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Polémica da selagem de cervejas

Por onde anda a verdade?
O Diploma Ministerial que aprova o Regulamento de
Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, que
entrou em vigor a 21 de Agosto passado, ainda continua a
mexer com o mercado das cervejas. As empresas que se ocupam da produção e importação de bebidas alcoólicas, numa
conferência de imprensa realizada recentemente, solicitaram
a não aplicação do diploma alegando a “inoportunidade e
desproporcionalidade” e, por isso, solicitaram que sejam
antes publicados os estudos que, a existirem, terão constatado
que a selagem é a via menos intrusiva e menos onerosa para
as empresas, isto a bem da transparência governativa.

S

obre esta matéria, o Zambeze consultou
alguns
documentos que revelam manobras dilatórias das
empresas do sector para evitarem, a todo custo, o processo
de selagem de cervejas o que
está a prejudicar o Estado na
colheita de receitas, um processo que teve início em 2016.
Na sua fundamentação
as empresas que se ocupam
da produção e importação de
bebidas alcoólicas apontam
as restrições impostas pela
pandemia da Covid-19, bem
ainda o terrorismo na província de Cabo Delgado, a instabilidade no centro do país,
como sendo inibitória para
que nesta altura o país avance para a selagem de cervejas.
Ademais, dizem os produtores e importadores de cervejas que a queda do negócio em
cerca de 50% talvez devesse
justificar a consideração, pelas
autoridades governamentais,
de incentivos visando a protecção da indústria e de empregos.
E, argumentam as empresas, sem que fossem consideradas outras opções visando o
incremento do controlo fiscal,
o país avança com a introdução da obrigatoriedade da selagem, neste caso de cervejas
e produtos prontos a consumir,
opção há muito confirmada
como sendo a mais nefasta para
as empresas, sendo altamente onerosa pelo investimento
que demanda, ao que se acresce, o facto de ser prejudicial
ao próprio consumidor final,
a quem se repassará em última instância o encargo desta
medida”, dizem as empresas.
Aliás, sustentam as empresas que se se considerar que
com a introdução do sistema
de selagem nas linhas de enchimento, a própria quantidade
de produção tenderá a baixar,
potencialmente o próprio Estado sai a perder, uma vez que o

volume de contribuição fiscal
das empresas tenderá a baixar
proporcionalmente, o que levará a que se reduzam as cifras
de milho e mandioca adquiridas aos agricultores nacionais.
“Não menos importante,
não se percebe a razão de ciência em torno da selagem
de cervejas, sobretudo se se
considerar que as perdas em
colecta fiscal resultante de
contrabando [de cervejas] se
situam abaixo de 1% (um porcento), conforme constatou
um estudo independente sobre a matéria, conduzido pela
Euromonitor
International”.
Por outro lado, as empresas
sustentam que o Diploma Ministerial não tomou em consideração as preocupações que
apresentámos, enquanto sector empresarial, prevendo-se
que afecte em grande medida,
a eficiência das indústrias de
bebidas alcoólicas e de tabaco manufacturado, por conta
de vários factores, alguns dos
quais aumento desmesurado
de custos e limitação do leque
de escolhas por parte do consumidor colocando em causa vários investimentos, com
destaque para o efectuado nos
últimos anos pela CDM e HEINEKEN; não estabelecimento
de um prazo dentro do qual a
Direcção-Geral das Alfândegas
deverá dar aprovação às requisições de selos, o que poderá

provocar atrasos e, consequentemente, comprometer todo o
processo de produção; fixação
da validade dos selos em 180
dias, quando se solicitara que
a mesma fosse de pelo menos
365 dias; aumento do preço dos
selos para a produção nacional.
Inconsistências e contradições
da APIBA

De acordo com documentos consultados pelo Zambeze,
no primeiro trimestre de 2016
iniciaram-se as consultas com
os operadores do tabaco e bebidas alcoólicas que culminariam
com a definição dos formatos
e tamanhos mais adequados
para os selos de controlo para
os produtos sujeitos a selagem.
Nessa altura, a Cervejas
de Moçambique (CDM) em
nome do grupo das cervejas
solicitou um diferimento de 12
meses para o início da selagem
de cervejas e RTDs (bebidas

prontas a consumir) para permitir que a indústria criasse
as condições técnicas para a
selagem das cervejas o que
foi consentido pela Autoridade Tributaria de Moçambique.
A solicitação da CDM/
APIBA (Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas) aconteceu
numa altura em que à luz da
legislação vigente, a selagem
de cervejas abrangia apenas
as importadas, uma vez que
a selagem não era extensiva à
cerveja de produção nacional.
Em Novembro do mesmo
ano, portanto 2016, a AT aprovou o calendário de implementação do programa de selagem
que previa o início da selagem
das cervejas para Novembro
de 2017, entre outras razões,
em resposta ao pedido formulado pelo grupo das cervejas.
Entretanto, em 2017, na
altura em que a selagem das
cervejas devia iniciar, foram

colocados argumentos contra
o uso do selo físico e a Heineken em nome da indústria de
cervejas propõe à AT a solução
digital em substituição do selo
físico. Porém, escassos meses
após a defesa da solução digital, em Março de 2018, para a
selagem das cervejas, as cervejeiras argumentaram que o custo da selagem digital, que eles
mesmos haviam defendido,
implicaria um investimento de
EUR 5 milhões, o que tornaria
o processo económico e financeiramente inviável. Na mesma
altura, as cervejeiras alegam
problemas de incompatibilidade do IT da concessionária
com a da indústria. Igualmente, evocam efeitos da redução
da velocidade nas linhas de
produção com impacto negativo na eficiência produtiva.
Como solução, a AT propôs
a testagem da solução de selagem digital a ser feita na base
de um protocolo previamente
acordado com as cervejeiras.
O protocolo é aceite por todas
as partes e a testagem é conduzida em seis fábricas, sendo
duas em Moçambique (CDM
e Diageo), duas na África do
Sul (Distell e SAB Rosslyn,
uma na Namíbia (Nambrew) e
uma em Portugal (Superbock).
Em Junho de 2018, enquanto decorria a testagem, a
APIBA lança o relatório de um
estudo encomendado pela AB
Inbev à empresa de consultoria
Euromonitor. Contrariamente
ao que o título do relatório do
estudo ‘Análise de Mercado
Sobre Álcool Ilegal na África
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Subsaariana’ sugere, as conclusões principais do estudo
não são sobre a Africa Subsaariana, mas sobre Moçambique.
O relatório sublinha a existência de níveis elevados de
contrabando e evasão fiscal
nos vinhos e bebidas espirituosas e apresenta a evasão
fiscal ao nível das cervejas
como representando a ínfima
percentagem de apenas 1%.
Na verdade, a cobertura do
estudo não abrange a África
Subsaariana como o título indica, nem os sete países da África, América Latina e República Checa. O estudo não cobre
nenhum dos países indicados e
centra-se num único país, Moçambique para concluir que a
percentagem de contrabando de
cervejas no país era ínfima e não
justifica a selagem das cervejas.
Enquanto decorria a testagem da selagem digital, a
APIBA anuncia que os custos da introdução da selagem
representam sete milhões de
MT, contrariando os anteriores
cinco milhões de Euros apresentados pela mesma organização. Esta mudança radical
dos valores apresentados há
escassos meses, poderia ser
justificada pelos resultados
que, entretanto, começavam

a emergir da testagem da solução digital, os quais refutavam a narrativa sobre custos
incomportáveis associados à
introdução da selagem digital.

zambeze

| destaques |

O relatório final da testagem
efectuada nas seis fábricas prova a funcionalidade da selagem
digital, confirma a inexistência
de incompatibilidade de sistemas no que se refere às tecnologias de informação, bem como
de supostos efeitos na redução
de velocidade. O relatório com
as conclusões da testagem com
os resultados de cada uma das
fábricas onde a testagem foi realizada, é assinado pelas partes
– AT, fábrica e concessionária.
Curiosamente, nas suas
reiteradas alegações contra a
selagem das cervejas, tanto a
CDM como a APIBA nunca se
referiram à testagem realizada
conjuntamente, aos resultados
que confirmam a funcionalidade da solução e ao facto de
as partes terem assinado o relatório com as conclusões e
recomendações da testagem.
Entre 2018 e 2019, as Cervejeiras/APIBA empreendem
esforços para persuadir a Assembleia da República a não
aprovar a inclusão da cerveja
de produção nacional na lei
do ICE em debate. Acto contínuo, uma vez a lei do ICE
aprovada pela Assembleia da
República, a aliança Cervejeiras/APIBA empreende os
mesmos esforços para impe-

dir a aprovação pelo Conselho de Ministros do Decreto
sobre o Regulamento do ICE.
APIBA/CDM
intensificam a campanha mediatizada
contra a selagem de cervejas.
Fazem-no através de entrevistas e declarações a jornais,
rádio e TV, conferências de
imprensa expressamente organizadas, mesmo depois
da aprovação da lei pela AR
e do Regulamento do ICE
pelo Conselho de Ministros.
Continua a campanha mediatizada e o CIP entra no jogo
a pretexto de realizar uma pesquisa para avaliar os primeiros anos da implementação
do programa de selagem do
tabaco e bebidas alcoólicas. O
CIP lança o relatório sem discussão prévia com os sectores visados, denegando-lhes a
oportunidade de expressarem
os seus pontos de vista sobre
o seu conteúdo e o exercício
do seu direito ao contraditório.
O lançamento é seguido, no
mesmo dia, de uma entrevista televisiva claramente montada para
fazer eco ao relatório do CIP. São
organizadas outras conferências
de imprensa numa campanha
premeditada visando pressionar
o Governo a recuar da decisão da
selagem. O parecer da CTA le-
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vando à presença do Ministro da
Economia e Finanças baseia-se
nos relatórios com conclusões
falsas da Euromonitor e CIP.
Em 2020, APIBA publica suplementos especiais sobre o assunto em, pelo menos, dois jornais hebdomadários da praça.
Os suplementos fazem eco aos
estudos da Euromonitor e do
CIP, expõem o conteúdo do parecer da CTA submetido ao Ministro da Economia e Finanças,
tudo num esforço propositado
para angariar o apoio do público sobre as alegadas desvantagens da selagem das cervejas.
Para fazer valer os seus argumentos e angariar o apoio
e simpatia do público, em várias ocasiões a CDM/APIBA/
CTA tem usado cifras que se
contradizem entre si. É o caso
do custo da selagem estimado inicialmente cinco milhões
de euros, mais tarde corrigido
para sete milhões de meticais.
O outro exemplo refere-se à
percentagem da evasão fiscal
no sector das cervejas que a
CDM, citando o polémico relatório da Euromonitor, estimou
em 1%. Em entrevista recente
concedida conjuntamente pela
CTA/CDM/Heineken estimaram em cerca de 5% a cerveja
contrabandeada. (Redacção)

Diz Nova Democracia

Tabela salarial do governo é criminosa
O partido Nova Democracia (ND) diz que a tabela salarial
aprovada pelo Conselho de Ministros é abusiva, excessiva,
insensível, desumana, criminosa e completamente à margem da realidade nacional para o Presidente da República, Primeiro-Ministro (PM), Presidente da Assembleia da
República (PAR), Procurador-geral da República (PGR), e
outros membros do Governo à escala nacional, aprovada na
trigésima sessão ordinária do Conselho de Ministros de 31
de Agosto, uma semana após o ajuste salarial de fome para a
classe trabalhadora nacional.

S

egundo a ND
é escandaloso
que, depois da
polémica discussão das regalias parlamentares, o Executivo
de forma corajosa aprove subsídios de representação correspondente a 100% do vencimento de base para o Presidente da
República e 50% para os dirigentes superiores do Estado,
incluindo subsídio de reintegração e demais suplementos,
fazendo, tal reprodução de
Sodoma e Gomorra, ouvido de
mercador ao que levou a juventude à rua num passado recente.
O comunicado de imprensa
recebido pelo Zambeze acrescenta que consta da proposta
governamental que, os titulares

de funções de direcção, chefia
e confiança passam a beneficiar
de uma gratificação de chefia
a incidir sobre o vencimento
do respectivo beneficiário, que
significa um acréscimo entre 20
à 75% ao salário de base, designadamente 75% para Secretários Permanentes Ministeriais,
Directores Gerais e Inspectores
Gerais, 65% para Directores e
Inspectores-gerais Adjuntos,
55% para Directores Nacionais,
Secretários Permanentes Provinciais, Assessores e Inspectores Sectoriais, entre outros.
“Confunde-nos sobremaneira que, no dia 26 de Agosto
de 2021, a Ministra do Trabalho e Segurança Social tenha
justificado o ajuste salarial
humilhatório entre 100 à 600

MZN para a classe produtiva
alegando que são os possíveis,
tomando-se em conta a actual
conjuntura económica e social
do nosso país”, e fazendo menção aos impactos negativos do
Covid-19, dos ataques armados no centro e norte do país e
das calamidades naturais”, diz
a ND e acrescenta que “agora
Sra. Ministra, o país saiu da crise ou a crise é só para o povo?
Não seria altura para renunciarem as regalias excessivas com
vista a subsidiar as vítimas da
guerra e das políticas públicas
excludentes como um exemplo
de contenção da despesa pública? É o empregado a fazer

prosperar a pobreza colectiva
dos moçambicanos! Um balúrdio de MZN 800.000,00 para
o empregado e uma miséria
estimada em MZN 4.000,00
para o patrão, mesmo que distante dos MZN 15.000,00 que
custa a cesta básica nacional”.
Numa outra abordagem a
ND lembra que a nossa pobreza inicia quando desvalorizamos àquelas pessoas
cujas funções na sociedade
são de crucial importância.
“É a aberração habitual de
um governo que há muito superou a depreciação máxima.
Assim, à semelhança do que
sucedeu com o Estatuto do

funcionário e agente parlamentar, instamos ao Parlamento
Moçambicano a reprovar por
unanimidade esta proposta governamental de tabela salarial
única no que concerne aos dirigentes do Estado, aprovando
apenas para os profissionais de
saúde, extensionistas agrários,
oficiais de justiça, professores
e docentes, policiais, militares
e outros sectores produtivos. Se
o aumento salarial para a classe
trabalhadora varia entre 1.1% e
10% que também os dirigentes
do Estado se conformem com
nenhum ou com a média deste
aumento”, diz o comunicado
daquele Partido. (Redacção)
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Ângela Buque Leão enfrenta dr. Ana Sheila Marrengula

Diva das dívidas ocultas
ouvida esta quinta-feira
Ângela Buque Leão, esposa do ex-Director Geral do
Serviço de Informação e Segredo do Estado (SISE), Gregório
Leão, é quem segue, nesta quinta-feira, no prosseguimento do
julgamento do processo relativo às dívidas ocultas, que decorre no Estabelecimento Prisional Especial de Alta Segurança,
vulgo BO.

