-
sia e um de tantas histórias”. 

“Actualmente existe muita 
aceitação por parte do leitores, 
porque os jovens agora tendem a 
ficar mais em casa, com a minha 

humildade que apresento as mi-
nhas obras aos demais, existe uma 
aprovação por parte de todos”.

No seu entender a pan-
demia, influenciou positi-
vamente e negativamente. 
Negativamente porque fecha-
ram-se portas e positivamen-
te porque abriram-se mentes.

“Como prova disso, tenho 
um público que consome as 
minhas obras, tenho um grupo 
que criei no WhatsApp onde te-
nho partilhado os meus poemas 
e algumas pessoas já começam 
a seguir essa carreira, bom! De 
certa forma eu inspirei alguém”. 

A grande de dificuldade que o 
artista tem enfrentado neste per-
curso é a falta de compreensão 
das suas mensagens, pois percebe 
que as pessoas acham que o po-
eta fala palavras difíceis e as ex-
pressões para muitos não se com-
preende o que deseja transmitir. 

“Podemos falar uma coisa 
e algumas pessoas concluírem 
de uma outra forma e acabam 
achando que és racista ou que 
estás na oposição de uma cer-
ta ideia, enquanto aquilo é só 
um desabafo, para mim esse 
é o principal desafio a confu-
são das pessoas”, sublinha.

É importante que os artis-
tas saibam que ninguém sabe 
mais do que o outro, na área 
da literatura não tem níveis e 
muito menos categorias, por-
que cada autor escrever aquilo 
que sente, acrescenta o poeta. 

“Jovens artistas, não te-
nham receio de exibir as suas 
obras, porque as vezes a opor-
tunidade está perto de nós e a 
gente não nota por causa da 
timidez, que se entreguem 
de corpo e alma na literatu-
ra, porque a literatura é uma 
forma de ter auto consolo”. 

“Agradeço pelo espaço 
e agora estou pretendendo 
criar um clube de leitura, es-
crita e declamação, aí passa-
remos a partilhar as nossas 
obras e a minha meta é escre-
ver as minhas obras neste ano. 

silVino miranda

A arte em tempos de co-
vid-19 está frágil ao mesmo 
tempo a ganhar novos contor-
nos pela novasituação. Está 
frágil porque não existe espa-
ço dos artistas para contacto 
directo com o público o que 
fortalecia a relação com os 
seus admiradores / seguidores. 

Acrescenta ainda que, por 
conta desta situação calami-
tosa os artistas perderam a 
oportunidade de ter ganhos 
tangíveis com isso, pois não 
vendemos os seus produtos 
pelo menos de forma física.

A arte está ser usada para 
difundir mensagens de alerta e 
de motivação, o activismo é um 
dos pilares da arte, artista é ac-
tivista e nesta pandemia é mais 
evidente. Usamos a arte para 

alertar as pessoas a cuidarem 
- se mais e melhor, “ficar em 
casa” é uma das frases mais so-
nantes nas artes nestes tempos, 
nas músicas,poesias,pinturas, 
danças. Etc.

Neblinha acrescenta que, a 
importância da arte é de man-
ter a esperança das pessoas, 
motiva - lás a crer num ama-
nhã possível e melhor, criar 
atmosferas de compressão 

onde as pessoas possam se 
envolver e perceber que não 
é o fim, o fim será se quebrar-
mos as regras. E entregarmos 
nossa imunidade de bandeja. 

“Os artistas devem ter a 
sensibilidade de transmitir po-
sitividade as pessoas. Tenho 
emitido vibrações positivas, 
em meus textos, conversas 
e actividades sociais de aju-
da ao próximo incentivando 
o altruísmo mostrando que, 
o amor ao próximo é o maior 
símbolo da humanidade!”

Para si, a Covid-19, apre-
senta duas vertentes impor-
tantes para os artistas, sendo 
o impacto positivo e negativo. 
O impacto negativo é de que 
perdemos contacto físico com 
nosso público. Perdemos o 

contacto com os palcos e outros 
colegas, e perdemos a oportuni-
dade de ter retorno financeiro. 
O aspecto positivoé que é uma 
fase fértil para plantar criações.

“Mantenho a arte viva, 
fazendo demonstrações na 
internet (meus textos) tenho 
ido a Televisão semanalmen-
te, uma vez a outra á rádio”.

“Já agora o meu Facebooké 
Fátima Abdin Martins, visite”.