Â

ngela Leão é
acusada pelo
Ministério
Público
de
ter dirigido a
movimentação de cerca de nove
milhões de dólares na conta do
co-réu Fabião Mabunda e de ter
realizado a compra de inúmeros
bens móveis e imóveis com o di-

nheiro recebido da Privinvest.
A audição da esposa do antigo homem forte do SISE devia ter acontecido na última
terça-feira mas, o juiz da causa,
Efigénio Baptista, anuiu o requerimento da defesa da ré que
pediu para que fosse hoje a data
da sua audição em virtude do
avançar da hora em que terminou

a audição do Fabião Mabunda.
Entretanto, na última terça-feira a ré esteve presente na BO,
numa tenda improvisada como
sala de espera. A sua presença despertou atenção de muitos
presentes no local pelo facto de
mesmo estar vestida de uniforme
prisional não perdeu o glamour.
Ângela Leão terá de explicar,
entre outros assuntos, a proveniência de mais de 100 milhões
de meticais que terá entregue em
mão ao co-réu Fabião Mabunda,
sem nenhum comprovativo, alegadamente para executar obras de
construção civil do seu interesse.

Fabião Mabunda: “Máquina de lavar” que enterra casal Leão
Na segunda e terça-feira desta semana, a sexta secção do
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo ouviu o réu Fabião
Mabunda, uma verdadeira “máquina de lavar” da família
Ângela Buque Leão e Gregório Leão que admitiu ter recebido
dinheiro, através da sua empresa, proveniente do grupo Privinvest e que mais tarde entregou o mesmo a Ângela Buque
leão ou pessoas do seu interesse.

M

abunda, um
empreiteiro,
respondeu
as perguntas
da magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Marrengula, e confirmou parte
das acusações que pesam sobre si,
ou seja, funcionou como testa de
ferro de Ângela Buque Leão, para
receber pagamentos em diversas
parcelas de empresas do grupo Privinvest, cujo negociador, o cidadão
libanês Jean Boustani, é acusado
de ter pago subornos alimentados
pelas chamadas ‘dívidas ocultas’.
O arguido disse que a sua
empresa de construção civil, a
M. Moçambique Construções,
assinou com uma pessoa que se
identificou como estando ao serviço da Privinvest um contrato
de empreitada que seria executado na doca do porto de Maputo,
o que nunca chegou a acontecer.
O contrato foi assinado com a
Privinvest, empresa de estaleiros navais com sede em Abu Dabi, após o
banco onde era depositado o dinheiro exigir o fundamento da primeira
transferência daquela companhia,
no valor de um milhão de dólares.
Entretanto, a transferência
bancária ter sido feita antes de as
partes assinarem o acordo de execução de obras na doca, acrescentou o empreiteiro. Questionado

sobre isso, o réu disse ao tribunal
que terá questionado a Privinvest
sobre este facto no entanto lhe foi
dito que mais tarde iria-se assinar
o contrato com todos os detalhes.

Narrativa de ligação
Na acusação promovida pelo
Ministério Público consta que
Mabunda terá sido usado pelo
casal Gregório Leão e Ângela
Leão, para o recebimento e gestão de cerca de nove (9) milhões
de dólares do grupo Privinvest.
Ao questionário do Ministério
Público o réu Fabião Mabunda
explicou que conheceu a ré Ângela Leão em Dezembro de 2012 por
intermédio de um colega de profissão, que o apresentou para que
fizesse orçamento de uma obra
em Jonasse, Posto Administrativo
de Matola-Rio, e mais tarde executar obras de requalificação de
uma casa de três pisos e um ginásio em Jonasse, construir duas casas de dois pisos e um condomínio de 10 apartamentos no Bairro
Costa do Sol, para o casal Leão.
Confrontado com dois subcontratos relativos à construção
de infra-estruturas do projecto da
zona económica exclusiva que ele
mesmo assinou com empresas do
grupo Privinvest, nomeadamente com Privinvest Shipbuilding

(2 de Agosto de 2013) e com a
Logistics International Sal (2 de
Janeiro de 2014), o réu confirmou a assinatura dos subcontratos, mas disse que o objectivo dos
subcontratos não foi executado.
Ana Sheila Marrengula confrontou o réu com a sua contestação à acusação provisória, onde
constam informações que contradizem as suas declarações ao
tribunal. Por exemplo, na sua contestação à acusação provisória, Fabião Mabunda disse que conheceu
o grupo Privinvest através da ré
Ângela Leão. O réu reagiu dizendo
que a informação que consta da sua
contestação não constitui verdade.
Entretanto, Mabunda confirmou ao tribunal ter recebido um
total de 387.755.632,00 meticais
do grupo Privinvest na conta da
M Moçambique Construções Lda.
A primeira tranche de um milhão
de dólares foi transferido para a M

Moçambique Construções Lda antes da assinatura do primeiro subcontrato com a Privinvest Shipbuilding e da definição dos termos
de referência das obras a executar.
“Eles informaram-me que iria
receber dinheiro para as obras e
que o resto iríamos tratar depois.
E de seguida recebi uma chamada
do banco Millennium Bim a pedir
que eu justificasse a recepção do
valor de um milhão de dólares.
“Consultei o senhor Fawzy Bachir
e ele entregou-me o contrato no
banco e eu assinei sem ler o conteúdo. Depois apresentei o contrato
ao banco e as facturas como justificativo da recepção do valor”.
Admitiu que a informação que
consta das facturas não é verdadeira. O réu conta que dias depois da
recepção do valor de um milhão
de dólares e enquanto aguardava
pelos termos de referência para dar
início às obras, Fawzy ligou-lhe a

dizer que houve mudanças de planos e que ele devia devolver o dinheiro em dólares e em numerário.
“Como eu tinha muito dinheiro em
numerário que Ângela Leão me
entregava para usar nas suas obras
e para fazer pagamentos que ela ordenava, peguei nele e fui comprar
dólares no Mercado Central e na
casa de câmbios (Africâmbios). E
usava o dinheiro enviado pelo grupo Privinvest para pagar despesas
das obras da Ângela Leão e fazer
transferências que ela ordenava”.
O subcontrato faz referência
a infra-estruturas de protecção da
zona económica exclusiva, mas
o réu disse que as obras a executar eram de manutenção da doca
do Porto de Maputo. O mesmo
subcontrato celebrado com a Privinvest Shipbuilding tinha como
valor a pagar 3.510.000 dólares,
mas a M Moçambique Construções Lda acabou recebendo cerca
de quatro (4) milhões de dólares.
O Millennium Bim alertou
que o valor que estava a receber
era superior ao contrato. E que ele
usou a mesma factura para justificar três pagamentos. Depois de
tanto esforço para ocultar a relação entre Ângela Leão e o grupo
Privinvest, o réu foi confrontado
com troca de emails com a ré,
abordando assuntos relacionados
No segundo dia da sua audição, o “testa de ferro” do casal
Gregório e Ângela Leão insistiu
na sua narrativa de ocultar a relação entre os mais de 387 milhões
de meticais que recebeu do grupo
Privinvest com o antigo Director-geral do SISE. Disse que ganhou
0.4% do valor e não vê necessida-
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de de devolver esse dinheiro ao
povo moçambicano. “Eu recebi dinheiro da Privinvest. Se é do povo
moçambicano, isso eu não sei”.
Fawzy Bachir foi o nome
mais citado por Fabião Mabunda
durante os dois dias do seu interrogatório. Descreveu-o como sendo gestor de projectos do grupo
Privinvest, e a pessoa com quem
assinou o subcontrato para cons-

trução de infra-estruturas do projecto da zona económica exclusiva, e com quem comunicava. Era
Fawzy Bachir que o informava
sobre a transferência de dinheiro
do grupo Privinvest para a M Moçambique Construções Lda; era
com Fawzy Bachir que discutia
as formas de justificar a recepção
do dinheiro no banco; era Fawzy
Bachir que o informava da mu-
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dança de planos sobre a aplicação
dos valores transferidos para a sua
empresa e o instruía a levantar o
dinheiro, converte-lo em dólares
e entregar-lhe em mão. Depois
de ouvir tantas vezes o mesmo
nome, o advogado Alexandre
Chivale requereu que o tribunal
oficie ao grupo Privinvest para
saber se existe ou não um colaborador de nome de Fawzy Bachir.

Na sua tentativa de afastar
qualquer ligação entre o dinheiro
que recebia do grupo Privinvest e
o casal Leão, o reu Fabião Mabunda disse que, na sua capacidade de
empreiteiro da família, ficava com
muito dinheiro em numerário que
recebia da ré Ângela Leão. Disse
que ao todo foram mais de 100 milhões de meticais que recebeu para
pagar despesas das obras que rea-

|5

lizava no interesse do casal Leão,
mas também para efectuar pagamentos ordenados pela ré Ângela
Leão. A defesa questionou a que
título ficava com o dinheiro da ré
Ângela Leão e o que ele ganhava.
“Eu ficava com o dinheiro porque
fazia muitas obras do seu interesse. Meu ganho estava nas obras da
senhora Ângela Leão que ia executando”. (Egídio Plácido/CDD)

Macomia, Muidumbe e Siri-2 na mira de Forças do Ruanda

Terroristas podem não ter material que
permita combater por mais de duas semanas
A missão conjunta da Polícia Nacional do Ruanda (RNP)/
Força de Defesa do Ruanda (RDF) contra os grupos armados
de inspiração islâmica activos em Cabo Delgado, que teve
início formal a 09 Julho passado, após três meses de missões
de estudo de inteligência sobre os insurgentes, deverá agora
entrar numa fase de maior dilação no tempo, depois de iniciais avanços rápidos no terreno.

O

estudo prévio
do
inimigo
e do terreno,
realizado de
Maio a Julho
do ano em curso, permitiu à RDF
preparar uma missão com meios
e homens adequados para um rápido avanço das forças e com baixas mínimas. O balanço das RDF
indica que em cerca de dois meses
de operações ofensivas foram desalojados os insurgentes das suas
principais bases nos distritos de
Palma, Mocímboa da Praia, Muidumbe. A faltar está agora a zona
a sul de Mocímboa, de floresta
densa, e o norte de Macomia.
Segundo fontes militares
consultadas, a RDF, com apoio
de comandos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM), assaltou a base Siri 1,
onde recuperou grandes quantidades de armamento, munições,
combustíveis, viaturas e outros
equipamentos de combate. Quase todas as armas recuperadas na
base Siri1 foram avaliadas e descritas como tendo passado para a
posse dos insurgentes no assalto
no arsenal das FADM de Mocímboa. As munições, em grande
quantidade, terão sido compradas
no estrangeiro pelos insurgentes.
Pelas quantidades de armamento e meios logísticos apreendidos em Siri 1, a inteligência
militar da RDF considera que
esta era a principal base do grupo e os militantes abandonaram-na sem poder levar material
que permita combater por mais
de duas semanas. Os combates
para captura de Siri 1 terão sido
os mais intensos desde o início
da missão da RDF em Cabo Delgado, com os militantes a resistir

por mais de uma semana às forças governamentais. Conforme
apurado, a superioridade bélica
e a presença de forças especiais
entre a RDF garantiram o sucesso da missão, com poucas baixas
A tomada de Siri 1 permitiu
identificar cerca de 600 túneis
cavados pelos insurgentes na
floresta densa e recobertos com
barro e folhas das árvores. Os túneis eram usados como abrigo em
caso de bombardeamentos aéreos, frequentemente protagonizados pelas empresas militares privadas contratadas pelo Governo
para combater em Cabo Delgado.
Cada túnel estima-se que
tem capacidade para até 10 pessoas. Na invasão a Siri 1 pelas
RDF e FADM, os túneis foram
usados pelos insurgentes para se
esconder e emboscar as tropas
governamentais, aumentando a
sua capacidade de resistência.
Depois do assalto a Siri 1, a
RDF já avançou para Siri 2, localizado no norte da província.
Na semana em curso, registam-se operações de baixa intensidade nas imediações da base
para desgastar o inimigo, antes do assalto final, que deverá
acontecer dentro de 10 dias, de
acordo com a previsão actual.
Após o assalto a Mocímboa
da Praia a 08 de Agosto, os comandantes ruandeses ordenaram

o avanço imediato em duas direcções: a oeste de Awasse, para
a vila-sede de Macomia; para a
costa, em direcção às matas de
Mbau, nas margens do rio Messalo. O eixo Awasse-Macomia, sob
comando do Major-general Innocent Kabandana avançou mais
rapidamente, seguindo a Estrada
Nacional 380, recuperando importantes aldeias como Chitunda,
Xitaxi Miangalewa (Muidumbe),
Chai (Macomia). Com a ocupação de vilas ao longo da EN380,
os insurgentes foram empurrados
para uma área com cerca de 60
Km de extensão entre a vila de
Mocímboa e o posto administrativo de Quiterajo, na costa de Macomia. O reforço do efectivo militar ruandês foi fundamental para
garantir a ocupação de posições.
Nos planos da RDF, até final
de Setembro terão sido desalojados os insurgentes de todas as
suas bases nos dois distritos sob
sua responsabilidade (Palma e
Mocímboa), partindo, então, para

a próxima fase da sua missão em
Cabo Delgado, a formação militar
e de forças policiais moçambicanas, a designada. “Reforma dos
Sectores de Defesa e Segurança”.
Esta missão deverá durar pelo menos três anos e há possibilidade de
se estender para além desse período, sendo o modelo de formação
proposto pelos ruandeses o de
operações conjuntas, o que implica a sua permanência no terreno.
Ruanda e Moçambique esperam que as tropas da Missão
da SADC para Moçambique
(SIMIM) garantam o bloqueio
de Sul de Macomia para que os
insurgentes desalojados das bases no sul de Mocímboa da praia
e norte de Macomia, não se dispersem para a capital provincial,
Pemba, ou outros distritos do sul
de Cabo Delgado, ainda não afectados directamente pelos ataques.
A abertura da EN 380 é fundamental para facilitar o acesso
a Palma por via terrestre e cortar
os cursos actuais de transporte em
90%, ao mudar da via marítima
para a terrestre. Dada a importância da via para os projectos de gás,
a segurança da mesma estará ao
cargo das forças ruandesas, mesmo na parte que atravessa os distritos de Quissanga e Macomia,
que foram atribuídos à SADC.
Enquanto a RDF conduz
ofensivas no norte de Macomia,

no distrito de Palma a RNP tem
se dedicado à pacificação da
vila-sede do distrito de Palma e
arredores, com o estabelecimento de relações de convivência
com a população. Esta operação
de aproximação da população
local inclui o transporte das pessoas que procuraram refúgio na
aldeia de Quitunda depois de
abandonarem as suas casas em
Palma no ataque de 24 de Março.
Terão até agora regressado
às suas casas em Palma, cerca de 1.000 pessoas, de mais de
20.000 que se acredita estejam
em Quitunda. Sem conhecimento
profundo da realidade de Cabo
Delgado, a RDF têm procurado
acelerar o processo de retorno
das populações a Palma e a propaganda ruandesa, virada para a
comunidade internacional, tem
referido erroneamente que as
populações em retorno às suas
casas estavam deslocadas há
anos, quando na realidade foram
desalojados nos ataque de Março.
Os objectivos do Presidente do Ruanda, Paul Kagame,
passam por estabelecer em Moçambique uma missão de médio a longo prazo, tal como tem
na República Centro Africana
(RCA), que dura desde 2019.
Para além de treinar as Forças
de Defesa e Segurança, a principal missão das tropas ruandesas será manter o perímetro de
segurança dos projectos de gás.
Todavia, o sucesso deste plano
está dependente da continuidade
de Filipe Nyusi na presidência
ou da colocação de um aliado
para o substituir, uma vez que as
tropas ruandesas são vistas como
aposta pessoal de Filipe Nyusi, sem apoio total da Frelimo.
Dada a evolução no terreno,
bem como o calendário político,
a estimativa em meios militares
é que a missão ruandesa possa
durar por três anos, ou mais, até
ao fim do actual mandato de Filipe Nyusi, que termina em 2024.
(Africa
Monitor/Zambeze)
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Sheikh Aminuddin Mohamad

A outra visão da vida do mundo

O

hábito de
se fazer
presente
e
m
cortejos
fúnebres tem uma
importância muito eficaz
para quem sabe como
ultrapassar o visível, para
o que está para o além.
Foi por causa do impacto
e inspiração que isso incute
à pessoa, que o Profeta
M u h a m m a d ( S . A . W. )
sempre encorajou os seus
seguidores a acompanharem
os cortejos fúnebres,
bem como a visitarem
regularmente os cemitérios.
Nessa experiência de
acompanhar cortejos
fúnebres até aos sepulcros,
a cidade, os edifícios, as
coisas e a própria vida
mundana assemelhamse ao sono passageiro,
algo superficial e não real,
que não tem existência
nem profundidade,
algo com mudança,
transformação, e fim rápido.
Nós os Humanos
quando dormimos, muitas
vezes sonhamos, e o sonho
por vezes é inquietante
e agitado, as coisas não
se apresentam sólidas,
mudam-se constantemente.
Depois acordamos e
vemos que estamos
perante coisas sólidas e
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firmes, transitamos de uma
situação perturbadora e
instável, para uma outra
situação firme e estável.
Não será que a vida
deste Mundo é um sonho,
e a morte se apresenta
como um despertar que
nos leva a uma situação
mais firme e duradoira?
Muitas vezes, quando
a pessoa está no meio de
campas, em locais estreitos
ou junto a precipícios, isto
é, junto àqueles locais que
sugerem a separação entre
a vida e a morte, entre
este Mundo e o outro,
interroga-se, se será que
este Mundo, nas condições
em que está, na sua agitação
e perturbação, nas suas
mudanças rápidas e no seu
fim repentino, merece toda
esta garra que ultrapassa
todos os limites, garra
esta em que o Ser Humano
se esforça até à velhice,
apesar de que um dia terá
que largar tudo isso, quer
queira, quer não, sendo
retirado deste Mundo,
decorridos vinte ou trinta
anos, ou mesmo decorridas
apenas algumas horas, para
se ver atirado sozinho e
isolado numa cova estreita,
longe da cidade e das
pessoas, longe do grande
movimento e da vida,
depois de ter vivido menos
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de metade da vida de uma
tartaruga ou crocodilo?
Muitas vezes a pessoa
questiona-se nos seguintes
termos: “Que tal se a vida
do Ser Humano não tivesse
fim”? “Como é que seria
se a vida fosse eterna, ou
se se estendesse por mil
ou dois mil anos? O que é
que aconteceria”? “E quão
azeda seria a separação
com este Mundo”? “Como
é que seria a vida humana
ao longo do tempo,
algo duro e impossível
que não merecesse ser
vivida e nem desejada
pelo Ser Humano”?
E como é que os tiranos
lidariam com o poder, com
as pessoas e com a vida?
Se nos seus vinte ou
trinta anos de poder, o
orgulho e a arrogância
levam os déspotas a
praticar actos de opressão
e injustiça dos mais
abjectos, que dizer então
se as suas oportunidades
se estendessem por
um período de mil
ou dois mil anos?
E o que é que seria se
o critério da vida e morte
tivesse sido deixado às
mãos dos Seres Humanos,
isto é, o que é que seria se
alguns decidissem sobre
quem deve viver e quem
deve morrer? Decerto

que os mais poderosos
teriam manipulado essa
prerrogativa de tal maneira
que a morte jamais os
atingisse, morrendo
apenas os fracos e os
pobres, assim como estão
tentando fazer nos dias
que correm, em que, em
maior ou menor grau, os
poderosos acabam estando
envolvidos nas causas
da morte de milhares de
pessoas de países pobres
e fracos, seja pela via
das guerras, como das
doenças, das epidemias,
etc., enquanto por outro
lado tentam criar para
si próprios, condições
para viverem eternamente.
E tentam fugir da morte
e das suas causas, mas
porque Deus é justo,
chamou a Si, de forma
exclusiva, a prerrogativa de
dar vida e morte, aplicando
esta regra por igual sobre
todos, sejam eles ricos,
pobres, poderosos, fracos,
governados, súbditos, etc.
E assim Deus decretou
que todos têm que
abandonar a vida terrena
no tempo por Ele fixado.
E na Sua prudência
eterna, justa e exacta, Ele
definiu a oportunidade
da vida mundana para
alguns anos, na maioria
dos casos, entre os

sessenta e os setenta anos.
Ele, o Criador, conhece
melhor, mais do que
ninguém, a Sua criatura.
Foi por isso mesmo que
Ele definiu e fixou as suas
vidas, e decretou para
eles a morte, confinandoos neste curto espaço
de tempo, que é muito
curto. De contrário, a vida
neste Mundo tornar-se-ia
impossível, pois cada um de
nós estaria de garras e dentes
a esfacelar ou a esquartejar
o corpo de outrem para
sobreviver. Seria uma
vida indigna de ser vivida.
Imagine-se, se desde o
primeiro dia da existência
deste Mundo ninguém
morresse, e a população
crescendo ao ritmo a que
está crescendo, hoje já não
haveria espaço na Terra
nem mesmo para pôr um
pé, muito menos para algum
de nós desejar ter quintas
e herdades às centenas
de hectares, ou construir
vivendas e mansões.
Portanto, cada um que
faça o que quiser, mas que
tenha em mente que um dia,
que pode não estar muito
longe, terá que abandonar
este Mundo, juntando-se
aos que já nos precederam,
pois a morte perseguenos constantemente.
Isso é que é ser realista!
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As Sensíveis Questões das Nossas Línguas:
Padronizar a Ortografia desta Língua e não
evitar os CICOPI’s de secessão?(7)

N

a senda
do que temos vindo a tratar
e, mais
uma vez, a propósito do padrão ortográfico, não só do
TXITXOPI, mas de todas
as línguas, os consensos e
as convenções entre membros da mesma comunidade
linguística são os que determinam qualquer alteração e
adopção deste ou daquela
grafema ou símbolo gráfico, e nunca entidades e ou
indivíduos estranhos, uma
vez que estes, por razões
compreensíveis da natural
ignorância da língua, podem ser movidos por influências de suas línguas e de
outras teorias, e forçarem
decisões que colocam em
causa a coesão, a harmonia
e paz entre falantes da mesma língua, como está acontecendo com os Vatxopi.
Por que disso sempre
se soube e se tem consciência, criaram-se mecanismos para evitar e desencorajar tais intromissões que,
infelizmente, teimam em
distinguir-se a todo o custo.
Na formação da URSS, por
exemplo,e conforme Eira
(1998) e Kolarz(1946), citados por Sebba (2007)alguns
países de tradição romana
(escrita) tiveram de abandonar as suas escritas, por

força da união, e abraçar a
escrita cirílica, usada pela
língua do então poder, o russo; mas, com a dissolução
desta união, e consequente
proclamação das independências dos respectivos países, verificou-se o resgate
das escritas então abandonadas, uns voltaram a adoptar a escrita romana e outros
fizeram adaptações das duas
escritas, romana e cirílica.
Portanto, e como se vê,
a língua é dos seus falantes,
os outros podem fazer tudo,
mas qualquer decisão que
tomarem será simplesmente
transitória, isto é, desperdício de tempo e recursos,
porque todas as questões
de língua, de identidade
linguística, cultura e história linguística, mudança e
reforma linguística, devem
ter a voz consensual final
dos donos da língua. E não
é por a caso que se proclamou a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, foi no nobre ideário
de consagrar e legitimar a
quem por natureza existencial é “dano” da língua,
pois se sabe que há gente
por este mundo que quer ser
dono do que não lhe pertence e decidir em fóruns
dos quais não tem direito.
Há um pensamento do
qual ninguém se opõe, o de
representar as nossas lín-

guas nas formas escritas, e
fazer com que essas escritas
sejam uniformes, isto é, que
tenham o mesmo padrão ortográfico, pois é sabido que
uma língua, no seu domínio
oral, de fala, tem vários dialectos ou variantes, isto é,
formas muito particulares
de falar uma mesma língua,
como acontece em quase todas as línguas e mesmo no
TXITXOPI, por exemplo o
linguajar dos de Chidenguele é diferente dos de Inharrime e estes também têm suas
idiossincrasias que os distingue dos de Zandamela.
Estes dialectos todos fizeram com que os primeiros que publicaram obras
em TXITXOPI escrevessem tal como a língua são
faladasem cada região; e é
por isso que o Padre Luiz
Feliciano dos Santos procurou fotografar o TXITXOPI
(dialecto) da zona de Chidenguele, e o Padre João
Crisóstomo Borges fê-lo
com o TXITXOPI de Inharrime (os dois desempenhavam trabalhos missionários
nestas comunidades), mas
o Padre António Fonseca
Maheme, talvez por ser originário duma zona mais ao
centro do território onde se
fala esta língua, tentou fazer
uma aproximação até que se
chegou ao estágio actual padrão ortografia desta língua.

Portanto, não é do padrão ortográfico que se
questiona e se reivindica,
é, sim, de confundir o TXITXOPI com outras línguas
só pelo simples e natural
coincidência de alguns
sons. Mas as coincidências,
essas, existem em quase
todas as línguas, quando
aprendi o ABC do Mandarim percebi que a realização
fonética (som) da palavra
tossir nesta língua asiática
é incrivelmente muito próxima do TXITXOPI [khôso]/[khèso] (mais ou menos
assim), e não será por este
ou outro detalhe que nos
deve coagir a aceitar usar
um símbolo que é estranho
e causador de muitos absurdos sobretudo nesta nossa condição de bilingues.
Indo mais uma vez para
as demonstrações e evidências práticas do que
se espera com o CICOPI,
no contexto de aprendizagem em particular e de
leitura em geral de todos
nós (incluindo nossos filhos e netos e bisnetos) que
aprendemos a língua oficial
portuguesa e, agora, a língua materna: como, num
contexto livre e espontâneo,
podemos ler estas palavras? ECO,CALA, CIDADE, CATA, COMBINA,
CITA, MOCA, DOCA...
certamente ouviríamos o

que não esperávamos ouvir, porque estas palavras
existem nas duas línguas.
Mas se se escrevesse
(como foi sabiamente definido por quem viveu e
melhor percebeu as particularidades desta língua)
ETXO
(demonstrativo),
TXALA (unha), TXIDADE
(perfeito de matar), TXATA (acto de lavar roupa,
batendo-a numa superfície/
acto de algo que está vindo), TXOMBINA (… que
não possui algo), TXITA
(algo que vem…), MOTXA (forma interrogativa
- que fazei), DOTXA (está
amanhecendo). Quer dizer,
o /C/ não foi rejeitado da
ortografia do TXITXOPI por uma questão de um
simples não quererpor ignorância ou por um orgulho qualquer, é que ele é um
potencial criadorde muitos
no sensenesta língua. Outros exemplos, que nos propomos trazer, continuarão a
testemunhar tal situação que
só os outros subestimam esses problemas, porque estão
interessados é demonstrar
o óbvio, que as Línguas
Bantu são inteligíveis, partilham sons iguais etc.,e tal.
Mas se esquecem que, para
uma boa convivência entre
línguas, é preciso evitar,
o quanto possível, os Homónimos e Homógrafos.
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Países mais expostos à
crise alimentar

ecentemente, a Organização
das Nações
Unidas
para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o Programa
Alimentar Mundial (PAM)
identificaram que vários países já enfrentam uma crise
alimentar, incitada pela pandemia de Covid-19, numa
análise que aponta mais de
20 países afectados. Este
pequeno exercício pode se
verificar por via de uma métrica, que analisa o PIB per
capita nominal dos países
em dólares à taxa de câmbio de mercado, como a verificação da parte destinada
a alimentação no consumo
das famílias em cada país,
bem como a percentagem
da exportação líquida de
alimentos, face ao PIB ou
às receitas provenientes das
exportações de alimentos.
A ONU alerta ainda que
a comunidade internacional
tem de agir rapidamente, no
sentido de se garantir acesso
a alimentos, evitar a interrupção dos financiamentos
dos países, impedindo os
cortes das cadeias de fornecimento. No entanto, admite
que os diversos programas
de combate à fome não têm
sido bem implementados e
previne que é imprescindível retirar cerca de 100 mil
pessoas da situação de desnutrição, para se atingir, em
2030, a meta de eliminação
total da fome no mundo. Da
lista dos países mais vulneráveis face à eventual crise
mundial de alimentos, destacamos, por exemplo, Bangladesh, Afeganistão, Venezuela, Haiti, Indonésia, Síria,
Líbano, Moçambique, Angola, Etiópia, Burkina-Faso,
Somália, Níger, Camarões,
Libéria, Mali, Serra Leoa,
Zâmbia, RDC e Zimbabwe.
Segundo o director-geral
da FAO, Qu Dongyu, mui-

to antes da Covid -19 já se
verificava uma tendência
altista dos preços dos alimentos nestes países e gozavam de elevados níveis
de insegurança alimentar
e fome extrema, decorrentes dos choques anteriores,
como crises económicas,
instabilidade e insegurança, condições climáticas
extremas, pestes herbívoras
e doenças de animais, incluindo a redução, nos últimos anos, da rentabilidade
no sector agropecuário, a
redução das terras cultiváveis o proteccionismo e a
especulação nos mercados.
A continuar a subida generalizada dos preços nos
produtos alimentares, as
populações poderão incorrer em constrangimentos
do ponto de vista alimentar, com a possibilidade de
redução do poder de compra. Esta situação já mobilizou vários Estados a
tomarem decisões políticas e medidas para estabilizar a inflação e a espiral
de preços nos alimentos,
medidas consubstanciadas
num controlo mais rigoroso
sobre a subida dos preços.
Portanto, é um desafio
para estes Estados e agentes económicos e sugere-se
o aumento da oferta mundial, através de um maior
investimento na agricultura, reforma das políticas agrárias, remoção das
barreiras alfandegárias e
um acesso mais facilitado
dos serviços financeiros
por parte dos produtores.
No caso angolano, não
se vislumbram, a curto prazo, problemas que possam
pôr em risco a produção de
bens agrícolas, que, com o
surgimento da pandemia,
regista um crescimento da
actividade. Mas tal facto
não impede que possam
surgir preocupações ou riscos no tocante à distribui-

ção, escoamento da produção, logística de acesso
e contaminações em unidades de processamento,
por ineficiência da infra-estrutura de apoio, que
está também muito pressionada pelos condicionalismos impostos pelas medidas contra a pandemia.
Olhando para o poder
aquisitivo das famílias angolanas em 2021, é importante frisar que, nos últimos
4 anos, houve uma redução
significativa do poder de

compra, que pode ser verificado no impacto do custo
da cesta básica no salário
mínimo. Ou seja, o custo
da cesta básica quase triplicou, em função do salário mínimo de 2017 a 2021.
Portanto, a medida sobre a
suspensão temporária das
tarifas aduaneiras, para
alguns produtos da cesta
básica, é uma medida eficiente, que irá impactar na
redução do preço dos produtos ao consumidor final.
Paralelamente a esta

medida, continua a ser
imperioso a alteração da
estrutura económica, que
passa pelo reforço da diversificação da base económica, alargando o espectro a um conjunto de áreas
prioritárias, nos sectores
da produção agrícola e indústria
transformadora,
com particular enfoque na
produção de cereais, pecuária, agro-indústria e
restabelecimento da rede
de logística e de distribuição. (Jornal de Angola)
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Alargueis a Tenda!