Frase de motivação:
Você se lembra do sonho 

que trouxe você até aqui, até 
este momento de vida? Você 
se lembra da emoção ou sen-
timento que tinha quando co-
meçou a caminhar em busca 
do sonho?Sim?Vocêprecisares
gatarisso e continuarsua busca.

silViNo miraNda
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“Os poetas já não são vistos como marginais, estamos a ser 
bem recebidos pelos leitores” - A Protegida de Cristo Jesus

Hortense Francisco mugabe, conhecida pelo seu nome 
artístico a protegida de Cristo Jesus. É uma jovem ar-
tista poetisa, nascida em maputo, residente no Bair-
ro de Kongolote.Hortense dedica o seu tempo na lite-
ratura a escrever poesia, crónicas, romances e contos. 

A sua arte é 
fundamenta-
da na liber-
tação, na sua 
forma de ver 

é na arte que se encontra as 
pessoas podem ser livres. “Eu 
acho que na poesia podemos 
falar de vários assuntos per-
tinentes, acho que podemos 
ver como banais, podemos 
dar um toque de elegância”.

Curiosamente Hortense 
começa a declamar aos seus 
3 anos de idade, onde decla-
mava na escolinha, assim, a 
artista deu continuidade até 
aos seus 8 anos, tendo fica-
do adormecida nesta época. 

“Num dia eu estava a ver 
televisão e vi Paulina Chiziane, 
apresentando-se como escritora 
e eu disse para mim mesma que 
também queria ser uma escrita”. 

A artista conta que nessa 
época para além de declamar, 
escrevia letras de música e 
com o seu desenvolvimen-
to, passou a escrever poesia 
e dessa paixão surgiu então o 
interesse de mostrar a um co-
nhecido que fez com que o seu 
pequeno rabisco chegasse a um 

poeta já conhecido nesta arte. 
Aos 15 anos de idade Hor-

tense entra de cabeça firme 
para o mundo da arte, com o 
sonho derradeiro de tornar-
-se realmente uma escrito. 

Infelizmente a artista não 
conta com nenhum livro pu-
blicado no mercado, mas 
está em curso o projecto que 
contará com uma colectânea 
de vários géneros literários, 
contudo, pública os seus tex-
tos no Facebook, WhatsApp 
e outras plataformas digitais. 

“Tenho sonho de trazer lite-
ratura para um determinado gru-
po de pessoas, neste caso, crian-
ças órfãs, porque gosto muito 
dessa vertente de poder aju-
dar aos mais desfavorecidos”. 

“Gostaria de escrever uma 
obra e com o valor ganho des-
ta, ajudar as crianças de rua”. 

A poetisa já participou de 
um concurso nacional sobre 
violência doméstica, não ten-
doconsagrando-se vencedora, 
não obstante, irá participar de 
um concurso Infanto-juvenil 
de ficção denominado “Ka-
ringana”. Sendo que a mesma 
é apaixonado por crianças, 

esta é uma boa oportunidade 
para também trazer um pou-
co de alegria as mesmas. 

A artista ressalta que, fará 
de tudo para conseguir ven-
cer este concurso, pois o pré-
mio será usado para ajudar as 
crianças mais desfavorecidas. 

Na sua visão, tendo em 
conta a pandemia da Co-
vid-19, os poetas estão a virar-
-se muito bem, porque a mí-

dia, abriu muito espaço para 
a literatura moçambicana.

“Eu acho que estamos a 
ser bem recebidos pelo pú-
blico, apesar do contexto 
actual, há espaço para os 
artistas mostrarem os seus 
trabalhos, não é como anti-
gamente que olhavam os po-
etas como marginais, estão a 
deixar lugar para os poetas”. 

“Tenho visto em vários pro-

gramas televisivos poetas con-
vidados, não só para falaram 
da sua arte, mas também para 
debater um tema da sociedade 
e fico muito feliz com isso”. 

“Vejo ao mesmo tempo 
que o Ministério da Cultu-
ra e Turismo, tem apoiado os 
artistas, acredito que no mês 
passado, abriram um concur-
so para colectâneas, mas não 
pude participar, porque não 
terminei a minha colectânea”. 

Hortense deixa um conse-
lho a todos os jovens, é pre-
ciso ser espontâneo e não se 
amarrar a padrões, é preciso 
criar o seu próprio padrão, 
mas respeitando os padrões. 