T

udo indica que se chegou ao futuro da profecia de
Salomão Muchanga em que os políticos corruptos,
ao invés de banquetes, Mercedes e ferrares são obrigados a lidar carinhosamente com juízes e procuradores, uma fase em que os compreendidos da lei são

visivelmente endeusados por representarem a única esperança dos
auto-proclamados donos desta terra. Porém, ao colhermos pouco a
pouco as migalhas do que os réus da pequena tenda preferem dar de
comer ao juiz e aos demais ouvintes, torna-se cada vez mais fácil
perceber que, ainda que tantos, o ministério público preferiu esgaravatar réu a réu para constar da acusação, quando devia mais é ter
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Editorial
Cabo Delgado no mapa
da reconstrução

J

á há muito que os moçambicanos desesperavam perante a situação
menos boa que se vinha vivendo na província de Cabo Delgado com o
crescer da guerra que se respirava. Veio a bonança com a intervenção
da força conjunta, e tudo aponta para melhores dias. As populações,
apesar de forma tímida começam a encarar o regresso. A terra fértil

clama pelas enxadas, e as escolas reclamam a presença de professores e alunos.

recolhido todo o punhado de gente aplicado em delapidar o povo.

É a dinâmica da sociedade. O pulsar de um quotidiano que foi duramente

Pior que seleccionar, foi fazer uma selecção incapaz de dar a

atingido pelos insurgentes. Insurgentes que tiveram momentos de glória entre

resposta táctica de que o país espera para esta partida. Não por-

aspas e de forma ruidosa anunciavam vitórias. Por estes dias, o tiro lhes sai pela

que os postos em campo pertençam a um grupo de inocentes,
de jeito nenhum, mas porque todos eles juntos não perfazem o

culatra. Alguém dizia que os assassinos também choram. Chegou a sua vez. A

onze necessário para o alcance dos objectivos, estão faltando

vez de estes devolverem a dignidade a quem tudo retiraram. Populações que

peças chave e isso vai ficando cada vez mais evidente à medida

não envergavam o horizonte, somente ouviam o sibilar das balas como música.

que um e outro vai dando, ainda que não queira, uma dentada na
língua no percurso do seu desempenho, o jogo está renhido e al-

O Governo através de suas estratégias, anuncia, ainda que de forma tí-

guns mesmo por medo de comprometer os seus deuses, preferem

mida, o plano de reconstrução. Uma reconstrução que como se sabe tem

o “não me lembro” ou então “não vou responder”, apenas um
deixou claro a inconveniência de poder falar tudo, Nhangumele.
Muitos deles estão na mesma situação, não podem falar tudo sob

pela frente grandes desafios. Não é fácil recompor o que fora destruído.
Temos vencido as outras crises; também venceremos estas, porque temos

o risco que só eles o conhecem bem, e isso permite-nos qualifica-

condições para isso, Existe a crise da paz, a adversidade externa em íntima

-los como inoperantes, ou talvez marionetes ou então deixa clarivi-

combinação com a defesa da soberania, que se manteve arreigadamente,

dente que estes não são os titulares das dívidas ocultas, é todo um
banco de suplentes e os mentores da conquista escandalosa, estão

enquanto as condições o permitiram. Pese embora a compreensão do quadro

nos seus confortáveis sofás preocupados apenas com a mancha

de acentuada interdependência na esfera internacional, a reacção reside na

que pode por ventura vir a cair sobre as suas manchadas imagens.

defesa da ideia da manutenção da integridade nacional, pelo menos garan-

Assumindo de antemão a veracidade das falas da camarada que

tindo um elevado grau de autonomia, em relação à situação internacional,

a pouco virilizaram, porque de facto a nós não cabe apura-la, a
tenda tornou-se mais pequena do já era. Precisamos de uma ten-

pois devemos perceber que nem tudo na vida nacional depende ou há-de

da tão grande quanto pelo menos um dos quintais, pois sabemos

depender da ordem internacional. É essa, de resto, a ideia central na defi-

que são enormes, desses candidatos à réus pelo seu envolvimento

nição da reconstrução geral do país no palco internacional do pós-conflito.

na decisão para mutilação económica de Moçambique. Antes
da zanga da mais afamada chefe do ministério do 24 de Julho,

No fundo, o que está em causa, é garantir a capacidade nacional em

víamos a necessidade de uma tenda um pouquinho maior com

manter, a sua integridade, o poder de determinar-se com independência,

espaço para os réus citados pelos réus mas, a Taipo deixou ainda
mais claro que todo aquele conselho de ministros é chamado à

tanto em relação à nossa vida interna como às relações com os outros po-

prestar-nos contas, o governo de Armando Guebuza anuiu o pro-

vos. Cabo Delgado merece respeito. Afinal foi a partir daquele ponto que

jecto de Filipe Nyusi e tal projecto é uma inescrupulosa fraude.

se desenhou a independência nacional. As populações precisam de apoio

Portanto, a tenda naquele tamanho, com os réus que tem, pode-se

incondicional. As crianças necessitam de correr e sonhar o futuro. A guer-

confundir com um teatro politico-judicial no qual Filipe Nyusi é
o dramaturgo e, a tratar-se de um julgamento para sentenças ver-

ra deixa marcas indeléveis. Não será num dia que se fará primavera, mas

dadeiras, irá se comprovar a frieza militar que corre as veias do

acreditamos que esforços conjuntos nos levarão ao topo. Alguém duvida?

New e do Guebas, um combate de vale tudo contra um adversário
inofensivo, pois o povo não compra as chamadas alas, se não da

Há projectos em manga. Há desenvolvimento à vista. Há sobretudo uma

mesma raça, pertencem ao mesmo canil. Para justiça dessa audição,

vontade enorme de erguer bem alto o estandarte da liberdade. Malditos in-

convém reconsiderar a audição gratuita da Maria Helena em que

surgentes. Gente de má catadura. Gente de má índole, que nos conduziu ao

propõe e é muito justo, o alargamento da tenda para a audição de
todo um governo autor das dívidas não ocultas, conforme revela
a ministra gestora da segurança social. Aquela tenda é pequena.

holocausto humano. A esperança predomina nos corações de todos. O povo
merece. O planalto clama por crescimento. Vamos todos dar a mão, Valeu?
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M aputadas

Crónicas de viagem à Maxixe (2):

Polícia de Transito e INATRO necessitam de
“Inspectores” para minimizar as paragens arbitrárias
sujeitos às carrinhas de passageiros…
zz “Em todas as paragens somos obrigados a “pagar” aos agentes da PT, para conseguirmos
trabalhar…” – desabafo do motorista.

A

viagem estava marcada para
4 horas de
manhã. A
temperatura estava agradável para quem como nós
nascemos junto à beira-mar,
ali, junto à Baia de Inhambane, em Nhatitima(Maxixe-Velha) que os adventos da
“Revolução”
baptizaram-na como nome de Malalane 1, mas a carrinha com
atrelado, chegou às 5 horas.
Da mesma família, viajamos três pessoas tendo cabido a mim o segundo banco,
como que por ironia de destino, já que no trajecto Maputo/Maxixe fiquei no mesmo
lugar (do lado do motorista).
A mini-bus de 15 lugares
não ia cheio, mas como os
motoristas são exímios nestas viagens, sabem de antemão que ao longo do trajecto
vai encontrar passageiros.
Aquele dia 3 de Setembro de
2021 não vamos esquecer: o
nível de corrupção nas províncias do Sul de Moçambique atingiu “saturação”.
Passamos Mabil, essa
terra que foi o orgulho do
professor primário Custódio
Marques, que ensinava de
1ª à 4ª Classe e que tinha a

fama de rigor no trabalho,
de tal maneira que muitos
dos seus alunos, sempre
se distinguiram, onde quer
que fossem, ora na continuação de estudos, ora mesmo no mercado de trabalho.
Mas parece que estes professores, nem sequer tem o
nome das ruas de Mabil em
seu nome: Custódio Marques.
É uma questão de reconhecimento e o Município
da Maxixe, a sua Assembleia
Municipal, não pode deixar
de distinguir os “seus” heróis,
os heróis que mesmo antes
da Independência Nacional
de Moçambique, proclamada
pelo Presidente da República Popular de Moçambique,
Samora Moisés Machel,
em 25 de Junho de 1975.
Aqui fica a provocação
para a edilidade da Maxixe
e mesmo para o Governador
da Província, Daniel Chapo e o Secretário de Estado
Ludmila Rafael Maguni, por
mais uma provocação, já que
em muitas instituições incluindo ministérios as “Comissões de Condecorações”,
por exemplo não funcionam.
Há ministro que nem sabem que é sua “tarefa” dinamizar essas “Comissões”,
que tem como tarefa, entre

outras propor e receber as
propostas, das pessoas que
se salientaram nas diversas esferas, quer nas áreas
de índole económico, quer
na área social, cultural, etc..
É assim que vamos fazer
a “história” desta bela Pátria Amada, para não fazermos como o que acontece
agora que amiudadamente,
os repórteres das rádios e
televisões,questionam a um
jovem ou uma jovem que
está na 12ª classe, qual é o
significado da comemoração
do “Dia 25 de Setembro”,
mas responde que: “É dia
da Proclamação da Independência de Moçambique.”
Mas deixemos as politiquices de casa, e contemos a
viagem nesta série de “Crónicas de Viagem à Maxixe”,
para a maka de hoje: À medida que a viatura mini-bus
nos transportava no trajecto
Maxixe/Maputo,
observamos que em todos Postos de
Controle, com excepção da
“Pontinha” em Xai-Xai, o
motorista/condutor teve que
“subornar” a Polícia de Trânsito ou Polícia Municipal: em
todos os Postos de Controle
(em Maluana) até disputam.
Por isso, aqui a nossa
proposta: Polícia de Tran-

sito e INATRO necessita
de “Inspectores” para minimizar as paragens arbitrárias sujeitos às carrinhas de passageiros…
Pois, ao longo do trajecto, na viagem de regresso
à casa pensei que assim os
“turistas” depois de pandemia, vão deixar às praias
às moscas, já que os passageiros não podem aguentar que a viatura que saiu
da Maxixe às 5 horas chegue a Maputo, às 15 horas,
porque teve que “entregar
refrescos”, em todos os
Postos de Controlo, nesse
dia 3 de Setembro de 2021.
Estamos a deixar claro, que não é preciso exigir
provas: basta a boa vontade
do Comandante Geral, Bernardino Rafael e do novo
PCA da INATRO, Chunguane Sebastião Marcos
Mabote*, para terem “Inspectores” que ao longo das
viagens perguntam aos
passageiros e à tripulação
se a viagem correu bem.
Os utentes das carrinhas
podem denunciar estes casos,
mas também a PT (Comando Nacional) pode ter “Inspectores” que se deslocam
à paisana nessas carrinhas
e depois d’algumas viagens

chegaram à conclusão que a
técnicade que o PT não deve
obrigar o motorista a sair do
carro para ir ter com o Agente da PT, caiu em saco morto.
Agora o agente recebe
dinheiro e vai fingir que vai
verificar algo à frente e depois de meter o “refresco”
no bolso, volta ao motorista e “bate” a continência
da praxe e manda seguir.
Senhores ministros do Interior, dos Transportes e Comunicações e da Cultura e Turismo, é hora de agir: “o povo
já não aguenta, com a estória de que: “está tudo bem.”
Parabenizamos ao Comandante-Geral da Polícia,
Bernardino Rafael por ter
desativado todos os PT para
irem ao Curso, esses polícias
que “interrompiam” o tráfego para Malawi e Zimbawe,
contribuindo para a não rentabilização do Porto da Beira.
“Em todas as paragens,
somos obrigados a “pagar”
aos agentes da PT, para
conseguirmos trabalhar…”
– aí o desabafo do motorista.
*O novo PCA do INATRO ainda não tomou posse, (ao enviarmos este “despacho”), todavia está aí a
“tarefa” nestas MAPUTADAS no teu ZAMBEZE.
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Medicina física e de reabilitação
ajuda a recuperar doentes com AVC

Crizalda Vilanculos
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença que
enferma a sociedade moçambicana e acontece quando os
vasos que levam sangue ao cérebro entupem ou se rompem,
provocando a paralisia da uma área cerebral que fica sem
circulação normal do sangue. É uma doença que acomete
mais aos homens e é uma das principais causas de morte,
incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais
rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as possibilidades de recuperação completa. Desta forma,
torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar, sempre, o atendimento médico imediato.

E

xistem diversos
factores
que
aumentam
a
probabilidade
de ocorrência
de AVC, seja ele hemorrágico
ou isquémico. Os principais
factores causadores das doenças são: hipertensão, diabetes
tipo 2, colesterol alto, sobre
peso, obesidade, tabagismo,
uso excessivo de álcool, idade
avançada, sedentarismo, uso
de drogas ilícitas, histórico familiar, ser do sexo masculino.
Em Moçambique, por exemplo, os dados existentes sobre
AVC são alarmantes e, até 2019,
a maior unidade sanitária do país

recebia por dia pelo menos oito
pacientes com sintomas de AVC.
A reportagem do Zambeze
conversou com Eufrásia Massango, médica da medicina física e reabilitação, do Hospital
Psiquiátrica de Infulene e disse
que naquela unidade sanitária
pública são atendidos pacientes com AVC, desde crianças
com paralisia infantil, pacientes com diferentes tipos e causas de fracturas para iniciarem
o processo de reabilitação.
Entretanto, explica a nossa
fonte que após o paciente sofrer
o AVC deve, imediatamente,
iniciar o processo de recuperação. O tempo da recuperação

varia de paciente para paciente.
A fonte frisou que nos serviços de fisioterapia, os pacientes
têm feito o atendimento personalizado mas também, escalonado, ou seja, cada paciente
tem o seu dia do tratamento de
acordo com as suas patologias.
Para aquela profissional os
pacientes que lideram a lista
do atendimento no hospital são
aqueles que foram diagnosticados com AVC e, posterior perderam os movimentos de algumas partes dos seus membros.
“AVC é uma lesão cerebral, ou seja, o cérebro tem
uma particularidade e uma vez
danificada não tem capacidade
de regenerar-se”, disse a fonte.
Dito por outras palavras,
significa que as partes saudáveis passam a executar a função daquele lado danificado.
A técnica da medicina física e reabilitação explica, igualmente, que a fisioterapia visa
minimizar o nível de sequelas
e proporcionar melhorias na
qualidade de vida do paciente.
Tratamento na medicina física e
reabilitação

De acordo com Eufrásia
Massango, para a realização do
tratamento, gradual e longo, o
fisioterapeuta utiliza técnicas
de massagem, exercícios físi-

cos, tratamento a base do frio e
calor para aliviar a dor. O que
preocupa estes profissionais
da medicina física e reabilitação é o facto de alguns pais
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que tem filhos que precisam
fazer a fisioterapia não procurar ajuda de fisioterapeutas.
“Alguns pais têm tido
vergonha de acompanhar as
crianças por temer discriminação por parte da sociedade, ou
melhor, não querem ser vistos
que tem filhos com deficiência”, afirmou a nossa fonte.
Por outra, a nossa interlocutora frisou também que
a falta de conhecimento dos
mesmos serviços é outro grande problema da sociedade.
“Na verdade alguns não sabem o que fazer quando se deparam com uma situação anormal
na sua criança”, disse a fonte.
Para colmatar esta situação,
os profissionais da medicina
física e reabilitação têm usado vários meios para divulgar
os seus serviços através de
palestras nas escolas, mercados e órgão de comunicação.
Massango apontou o exemplo de crianças que muitas
das vezes quando saem a rua
deparam com situações de
discriminação. Afirma que
não e só a crianças que e discriminadas mas as são crianças mais vulnerável da maldade de ser humano ˮ frisou.
De salientar que esta informação foi avançada no âmbito das comemorações do dia
mundial da fisioterapia que se
assinalou do dia 8 de Setembro
do ano em curso que sob o lema
“Covid longa reabilitação”.
Esta data surge para sensibilização dos fisioterapeutas sobre o seu contributo na
recuperação de problemas
musculares, esqueléticos e de
outras doenças mantendo sempre a esperança nos pacientes.
Abordada sobre lema Covid longa reabilitação, Massango referiu que é Covid
longa reabilitação devido
ao tempo da duração da Covid-19, ou seja, a permanência
dos sinais, sintomas da Covid
após doze semanas ai pode-se considerar Covid longa.
Desafios da fisioterapia

De acordo com o fisioterapeuta Francisco Adriano Muchabje os desafios prevalecem
no sector da fisioterapia. As
condições do trabalho não são
das melhores devido a falta de
meios de trabalho que os profissionais necessitam para dar
a demanda da procura daqueles
serviços, tendo em conta a conjectura que o mundo atravessa
onde o cuidado é muito pouco.
Adriano Muchabje aponta o exemplo de uma sala de
electroterapia, ginásio aconchegante para o normal funcionalmente da fisioterapia, cadeiras de rodas, muletas e outros

meios que possam ajudar o
paciente na sua recuperação.
De acordo com este fisioterapeuta, a reabilitação
nos pacientes com complicações de Covid-19, tem
sido
muito
importante.
A fonte afirma que no período em que o paciente sofre
de espinela que é dificuldade
de respiração, tirar as secreções nas vias respiratórias, a
fisioterapia serve como auxílio na respiração do paciente que padece da Covi-19.
“Nós fisioterapeutas estamos dotados de todas técnicas para reabilitação do
pulmão enfraquecido pelo Covid-19”, garantiu a nossa fonte.
Paciente na batalha de
recuperar a mobilidade dos seus
movimentos

Angélica salvador Simbine,
36 anos de idade, diagnosticada com AVC no ano 2020, está
receber tratamento de fisioterapia na medicina física e reabilitação do Hospital Psiquiátrica de Infulene com objectivo
de recuperar a sua mobilidade.
Diante desta situação, a
nossa interlocutora contou
que perdeu a conta de quantas vezes percorreu a caminho do Hospital Central de
Maputo, por sinal a maior
do pérola do indico, para
receber cuidados médicos.
Por outro lado, com idas
e voltas para o hospital ficou
internada por volta de duas
semanas, posteriormente os
médicos informaram que deveriam interromper a sua
gravidez porque Angélica
não apresentava melhorias.
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Referiu que posteriores
com a interrupção da sua gravidez, os médicos conseguiram
estabilizar a sua tensão. Acrescentou igualmente que não sabia que era hipertensa, só ficou
a saber quando procurou os
serviços de consulta pré-natal.
Perante esta situação dramática, Angélica contou a nossa reportagem que no dia 8 de
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Junho do ano em curso, percebeu que havia perdido os movimentos do seu lado direito.
“Não conseguia levantar da
cama é muito menos falar, foi
uma situação chocante pois, já

Diante duma nova realidade que não queria acreditar, Angélica procurou ajuda médica onde de imediato
começou a fazer tratamento
no serviço de medicina e re-

sabia que era hipertensa mas
perder os meus movimentos
não esperava”, frisou a fonte.

abilitação do hospital que
fizemos menção posterior.
No entanto, a nossa interlocutora referiu que, “não é fácil
aceitar as limitações, pois é
muito difícil depender de terceiros para realizar qualquer
tarefa. Afirma que o apoio da
família é muito fundamental.
Actualmente, sinto alguma
melhoria porque dantes não
conseguia movimentar os pés e
agora com o trabalho da fisioterapia, já consigo sentir todo
o corpo, uma coisa que antes
não era é possível”, disse.
Por outro lado, a nossa
interveniente mostrou-se satisfeita com o trabalho dos
fisioterapeutas, tendo em conta que não é fácil lidar com
patologia de cada paciente
pois, exige muita paciência
por parte destes profissionais.
Angélica agradece estes
profissionais que tem feito de
tudo para trazer nova esperança a cada paciente, Ressalvou que o que tem acontecido ultimamente é que as
pessoas têm medo de aproximar aos serviços de apoio
com medo de serem visto
que tem algumas limitações.
A nossa entrevistada termina a sua locução apelando
a sociedade para não discriminar quem padece de alguma doença, porque, segundo
ela, ”todos somos iguais,
nada
de
discriminação”.
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Defende Associação Moçambicana de Energia Renováveis

Precisamos de soluções descentralizadas
de geração de energia

A aprovação do decreto sobre o acesso energia fora da
rede constitui uma das decisões mais acertadas do governo
para permitir investimentos de fontes renováveis de produção de energia, segundo o vice-presidente da Associação
Moçambicana de Energias Renováveis (AMER), Emmett
Costel este facto tem impulsionado na viabilização de investimento uma vez que devido ao potencial geográfico de que o
país dispõe pode produzir outras alternativas de energia para
exportação na vizinhança.

P

ara o efeito Emmett Costel explicou que há necessidade de várias
alternativas
de
geração de corrente eléctrica, uma
vez que tem havido uma aparente
intenção de se olhar apenas dos recursos como gás e carvão no processo de geração de energia, o que
segundo o mesmo não é correcto,
tendo em conta que os recursos,
ora enumerados são esgotáveis.
O sol não se vai desligar, o
vento não vai parar de soprar e a
água não deixará de correr. É preciso agregar todo esse portefólio
de geração de energia diversificada, sendo que estes são os desafios
que espelham a realidade. Costel
esclareceu também que a instalação de fontes renováveis de energia permite a criação de infra-estruturas em toda sua diversidade
uma vez que o povo moçambicano não vive somente em Maputo.
“O povo encontra-se espalhado em locais diversos e alcançáveis. Ora, o que precisamos é de
soluções tecnológicas descentralizadas que consiste em criação
de mini redes como sistema solar
domiciliar. Não podemos montar
Cahora Bassa ou Mpanda Nkuwa

em todo resto do país aliás é preciso prosseguir com o objectivo de
descentralizar o sistema” disse reconhecendo o papel que Fundo de
Energia no processo e na promoção do diálogo e compreensão as
iniciativas de empresas privadas.
Temos energia de Cahora
Bassa e a mesma é alocada para
as ligações domiciliárias. No
entanto, vezes sem conta levar
a corrente eléctrica para o meio
do nada não é viável e por conta
desse nada ,que a instalação do
painel solar como pequena central de produção de energia cria
uma mini rede que garanta iluminação a uma aldeia por exemplo.
“Não é que não haja capacidade das populações. Mas, numa
primeira fase tu podes montar
uma grande central eléctrica.
Mas, os beneficiários dessa corrente não disporem de electrodoméstico para o uso de energia.
Só que se houver empreendedor
que tenha capacidade de montar uma Moageira ou padaria
ai há um factor impulsionador.
Isso é um jogo daqueles quem
vem primeiro, a montanha ou
Maomé” refere acrescentando a
necessidade de projectos âncoras para o consumo da corrente.

Sobre o acesso ao financiamento na banca para o desenvolvimento de projectos de energia,
Emmet Costel admite há varias
linhas de financiamento para o
sector privado e por via disso
há entrada de investidores que
estão interessados. No entanto,
há necessidade de capacitar elementos do sector privado tendo em conta que não tem sido

some mais energia que o resto
do pais, isso para dizer que se um
empreendimento daquela magnitude consome tamanha corrente eléctrica significa que o país
consome aproximadamente um
gigawats dai sugere que tendo em
conta vários projectos em carteira
de energia de grande de dimensão, a prioridade ainda segundo
o interlocutor e produzir ener-

fácil operar em Moçambique.
Mesmo sem avançar com
os números de população sem
acesso a energia no país, Emmett
Costel salientou que toda energia
consumida no final é o da Cahora Bassa. O consumo de energia daquela barragem em todo
pais ronda entre um gigawats
numa produção de dois gigawats
que e enviada a África do Sul.
Existe uma fabrica que con-

gia para exportação e não apenas para o consumo domestico.
“O país está interligado
com todos países da SADC. É
uma potencialidade e oportunidade para exportar para África do Sul e não so” afirmou
Emmet Costel assume ainda que no contexto do desenvolvimento de mega-projectos,
as energias renováveis também
tem um papel fulcral apontando

que há uma pretensão de uma
grande fábrica em construir uma
central solar para alimentar
suas operações do dia-a-dia.
Desafio
dos
recursos
humanos
no
sector
Porque não há bela sem senão, Emmett Costel reconhece
a necessidade de incremento
de recursos humanos para o
sector tendo em conta que as
energias renováveis são o futuro. Assim, a fonte em alusão
enumerou várias iniciativas
que a associação está levar a
cabo nesse face ao capital humano e aponta: Estamos já no
término da criação de um portal de emprego para o sector
das energias renováveis onde
jovens poderão enviar seus
perfis do sector e as empresas
que tenham projectos similares
irão entrar em contacto com o
portal e possivelmente absorver aqueles que julgarem ideal.
Outra iniciativa consiste no
desenvolvimento de um programa de aprendiz para jovens
formados na Escola Industrial no ramo da electricidade e que tenham interesse no
sector das energias renováveis.
Terceiro é oferecer cursos de
capacitação em vários aspectos
do sector, e o quarto e ultimo
consiste na instalação de uma
plataforma energywikpidia onde
serão depositados conteúdos relativos ao sector de energias renováveis e esta plataforma será
descentralizada o que vai permitir
correcção de alguns conteúdos
que se julgar desactualizados.
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José Viegas absorvido mas o Ministério Público vai recorrer

Homem das barbas e Zimba
apanham 10 anos de cadeia
Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, e Mateus Zimba, antigo gestor da Sasol e consultor da
Embraer, foram condenados a 10 anos de prisão. José Viegas,
antigo presidente do Conselho de administração das Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM) acabou absolvido.

O

juiz da causa, Fernando
Macamo,
justificou
as
condenações do antigo ministro e
do consultor da Embraer com
o argumento de que, durante a
compra de duas aeronaves, “tinham ciência de que procediam
em desconformidade com a lei”.
“Os juízes que constituíram o
acórdão na oitava secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo reunidos em conferência decidem em unanimidade, e em nome
da República de Moçambique,
condenar os arguidos Paulo Francisco Zucula e Mateus Gentil Lisboa Zimba, ambos identificados
nos autos como autores materiais
daquele tipo legal de crimes a 10
anos de prisão maior”, leu o juiz.

Os condenados deverão ainda
indemnizar o Estado moçambicano em 430 mil e 370 mil dólares, respetivamente, por crimes
de branqueamento de capitais
no processo de compra de duas
aerovanes da brasileira Embraer.
Os três réus foram acusados de terem recebido subornos
no valor de 800 mil dólares da
Embraer entre 2008 e 2010,
além de terem sido indiciados
de prática de sobrefaturação
num valor de 400 mil dólares. Os condenados têm 20
dias para recorrer da sentença.
O Tribunal entendeu que
com as condenações de Zucula
e Zimba ficou provado que houve branqueamento de capitais.
“Ocorreu dano no incremento do preço das aeronaves
que impactou indevidamente

nas finanças do Estado e obviamente há uma relação direta e necessária entre a conduta
ilícita do arguido e o prejuízo
sofrido pelo Estado moçambicano que é o nexo de casualidade”, justificou o magistrado.
O antigo presidente do
Conselho de Administração
das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), José Viegas, foi

absolvido, porque o crime que
lhe era imputado prescreveu.
“Decidem ainda os juízes desta secção absolver o arguido José
Ricardo Uzardes Viegas, porque
o crime pelo qual era pronunciado
prescreveu”, mencionou o juiz.
À saída do tribunal, José Viegas, em breves declarações à imprensa, disse que foi feita justiça.
“Sou um homem livre, o resto

é com Deus. Estou feliz, estou
feliz, foi feita justiça”, afirmou.
“Foi aplicado o direito”,
acrescentou o advogado de defesa de José Viegas, Adbul
Gani. “A matéria pela qual lutávamos teve hoje reflexo na
sentença. A minha satisfação é
essa, até para o bem da Justiça
para que gente possa acreditar
nos tribunais”,
acrescentou.

Cabo Delgado

Força da SADC anuncia
regresso da “confiança pública”

Tete

Detidos 58 indivíduos
suspeitos de terem ligação com
insurgentes de Cabo Delgado
Cinquenta e oito membros de uma
suposta seita religiosa foram detidos,
este mês, pela Polícia de Moçambique, em Tsangano, Tete, por alegada
ligação os insurgentes que atacam a
província de Cabo Delgado. Luciano de Camara, porta-voz da Polícia,
disse à VOA que estão em curso investigações para clarificar se os 58 indivíduos têm ou não ligação com os insurgentes associados ao Estado Islâmico.

A Polícia disse que primeiro grupo
de 14 elementos foi detido, no dia 8, num
autocarro, que se dirigia para o interior
de Tsangano. Os outros 44 indivíduos
foram detidos, no dia 12, numa mata
densa, entre os distritos de Tsangano e
Angónia. Ambos grupos incluem mulheres e crianças. Inicialmente os suspeitos
religiosos eram tidos como fiéis de igreja Católica, mas a diocese de Tete afastou qualquer ligação com os mesmos.