“Não podem ficar numa 
caixa, podem fazer o que quiser 
dentro de uma caixa, mas não 
se limitando apenas a aquela 
caixa, procurar explorar novos 
horizontes. Procurar conhecer 
novos artistas para trocar expe-
riências, sem deixar a humilda-
de de lado e amor ao próximo.   

Sigam a página do Face-
book da artista para deliciarem-
-se dos seus trabalhos. Poe-
tisa Hortense Mugabepodem 
vislumbrar-se dos trabalhos e 
contactar para possíveis par-
cerias e troca de experiências. 

“O pouco que eu sei posso 
partilhar com os outros e vice-
-versa. Não sabemos mais que 
ninguém, estamos numa fase 
de aprendizagem e estou dis-
posta para trocar experiências”. 

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
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Rato manhoso causa divórcio

Caso estranho e insólito ocorreu a escassos metros 
de mambone, sede distrital da região nortenha de   Go-
vuro, província  de  inhambane,  onde  ocorreu  mais  
um  divorcio  desta  vez orquestrado  por  um  rato.

Tudo teve o 
seu inicio na 
última se-
mana quan-
do um casal 

envolveu-se numa forte bri-
ga, acompanhada de panca-
daria e arremesso de moveis 
para fora do imóvel onde o 
casal arrenda a sensivelmen-
te dois anos e meio, confor-
me foi avançado pelas fontes 
contactadas pelo Zambeze.

No entanto, segundo conta 
Reginaldo Ivo Alface de 28 
ano,  o  comerciante  e  pro-
tagonista  deste triste  cená-
rio, durante  a realização da  
habitual  limpeza  do  quar-
to onde  o  casal  se  abriga, 
encontrou   parte  duma  das 
roupas  interiores   que  não  
o pertenciam,   tendo  de ime-
diato  suspeitado  que  aque-
le  pedaço  pertencia   seu   
amigo  e  vizinho  de  nome  
Faquir  Abudula,  natural  da  
província   da  Zambézia.

Dada a ocorrência, Re-
ginaldo Alface decidiu sem 
hesitação espancar a compa-
nheira no interior da casa ale-
gando que  o seu conterrâneo  
envolvia-se  clandestinamente  
com  a  sua esposa   quando  
estivesse  fora  da  residência. 
Dada a magnitude do proble-

ma, na tarde do mesmo  dia, 
a parceira  preferiu  rumar  a 
casa dos  seus  pais  algures  
no  distrito  de   Massinga.

Entretanto, os vizinhos 
foram alertados pelos filhos  
do  agressor, que já  acompa-
nhavam  gritos agudos, estes  
ocorreram  ao  apartamento  
do casal  de  modo  a repor   
parte dos  imoveis   retirados  
durante  a  contenda, tendo  
estes  descoberto  um  enor-
me   abrigo   que  continha  
entre  outros,    pedaços  de  
roupa  da  família  de  Regi-
naldo  e  um  rato  com  os 
seus  respectivos   filhotes  re-
cém  nascidos   no  interior  do  
buraco  situado  por  debai-
xo  da  base da  cama  casal. Contudo, confrontado com a insólita situação detectada 

pelos seus  próximos,   Re-
ginaldo  Alface  recorreu  as  
autoridades  tradicionais  de  
Mambone  de  modo  a lhe au-
xiliar  na  resolução  do  proble-
ma  que  lhe  causou  divorcio.

 Este, segundo contaram, 
suspeitava que havia no meio 
de tudo isto, uma mão alheia 
protagonizada por alguns 
‘’odeiosos‘’ que praticam 
medicina tradicional envolvi-
da no infortúnio que caiu so-
bre o seu lar constituído por 
ele  e sua esposa, com a qual 
tem três  menores  de  idade.

Alfredo Chocochane Ban-
ze, ancião e médico tradicio-
nal de Mambone, questionado 
sobre a ocorrência naquela 
região deste fenómeno insó-
lito, disse que, nada pode-se 
provar que de facto existe 
traição entre os dois casais, 
mas reconheceu porém, que 
a magia africana pode até es-
tar  por  detrás   do  divórcio  
que  envolveu   o  casal. Ainda, 
segundo o ancião, é provável 
que o pedaço de roupa tenha 
sido transportado da casa 
do vizinho até ao quarto do 
agressor pelo rato manhoso.     

Inhambane: Caso insólito em Govuro 

 z Ancião caracteriza o fenómeno como novo na região

Fernando loPes