A força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austal (SADC)
que se encontra em Cabo Delgado a
ajudar as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique (FDSM) na luta
contra os inusurgentes anunciou a abertura de estradas nomeadamente entre
Pemba, capital provincial, e Macomia,
polo comercial no centro da província.
A Missão da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral em Moçambique (SAMIM, sigla inglesa) acrescentou que foram
igualmente abertas estradas entre
Mueda e as localidades de Awasse e
Nangade, o que permite restabelecer

“a confiança pública” das populações.
“A SAMIM trouxe calma e estabilidade às zonas de Mueda, Macomia e Nangade, levando ao regresso de residentes”, diz uma nota
divulgada nesta quarta-feira, 15,
A SAMIM iniciou as suas operações no terreno a 9 de Agosto e tem
anunciado avanços no terreno, onde
já se encontrava, desde Junho, um
contingente de mil tropas do Ruanda.
Moçambique vê-se a braços com
uma insurgência de cariz aparentemente islâmica desde Outubro de
2017, que deixou cerca de três mil
mortos e mais de 850 mil refugiados.
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Air France confirma lançamento
de uma nova rota para Maputo
A Air France confirma que os voos para Maputo, Moçambique, irão começar a partir de dia 2 de Dezembro de
2021. Originalmente planeados para o final de Outubro de
2021, as alterações no contexto económico e sanitário levaram a esta decisão. O voo para Maputo será uma continuação do voo de Joanesburgo.

W

ilson
Ta u r o ,
Gestor
regional da
Air France-KLM da África Austral, afirma que a
Air France continua fortemente empenhada em África enquanto recurso estratégico na sua rede global.
“A Air France tem um
enorme prazer e orgulho em
anunciar que iremos adicionar Maputo à nossa rede no
próximo mês de Dezembro.
Moçambique emergiu como
um destino comercial importante devido às suas reservas
de energia naturais. No entanto, o turismo também é uma
mais-valia do país. Devido
à nossa extensa rede, iremos
ligar Maputo às principais
cidades na Europa e mais
além, incluindo destinos em
Portugal, no Brasil e Cuba,
que historicamente são destinos populares a partir de

Moçambique. Com o alívio
das restrições de viagens para
os passageiros vacinados,
foi dado um passo crucial e
extremamente positivo para
restabelecer os mercados de
lazer e comerciais. Estamos
muitos confiantes no sucesso que nos irá trazer a adição de Maputo à nossa rede”.
O lançamento da rota de
Maputo é outra conquista para
a Air France à medida que aumenta a sua presença africana
para 43 cidades no continente.
A partida nocturna a partir de
Paris-Charles de Gaulle servirá de via perfeita para ligar o
voo a Maputo e a chegada matinal de Maputo a Paris garante que os passageiros podem
ligar-se à primeira vaga de
partidas de Charles de Gaulle
para qualquer parte no mundo
onde a Air France opera. De
forma a satisfazer o mercado
de Moçambique, a Air France tem voos regulares ao longo do dia entre Paris-Charles

de Gaulle e Lisboa ou Porto,
Portugal. Os bilhetes dos voos
estão agora disponíveis para
venda e podem ser reservados
pelos agentes de viagens. Os
passageiros também podem
contactar o Centro de vendas
e serviços da Air France para
efectuar reservas e obter in-

formações através do endereço de correio electrónico:
mail.esales.mz@airfrance.fr.
A rota de Joanesburgo e Maputo é operada com um avião
Boeing 777-300ER equipado com cabinas remodeladas.
Para além de dois voos semanais entre Paris e Maputo,

os clientes também poderão beneficiar da conectividade entre
os voos de Paris - Joanesburgo
operados pela Air France e os
voos entre Joanesburgo e Maputo graças aos acordos interlinhas existentes que a Air
France tem com a LAM Mozambique Airlines e Airlink.

Vale abre vagas para estágios em Tete e Nacala
A Vale Moçambique e a Nacala Logistics acabam de abrir
vagas para estágios remunerados
em Tete e Nacala, com a duração de 12 meses. As vagas, cujas
candidaturas podem ser submetidas até ao dia 30 do presente
mês de Setembro, destinam-se
a jovens licenciados e a jovens
do ensino técnico-profissional,
com idades entre 18 e 35 anos.
Os estagiários seleccionados terão acesso a remuneração,
beneficiando ainda de alimentação e transporte. A iniciativa
abre novas oportunidades de emprego para os jovens moçambicanos que tenham concluído
os níveis de ensino médio e superior, nas áreas de formação
adequadas às vagas disponíveis.
Para o nível superior estão

disponíveis vagas em Tete, nas
áreas de Engenharia de Processamento; Engenharia Mecânica;
Engenharia Química; Contabilidade e Auditoria;Gestão de
Empresas e Informática. Já para

as candidaturas de nível médio,
também em Tete, os jovens devem ter formação nas áreas de
Topografia, Mecânica, Serralharia
e Administração. Todos os interessados devem enviar um e-mail

de candidatura para o endereçoinfomoza@priconsultants.com.
Em Nacala, estará disponível
estágio para o curso de Mecânica, para jovens do ensino técnico-profissional que beneficiarão,

igualmente, de remuneração, alimentação e transporte. Neste caso,
os jovens interessados devem
enviar a sua candidatura para o
endereço recrutamento@mdconsultores.co.mz, também até ao dia
30 do presente mês de Setembro.
Anualmente, a Vale Moçambique e a Nacala Logistics abrem
cerca de 120 vagas de estágio
que, até agora, já abrangeram
mais de mil jovens moçambicanos. Muitos destes estagiários
acabaram mesmo por integrar o
quadro de pessoal da empresa.
A Vale Moçambique e a Nacala Logistics acreditam que com este
investimento estarão a impulsionar
o desenvolvimento socioeconómico do país, gerando oportunidades
para o desenvolvimento e a qualificação de mão-de-obra nacional.
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FNB e Conselho Municipal de Maputo
promovem corrida virtual
O FNB celebra o “Dia da Cidade de Maputo” proporcionando a tão esperada corrida FNB MAPUTO 10K que
terá lugar na quarta-feira, 10 de Novembro de 2021!

À

semelhança do ano
passado,
a
prova
irá decorrer em um formato virtual
para acomodar as medidas
de distanciamento físico, em
cumprimento do protocolo
sanitário de prevenção contra a pandemia da Covid-19.
Durante a corrida, os atletas
serão convidados a completar um percurso de 10km à
sua escolha, no período das
05h00 às 19h00 horas. A organização do evento disponibilizará a aplicação “FNB
MAPUTO 10K RUN Trackingapp” na Google Play ou na
Apple AppStore (mais perto
da data do evento), para que
os participantes possam baixar, registar-se e acompanhar
todo o seu desempenho e dos
seus amigos no dia do evento.
Os resultados finais se-

rão
disponibilizados
na
App e no Website oficial
do evento. Após o evento,
todos os finalistas receberão um certificado digital.
“Inserido nas comemorações do 134º aniversário da
Cidade de Maputo, com este
evento, queremos reforçar a
cultura e prática da actividade desportiva de forma mais
abrangente, para promover a
saúde e o bem-estar gerais.
O formato virtual traz um diferencial, na medida em que
permite que todos, do Rovuma ao Maputo, independentemente da localização geográfica, possam participar na
corrida, garantindo também
o cumprimento das regras
de distanciamento físico”,
afirmou Edmundo Ribeiro
Roque, Vereador de Educação e Desporto no Conselho Municipal de Maputo.
“A realização de activida-

des no formato virtual tornou-se prática comum nas organizações que se ajustaram à

Meliante vandaliza fibra óptica e
prejudica cliente da Tmcel
Um elevado número de
clientes da Tmcel, com domicílio no bairro da Costa do Sol,
ficou sem comunicações, fixas
e móveis, desde a noite da última quinta-feira, 9 de Setembro,
em consequência de um furto
de cabos de cobre, na zona da
Marginal, na cidade de Maputo.
O acto foi perpetrado por
um meliante, de 22 anos, que
na calada da noite arrombou
um armário daquela empresa
de telefonia móvel, cortando e
furtando vários metros de fibra
de cobre, gerando um prejuízo material na ordem de perto
de 400 mil meticais, para além
da interrupção das comunicações por parte dos clientes.
O larápio viria a ser apanhado em flagrante por membros
da Polícia, quando transportava os cabos, já nas imediações
do Centro de Conferências
Joaquim Chissano, tendo ficado detido na 3ª Esquadra,
onde aguarda pelos posteriores procedimentos legais.

nova realidade. Apesar de ainda não podermos correr todos
juntos, como aconteceu em
2019, no ano passado já foi
possível trazer a corrida FNB
Maputo 10Knum formato diferente, o virtual. Portanto, é
com muito orgulho que trazemos novamente este evento
icónico, onde os participantes poderão correr a partir de
qualquer lugar, ao seu ritmo,

escolhendo a sua rota preferida e juntos, virtualmente, celebrarmos o Dia da Cidade de
Maputo”, disse Peter Blenkinsop, Administrador Executivo do FNB Moçambique.
“A Corrida Virtual FNB
MAPUTO 10K fez história
em 2020 como a primeira
edição oficial a ser acolhida
em Moçambique neste formato virtual”,disse Michael
Meyer, Director Executivo
da Stillwater Sports.”A beleza de uma corrida virtual
reside no facto de permitir
que participantes de todas as
camadas sociais se reúnam
(virtualmente), num espírito
de camaradagem, orgulho e
celebração. Estamos ansiosos em voltar a fazer parte
deste evento muito especial,
em homenagem ao Dia da
Cidade de Maputo”, ajuntou.
Espera-se a participação
de cerca de 1.750 atletas, entre
nacionais e internacionais. As
inscrições serão ao custo simbólico de 60 meticais e podem
ser efectuada online através
do website www.maputo10k.
com, até ao dia 1 de Novembro ou até esgotar o número de entradas. A inscrição é
dada como confirmada após
o pagamento do valor, dando
acesso a um kit composto por
vários itens, que deverá ser
levantado antes do evento.

Fidelidade reforça compromisso com
empresários do centro do país

Já em princípios do mês de
Junho passado, indivíduos desconhecidos haviam igualmente
furtado, na mesma zona da Marginal, vários metros de cabo da
fibra marítima internacional, propriedade da companhia Eassy,
que faz parceria com a Tmcel, ligando o nosso País ao interland,
causando danos dificilmente de

ser calculados e cuja reposição
só foi possível após a vinda de
um especialista estrangeiro.
Após a tomada de conhecimento do furto, técnicos da
Tmcel iniciaram trabalhos de
reposição dos cabos de cobre, de modo a que as comunicações possam fluir com
a maior brevidade possível.

A seguradora Fidelidade
e a Associação Comercial da
Beira (ACB), firmaram, uma
parceria através da qual os
membros da ACB, beneficiam
de condições especiais na
aquisição de serviços da Fidelidade, nomeadamente nos seguros Automóvel, Saúde, Acidentes de Trabalho, Viagem,
Multirrisco, Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil.
Para o Presidente daquela
instituição de defesa dos interesses das empresas da zona
centro, Jorge Fernandes, “um
protocolo a este nível, e da
maneira como foi negociado,
só traz mais-valias para ambas as partes. Actualmente
contamos com cerca de 800
associados e interessa-nos
trazer-lhes segurança a um

custo menor. Mas há outras
vantagens: vamos juntar-nos
a uma grande companhia de
seguros, e dessa união outros benefícios irão advir.”
Por sua vez, a Directora Comercial e Marketing da
Fidelidade, Leonor Gomes,
afirmou tratar-se “de uma parceria que se enquadra numa
política de aproximação da
Fidelidade ao sector associativo empresarial. Estamos
convictos que com este protocolo e respectivos benefícios,
podemos acrescentar valor
à ACB e aos seus Membros.
Este protocolo tem um significado especial pelo facto
de ser o primeiro que estabelecemos com foco numa
zona específica do país, neste
caso, na província de Sofala.”
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Nos últimos cinco anos

Indústria Extractiva contribui
com 7% das receitas do Estado
A indústria extractiva nacional contribui, em termos médios, com uma receita total de 7% de nos últimos
5 anos, o equivalente a 2,4%, do Produto Interno Bruto
(PIB) real. Por outro lado, estima-se que num cenário em
que o risco fiscal é mínimo, o peso das receitas provenientes do sector petrolífero em relação as receitas totais estaria
a volta de 31,2% e em termos do PIB na banda de 10,7%.

E

sta informação
foi prestada
esta
quarta-feira,
pela
Presidente da
Autoridade Tributária de Moçambique (AT), Amélia Muendane, no decurso na abertura
das Terceiras Jornadas Científicas promovidas pela AT,
movimento que foi criado em
2018 com o objectivo de estimular o desenvolvimento do
espírito de pesquisa no seio
da Administração Tributária,
assegurar uma maior interacção entre os funcionários da
instituição e os outros actores para melhoria do sistema tributário moçambicano.
Segundo Muendane, face

aos números apresentados, situação mostra que ainda existe
um grande desafio para o sistema tributário moçambicano no
que concerne a maximização
das receitas provenientes deste
sector o que passa pela acurada
análise de risco dos contractos.
“Desde o seu lançamento
em 2018, as Jornadas Científicas tem sido referência no
Sistema Tributário Moçambicano pelo seu contributo
no aprimoramento das técnicas de captação de receitas e
apresentação de recomendações sobre medidas a adoptar
para a redução do risco fiscal,
quer em termos de fuga ao
fisco quer em termos de planeamento ou elisão fiscal, por

isso estimulamos o Centro de
Estudos Aduaneiros e Tributários a continuar com esta prática”, disse a presidente da AT.
Numa outra abordagem,
Muendane disse que os impostos constituem a principal e a
mais sustentável fonte de financiamento dos programas de
desenvolvimento económico e

social do País, respondendo
actualmente por cerca de 85%
das receitas totais do Estado.
A governante explicou
que regista-se um défice de
15% que exigirá do Sistema
Tributário maior eficiência na
arrecadação de receitas. Entretanto, diz ela, existe uma
janela de esperança que de-

corre da exploração dos recursos minerais e petrolíferos
que poderão projectar o país
em termos de potencial na
mobilização de recursos provenientes de receitas internas.
“Moçambique figura no
centro das atenções no que
respeita a prospecção e produção de gás natural e de
petróleo, dada a importante descoberta de reservas de
gás natural na bacia do Rovuma que totalizam cerca de
180 trilhões de pés cúbicos
(tcf) recuperáveis”, disse.
Acrescentou que “a exploração do gás irá colocar
o país no grupo dos maiores
produtores e exportadores deste recurso a nível mundial, o
que impõe desafios ao Sistema Tributário Moçambicano
na adopção de mecanismos
cada vez mais robustos na
gestão dos processos de cobrança de impostos que advém
deste recurso”. (Redacção)

HEINEKEN Moçambique adere a vacinação contra a Covid-19
Enquanto a comunidade
científica trabalha da busca da
cura para Covid-19, as medidas
de prevenção continuam a ser a
chave para quebra da cadeia de
transmissão, combinada com a
vacinação da população, de forma
a garantir a retoma da economia
plena, embora o acesso global
a vacina esteja ainda limitado.
No país, as autoridades sanitárias lançaram a campanha de
vacinação em fases graduais, que
priorizaram a classe médica e outros funcionários da linha frente,
estando agora em fase massiva.
Para acelerar o processo de
vacinação, respondendo o apelo
dos agentes económicos, o Governo activou a iniciativa COVAX, que visa proporcionar a
aquisição de imunizantes para a
Covid-19 destinadas a colaboradores e familiares de empresas que aderiram ao processo.
A HEINEKEN Moçambique,
no âmbito da sua responsabilidade social, abraçou ao mecanismo
de aceleração da vacinação da
população moçambicana, através
da aquisição de vacinas para os
seus colaboradores e familiares,
assim como, para uma doação

ao Ministério da Saúde, no âmbito do programa nacional de
vacinação. No acto da recepção
das vacinas, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, enalteceu o
esforço conjunto do Governo e
sector privado, que contribuirão
para a vitória sobre a pandemia.
A HEINEKEN Moçambique
submeteu os seus colaboradores e familiares ao processo de
vacinação, num processo voluntário que já imunizou mais
de 92% dos seus colaboradores.
O resultado alcançado por
esta multinacional do sector cervejeiro, é encorajador rumo a

imunização de grupo e demonstra o interesse dos seus funcionários no sentido de garantirem
a sua Saúde e Segurança, assim como, dos seus familiares.
“Reconhecemos a importância da vacinação e o direito
individual dos nossos colegas na
componente de decisão sobre a
imunização contra a Covid-19,
pelo que, quando lançamos a
campanha interna de sensibilização sobre os benefícios da
vacinação, tínhamos em atenção
a questão da possível não adesão massiva, mas felizmente a
sensibilização interna elaborada

com o suporte e dedicação da
equipe médica da SMM, assim
como, comunicações continuas
e a própria consciência colectiva
dos nossos colaboradores sobre
o impacto negativo desta pandemia, permitiu o alcance de uma
excelente adesão ao processo,
com uma taxa superior aos 92%.
Esta taxa de adesão orgulha-nos,
pois, demonstra o nosso compromisso conjunto para vencer
o coronavírus e contribuir para
a imunização de grupo”. Esperamos o mesmo resultado com a
doação de vacinas para o programa nacional de vacinação, disse
Roelof Segers Director Geral
da HEINEKEN Moçambique.
“Aproveitamos a oportunidade para agradecer a
SMM, pelo apoio que tem
prestado neste período da
pandemia, a cada um dos colaboradores da HEINEKEN
Moçambique desde a divulgação de mensagens de prevenção,
tratamento, isolamento e mais
recentemente, no processo de vacinação.” Disse Roelof Segers.
Por seu turno, Eduardo Munhequete, Director Geral da
SMM, referiu que a Heineken

Moçambique,
visivelmente
emocionado, destacou o contributo da Heineken na evolução
da organização que dirige, tendo
frisado que o simbolismo da homenagem, enaltece o papel dos
médicos no combate a pandemia, tendo por isso, incentivado
a todos os cidadãos com oportunidade, que adiram a vacinação,
como único mecanismo de defesa, até que a cura seja descoberta pela comunidade científica.
Recordar que a HEINEKEN
Moçambique esteve sempre
comprometida no combate a Covid-19, no país, através de doações de vários materiais de protecção ao Ministério da Saúde,
assim como, ao Centro de Protecção da Covid-19 de Marracuene.
Neste processo de vacinação, a empresa adquiriu a vacina Verocel disponibilizada no
âmbito da iniciativa COVAX
que comporta duas doses e prevê concluir a vacinação interna
no mês de Setembro corrente.
No país, 762.370 indivíduos
estão completamente imunizados e 1.643.520já administraram a primeira dose, aguardando
pela segunda dose. (Karingana)
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Admite administrador do Pintex

Futuro da indústria de tinta
continua promissor no país
A eclosão da covid-19 que levou ao encerramento de
fronteiras contribuio em grande medida para que o estado controlasse a entrada de produtos ilegais como tintas o
que de algum modo impulsionou a indústria em termos de
vendas dos produtos, o administrador do grupo Pintex admite que a retoma das obras de construção civil em virtude da redução do preço do cimento é uma oportunidade
para indústria de tintas, uma vez que o futuro é promissor.

O

encerramento das
fronteiras
em virtude
das medidas
de prevenção da Covid-19, no
ano passado, contribuiu sobremaneira para o controlo de entrada de produtos, o que levou
a ruptura de stock de produtos
como tintas, que tradicionalmente são importados da vizinha África do Sul. Este facto
segundo o administrador do
grupo Pintex, Mubarack Abdul
contribuiu para a subida das
vendas dos produtos nacionais.
“Volvidos alguns meses,
assistiu-se a uma queda de
produção e vendas uma vez
que, as fronteiras retomavam
e a concorrência desleal que
perdura há muito tempo lançava asas” contextualizou
Mubarack Abdul esclarece,
no entanto que para alem da

concorrência desleal há outros
factores que contribuem para o
não consumo de tintas nacionais ou seja no entendimento
daquele engenheiro químico
as fabricas da vizinha África
do Sul produzem em escalas
muito maiores que a nossa.
“Há sempre um produto
importado que entra e os consumidores depositam preferência no mesmo, e não porque os nossos produtos dispõe
de fraca qualidade. Mas, dada
aquela consciência mental de
que tudo o que vem de fora é
melhor que o produzido localmente” lamentou a fonte
Mubarak Abdul realça que
os desafios assentam na recuperação da referência que
a indústria de tintas já teve
ao nível nacional, e com o
programa nacional de industrialização
(PRONAIMO)
poderá o sector reavivar-se.

Não obstante a necessidade
de consumo nacional dos produtos fabricados localmente.
No entendimento da fonte
em alusão, a industrialização
deve acompanhar um consumo
dos produtos porque de nada
adiantara produzir bastante e o
consumo enfraquecer. É preciso
que isso ocorra em toda cadeia
de indústria como metalúrgica,
fabrico de ferro e outras indústrias como a de construção que
apesar de um abrandamento decorrente da crise, está dar passos
gigantescos em virtude da redu-

ção do preço do cimento. Este
facto anima a indústria de tintas
sendo que o futuro é promissor.
Relativamente a existência de chumbo em tintas produzidas localmente, Mubarak
Abdul esclareceu que acontecia isso. No entanto não era
ao nivel tão elevado como se
fez ecoar. As ONGs entram
no mercado fazem estudos
e não aprofundam de onde
vem e qual é a quantidade.
“Não há nenhuma indústria
moçambicana que usa chumbo
ou produtos nocivos a saúde.

O que acontece é que há introdução de normas de saúde que
norteiam a indústria de fábrico
de tintas e noutras áreas e isso
acontece noutros países sucede
que quando querem aplicar em
África fazem copy and past e
nunca estudam as condições
climatéricas em que o país
se encontra e quando sucede isso, as empresas sofrem e
são mal faladas” referiu sublinhando que o nível de chumbo
aplicado nas tintas produzidas no país é aceitável, uma
vez que entram na secagem.
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*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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Moçambique prepara presença
no Afrobasket 2021 sem pressão
É com amor a Cabo Delgado e com sentido de missão que a
selecção de Moçambique prepara a sua presença no Afrobasket
2021 a realizar em Yaoundé, os Camarões, de 18 a 26 de Setembro. Os trabalhos decorrem desde a manhã de sábado e em sessões bi-diárias a equipa de todos nós procura ganhar os automatismos necessários para tomar parte no evento, com o objectivo.

P

ara concentrar-se o máximo
possível no trabalho de montar
uma equipa em
pouco tempo, Nasir Salé optou
por trabalhar à porta fechada
para que as jogaforas estejam focadas nas orientações técnicas.
“O que nós pretendemos é
manter o nosso momento d estar
e acima de tudo tentar superar o
período de paragem, apesar de
não ter sido na totalidade porque as jogadoras estiver a trabalhar nos seus clubes e isto vai
dar uma certa ajuda, estamos a
olhar para os processos tácticos
e das dinâmicas que vamos encontrar perante os adversários”,
disse Nasir Salé que acrescentou que “guaranhéns de cinco
horas de trabalhos bi-diários
selecção procura encontrar
os automatismos ofensivos e
também a nossa forma de estar em termos defensivos”.
À disposição de Nazir Salé
estão 11 jogadores, com a excepção de Leia Dongue e Tâmara Seda que estão em Espanha
e se juntaram à equipa no local
da competição. A capitã Odélia
Mafanela diz que o estado de
espírito no seio do grupo é bom.
“O grupo está extrema-

mente motivado, temos noção
daquilo que são as adversidades e os desafios que temos
pela frente, mas estamos coesas e motivadas”, disse a
Capitã da Selecção Nacional.
O combinado nacional
é composto por uma miscelânea de jogadoras, onde
reside a experiência e a juventude, sendo que será este
um dos primeiros para preparação da transição de gerações no cinco moçambicano.
“É o momento de começarmos a passar algum testemunho
para aquelas jogadoras que acredito que terão daqui para frente
mais internacionalizações e dar
o seu préstimo à nação”, disse o Seleccionador nacional.
Para além do trabalho em
campo a prestação de Mocambique inclui a observação dos
adversários,
nomeadamente
Nigeria e Angola, que integram
o Grupo B do Afrobasket 2021.
“São duas selecções extremamente fortes que vão disputar este campeonato com objectivos bem definidos muito antes,
pela preparação que tiveram,
mas isso não quer dizer que entraremos para o jogo dando de
bandeja, pelo contrário vamos
tentar dar o nosso melhor, ten-

tar contrariar com os pés bem
assentes no chão, não haverá o
pensamento de atacar os lugares cimeiros ou de estar nos seis
primeiros lugares, o que queremos em áreas jogo a jogo, já
foi retirada está pressão sobre
nós, queremos fazer um bom
campeonato e isso passar por
tentar dar um certo equilíbrio a

selecção nacional e se nós convertermos em cada jogo acima
de 50 pontos já vai ser bom”,
disse o Seleccionador nacional.
Eis as jogaforas que estão integradas nos trabalhos finais da selecção nacional
sénior
feminina:
Base: Dulce Mabjaia, Anabela Cossa e Silvia Veloso

Extremos : Carla Pinto,
Elizabeth Pereira, Estefânia
Chiziane e Ingvild Mucauro
Postes: Deolinda Gimo,
Odélia Mafanela, Cecília Henriques, Vilma Covane e Tâmara
Seda e Leia Dongue (as duas
últimas estão em Espanha, a
cumprir a pré-época no Araski)
(LANCEMZ)

Edmundo Matesso submete candidatura com Lurdes Mutola
como vice-presidente para área de marketing
Com o apoio da “família
do atletismo” Edmundo Matesso, de 57 anos, submeteu
na tarde de sexta-feira a sua
candidatura à Presidência da
Federação Moçambicana de
Atletismo, cujas eleições estão marcadas para dentro de
dias e nas quais irá enfrentar
Kamal Badrú, antigo Secretário Geral da FMA na então
Direcção de Shafee Sidat.
Edmundo Matesso conta
com apoio de figuras do proa
da modalidade, tal é o caso
da única campeã olímpica e
mundial que o país viu nascer,
Maria de Lurdes Mutola que

abdicou da sua candidatura e
abraçou a conhecida lista da
“família do atletismo” para
ocupar a posição de vice-presidente para a área de marketing.
O candidato a eleições da
FMA é antigo praticante de
atletismo, desde o nível escolar, do bairro e federado,
tendo entrado para o dirigismo desportivo pela Associação de Atletismo da Cidade
de Maputo (AACM), onde
desempenhou a função de
Vice-Presidente para área
de Administração e Marketing, nos mandatos de
Acácio Jaime e Soraya Aly.

A folha de serviço de Matesso na modalidade inclui a
coordenação da Corrida Pedestre, designada *mLégua
Grande Prémio Petromoc
e no mandato prestes a findar, desempenhou as funções
de Vice-Presidente para a
área de Marketing na FMA.
Refira-se que Kamal Badrú foi o primeiro a apresentar
a sua candidatura para à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo sendo
que submeteu a sua candidatura há mais de duas semanas,
está do em campanha pelas
províncias.
(LANCEMZ)
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Ferroviário da Beira foi arrasador e apurou-se
para qualificação à BAL com estilo

O Ferroviário da Beira fez o pleno no torneio de apuramento para a qualificação à Basketball África League (BAL) sem
derrotas nos seis jogos disputados no Pavilhão do Maxaquene.
Na final do torneio decorrido durante uma semana em Maputo, os “locomotivas” do Chiveve derrotaram o seu homónimo
de Maputo 2-0, com números próximos “chapa-100”. No jogo
1 do play-off à melhor de três os pupilos de Luiz Lopes Hernandes haviam vencido por 93-66 e na noite deste sábado estivera a escasso ponto dos 100, ou seja, venceram e convenceram
por 88-99, ganhando o direito de representar o país na competição vai ter lugar em Outubro próximo, na África do Sul.

A

final do torneio de apuramento foi
a reedição da
final da Liga
Moçambicana de Basquetebol de 2016, 2017 e 2018 e o
facto de os “locomotivas” de
Maputo terem iniciado o play-off com derrota, acicatou os
rapazes de Milagre Macome
que entraram bem para o segundo jogo, saindo em vanta-
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gem no primeiro quarto, por
quatro pontos, 22-18 era o resultado no final dessa etapa.
Os campeões nacionais em
título conseguiram segurar a
vantagem até quando faltava
por jogar 1:27 minuto para o
intervalo, pois nessa altura e
com um triplo de William Perry os “locomotivas” do Chiveve passaram para a liderança
do marcador (42-43), até que
terminaram a primeira parte

em vantagem de quatro pontos,
com o placard a assinalar 42-46.
Daí para frente as duas equipas foram alternando a liderança no marcador e isso aconteceu por sete vezes em todo
jogo, a meio do terceiro quarto
o Ferroviário de Maputo liderava a marcha do marcador com
um ponto de vantagem (57-56),
contando com boa armação do
jogo por Baggio Chomonzo
(terminou o jogo com 19 pontos e 45.5% nos lançamentos
dos três pontos), mas no final
desta etapa era o Ferroviário da
Beira quem liderava por cinco
pontos de vantagem, 68-73.
Milagre Macome centrou o
jogo da sua equipa em Álvaro
Masa (que assinalou mais um
duplo-duplo, pois foi cestinha
do jogo com 31 pontos e capturou 11 ressaltos, dos quais

10 defensivos). O espanhol
teve marcação apertada de
Elves Howana (5 pontos e 6
ressaltos) e os “locomotivas”
apostaram no jogo colectivo
ao nível ofensivo, com os jogadores que vinham do banco
a darem contributo igual a dos
que estavam no cinco inicial.
Por isso, os pupilos de Luiz
Hernandez trataram de clarificar o seu poderio, chegando a
alargar a vantagem para 16 pontos (78-92), o que levou a que
os presentes pensassem que
o jogo terminaria na casa dos
100 pontos. O Ferroviário da
Beira só não chegou a centena
de pontos, pois teve oportunidade para tal quando faltavam
20 segundos para o fim, porém
Ismael Nurmomad, autor de
um duplo-duplo (14 pontos e
10 ressaltos), optou por feste-

jar o apuramento a qualificação à BAL, visto que estava
assegurada a vitória por 88-99.
Os “locomotivas” do Chiveve podem dar-se por felizes
nas escolhas dos seus reforços
para este torneio, visto que os
americanos estiveram a bom
nível neste evento, sendo que
no derradeiro jogo Michael
Murray voltou a registar um
duplo-duplo com 21 pontos e
15 ressaltos (13 defensivos),
enquanto William Perry contribuiu com 22 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências. Helton
Ubisse foi outro jogador que
esteve a bom nível, anotando 18 pontos e capturando 4
ressaltos, numa equipa que
apostou no trabalho árduo
para superar o défice competitivo, sobretudo em tempos
da COVID-19. (LANCEMZ)
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Os livros são os aeroportos para
infinitos destinos não limitados a terra
SILVINO MIRANDA
Claver Barreto, nascido e residente na cidade da Beira-Sofala, de 22 anos de idade, é um Freelancer de Inglês-Português e
estudante de engenharia informática, também escritor e poeta.

B

arreto
pratica
arte da escrita,
de alguma forma
sempre que lia
um livro, sentia
como se pudesse enxergar o universo. “Penso que acontece com
todos que lêem livros, cada frase
forma um cenário ao ler, somos espectadores desses cenários,porém,
de alguma interagimos com estes”.
Os livros são os aeroportos
para infinitos destinos não limitados a terra, pois existem livros
que tratam de conceitos tãoabstractos que levam-nos ao infinito.
“Para a contemporaneidade,
antes de continuar devo dizer que
eu vivo sobre certos princípios e o
mais importante é que tudo é uma
questão de perspectiva e possibilidade, então tudo que eu digo são
simplesmente perspectivas. Para
falar da importância que a escrita tem para contemporaneidade
devo falar como foi escrever as
primeiras páginas do meu livro”.
A acessivelmente 2 meses quando o artista pega no seu computador
e viu o livro que agora completo, tinha somente 1 página, tinha a ideia
do que queria escrever e pensou
que poderia escrever em poucas
semanas, por ao escrever menos de
7 páginas percebeu que jánão havia
mais nada em sua mente para escrever, a ideia, a criatividade estava lá,
porém, não tinha mais acesso a ela.
Foi quando percebeu que estava preso, não só na escrita mas
em muitos aspectos da vida e notou com o passar do tempo que

muitos estão presos e parte mais
aterradora é que não notamos isso
até o momento em que realmente decidem usar da criatividade.
A escrita libertou-o pois com
ela acessou a sua criatividade, ler
livros e escreve-los faz com que
notemos que existem infinitas possibilidades, perspectiva, porém, de
alguma forma impedimo-nos de enxerga-la e então ficamos estagnados.
“Desde que eu consigo me
lembrar eu sempre gostei de línguas e culturas, quando criança o
meu irmão mais velho introduziu-me a mitologia grega, o fascínio
que ele tinha na época foi contagiante e por algum tempo sempre
que podia eu lia na internet sobre
a mitologia grega, e as sensações
eram incríveis, poderia passar o
dia inteiro descrevendo o que sentia ao ler porem sairia do foco”.
No ensino secundário Barreto teve contacto com a filosofia, e
de certa forma agora afirma que lá
estava a liberdade. Diferente das
outras disciplinas em que não eram
permitidos explorar, mas eram
submetidos a certas regras, filosofia fazia-lhe sentir como se estivesse conversando com alguém,
e cada pessoa tem a liberdade de
falar o que quiser e isso fez-lhe
explorar mais e mais a filosofia,
e onde poderia conseguir saber
mais sobre a filosofia é nos livros.
“Eu lia livros e artigos na internet e ler livros de filosofia fez-me
interessar por outros livros. Por
exemplo, entrei um dia a procura
do livro do Marcus Aurelius sobre

o estoicismo e então no website
tinha vários outros livros e o título de alguns chamariam a minha
atenção e assim eu lia-os e conforme lia alguns livros e artigos ideias
foram se formando, então ainda
no ensino secundário comecei por
escrever livros de poucas páginas,
porem estes eram só pra mim pois
não tinha ainda a confiança de sequer pensar em publicar e na maior
parte eu deixava-os na metade”.
Barreto
ressalta
ainda
que, a cultura japonesa teve
um impacto considerável em
impulsionar-lhe
na
escrita.
O artista não conta com nenhum livro publicado, tendo terminando há pouco tempo o seu
primeiro livro e assim no processo de publicação. Não participou de nenhum concurso, tanto nacional como internacional.
Para poder escrever, de alguma
forma tinha de acessar a criatividade que o permitiria continuar, como
já referiu, percebeu que estava preso e que de certa forma não enxergava, mas as perspectivas e possi-

bilidades, tinha de o libertar ou de
pelo menos conseguir enxergar as
perspectivas, os caminhos a seguir.
“Penso diferente para cada pessoa, neste caso escritor, e para mim,
eu tinha de lembrar de eventos dolorosos do meu passado, tinha de
lembrar das coisas que perdi e nunca mais poderei ter de volta, porém
daria tudo pra ter, tinha de enxergar
o estado do mundo, da sociedade
sob certos pontos de vista e de alguma forma a o peso e a dor que
sentia ao passar por isso fazia com
que eu pudesse a cessar a criatividade, fazia com que pudesse enxergar as perspectivas e possibilidades
e então conseguia escrever, tive
de fazer isso até concluir o livro”.
Actualmente o artista pretende publicar o seu primeiro livro, porém, a falta de recursos
monetários o impossibilitam de
o fazer. Para tal, começou a procurar editoras ou meios de publicar o livro,entãonão diria estar
passando por dificuldades agora.
“Devo reiterar que tudo
para mim é uma questão de

perspectivas e possibilidades”.
A literatura, especialmente em
Moçambique não é dado o devido
valor, não existem muitos jovens
que apreciam, a maior parte das
pessoas falham em não perceber o
quão incrível um livro pode ser, por
isso que sempre que falamos sobre
escritores o nome Mia Couto é o
que teremos de maior referência, e
claro ele é incrível, porém, gostaria
o artista de um dia conversar com
pessoas e se por ventura conversassem sobre literatura, estes falassem de um escritor da sua geração.
“Além disso notei que os escritores da minha geração ou os
“não veteranos” em sua maior
parte focam-se em temas já bem
estabelecidos, por exemplo o racismo. Claro, é importante termos
noção disso, porém, temos já tantos artigos e livros sobre este tema
que quando leio um livro falando
disso, penso que a criatividade não tomou parte do mesmo”.
Para si, há muito que explorar, mas limitamo-nos a certas pequenas coisas, uma das
razões de pensar que estamos
presos. Olha para literatura no
contexto actual como algo que
falta mais valor e criatividade.
“Quero agradecer pela oportunidade de poder fazer parte
desta entrevista, espero que com
isso mais pessoas se interessem
pela literatura pois é algo incrível.
Gostaria também de agradecer a
minha família e aos meus amigos pelo suporte dado ao longo
da jornada, sem eles definitivamente eu não estaria onde actualmente estou, e por fim espero que
no futuro eu possa ver muitas excelentes obras criativas dos jovens
de Moçambique, todos temos a
criatividade, só temos de acessa-lá.

Morreu Mankew, consagrado um eminente professor
de artes (o político que sensibilizava nas Galerias)
O artista plástico Mankew
perdeu a vida esta segunda-feira (13 de Setembro), em sua
casa, no bairro de Xipamanine,
na cidade de Maputo. Mankew
estava doente há algum tempo.
A morte Valente Mahumana, de
seu nome, faleceu aos 87 anos de
idade, foi anunciada pela família.
Mankew Mahumana nasceu a
01 de Janeiro de 1934, no distrito
de Marracuene, na província de
Maputo. Aos 20 anos de idade,
emigrou para trabalhar nas minas
da África do Sul. Algum tempo depois, voltou a Moçambique e aí começou a pintar na área da construção civil, durante esteve cinco anos.

Quando se fartou, preferiu
investir na agricultura, no seu
distrito natal. A partir de 1971,
decide investir nas artes plásticas,
o que lhe garantiu muitas oportunidades, como exposições e
intercâmbio artístico nos seguintes países: Zimbabwe, África do
Sul, Egipto, Tanzânia, Alemanha,
Áustria, Rússia, Ucrânia, Geórgia,
Itália, Cuba, Nigéria e Portugal.
Fontes próximas da família
disseram que, nos últimos anos,
o artista não gozava de boa saúde tendo perdido a visão e estava
abalado por duas recentes infelicidades, da sua esposa e filho.
Desde a tenra idade, no seu

vilarejo, os miúdos aprendiam
as danças, canções, pinturas e diversas técnicas de produção de
artesanato. Estes exercícios eram
parte da educação e, sobretudo, da
transmissão de valores culturais
dos mais velhos para a pequenada.
À semelhança dos seus vizinhos e de parte dos jovens dos
seus tempos, em 1951 migrou para
África do Sul. Era o seu “primeiro Djoni”, ou seja, a sua primeira
aventura à “prometida terra do
rand”, que emanava leite, mel e fel.
Figura de renome no Núcleo
de Arte de Maputo, Mankew
é da geração de artistas e nacionalistas como Malangata-

na, Oblino Mabjaia, Chissano, Shikani ou Lindo Hlongo.
Autodidacta, tal como a
maioria dos artistas do seu tempo, Mankew participou, pela
primeira vez, numa colectiva,
em 1968. A sua primeira individual foi em 1973, na antiga cidade de Lourenço Marques, hoje cidade do Maputo.
Após a independência, em
1975, Mankew continuou a pintar inspirado na vida dos seus
admiradores, nas batalhas do seu
povo, no que via ao seu redor.
“Eu pinto com a mesma naturalidade que respiro o ar, pois sou e
fui sempre um artista realista,” dis-

se Mankew na referida entrevista,
Ao longo da carreira de
mais de 60 anos, Mankew viu
as suas obras exibidas, além de
Moçambique, em Portugal, Inglaterra, Noruega, Alemanha,
entre outros países do mundo.
Juntamente com o poeta José
Craveirinha, o artista plástico Malangatana, fez parte de uma célula
que consciencializava jovens para
a luta de libertação nacional. Nas
reuniões planeavam as viagens
de fuga para a Tanzânia. Pelo que
conta, “cabia a cada membro convidar outros jovens, mas sem que
precisasse de dizer aos demais,
por uma questão de segurança”.
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A pandemia da COVID-19 não veio para
mortificar a arte, usemos a arte como terapia
SILVINO MIRANDA
Para o escritor e poeta JoneSumaila, a arte no contexto actual está disposta em dois sentidos, neste caso, o positivo e o negativo. No sentido positivo porque algumas pessoas não valorizavam a arte, não achavam nenhuma graça,
seja qual for o tipo de arte, com o advento da pandemia, as
pessoas precisaram da arte para auxiliar em alguma coisa.

N

a parte negativa é que
as
pessoas
deixaram de
ter uma certa
liberdade, e havendo liberdade, as galerias e dentre outros
locais que realizavam eventos
culturais estavam 100% abertos,
assim sendo as pessoas podiam
estar presente nesses locais,
para assistir os artistas actuando, seja qual for o tipo de arte.
“Eu acho que sem a arte as
pessoas estariam depressivas,
porque não é fácil acordar e ficar
em casa, sem escutar nenhuma
música, sem ler nenhum livro. Eu
penso que seria estressante, então
as pessoas estando em casa tem
maior oportunidade de conhecer
e deliciarem-se mais da arte”.
JoneSumailaressalta
que,

por existirem artistas que vivem
da arte, neste contexto alguns
encontram-se em situação totalmente calamitosa, pois não
tem como explanar os seus trabalhos ao público. Podiam neste caso, estar a receber o valor
que os artistas investem para
trazer trabalhos de qualidade.
“O investimento de um artista deve ter retorno, pode até
fazer por amor, mas não adianta
fazer tantos livros e depois oferecer, pelo menos no meu caso,
eu estou investindo na qualidade
para quem sabe ganhar um reembolso da venda dos meus livros”.
“Através da arte, as pessoas
libertam-se, viajam ao redor do
mundo. Há quem passa por dificuldades, mas arte surge como
suporte, a pessoa consegue entender, ou seja, a pessoa consegue

identificar-se através da arte”.
No seu entender, neste tempo de COVID, percebeu que
tem trabalhado mais, pois tem
mais tempo em casa e com
isso, sobra mais tempo para
poder escrever e debruçar os
seus sentimentos na escrita.
“Eu transformo essas dificuldades em oportunidades,
porque se fico mais tempo em
casa sem fazer nada, logo te-

nho mais tempo de poder ler,
escrever, portanto, o meu prato de cada dia é escrever”.
Acrescenta o artista que
neste momento de dificuldade é onde existe mais criatividade, pois os artistas tendem
a readaptar-se e produzir cosias novas, de modo a dar mais
cor e brilho a vida de todos.
Os escritos do poeta fundamentam-se em textos po-

éticos e motivacionais, ao
fazer a partilha em redes sociais, as pessoas se identificam
com maior parte dos textos.
Para si, a pandemia não veio
para mortificar a arte, pois os artistas devem manter a arte viva.
Para Sumaila, as redes sociais têm sido muito fundamentais, visto que é através delas
que consegue expandir os seus
trabalhos, sendo que não é o
único artista que tem feito isso.
“Apesar de eu usar as redes sociais para promover o
meu trabalho e tornar mais conhecido aos demais, penso que
existentes tantos outros que o
fazem, mesmo que de forma ínfima porque muitos artistas são
preguiçosos, mas lá estão eles”.
“Em suma, ao invés de chamarmos que a pandemia veio
estragar, temos que usar dessa
para exportar os nosso trabalhos, eu tenho feito isso e falo
muito da arte em redes sociais,
de modo a manter viva a nossa arte, não podemos ficar cabisbaixos, temos que erguer a
nossa arte de todas as formas
e tenho feito sempre isso”.

As autoridades que zelam pela Cultura no nosso País ainda
têm reticências em relação aos fazedores de Hip-Hop
Valentim Francisco Dzimba, mais conhecido pelo seu
nome artístico V.A.D, de
30anos. Nasceu em Maputo
Bairro Central B, aos 8anos
de idade deixou este bairro.
Actualmente reside no bairro Ferroviário em Maputo.
Rapper e compositor. Compõe suas próprias músicas e
é Contabilista de Profissão.
V.A.D é fazedor do estilo
musical Rap (Hip-Hop) e tem
como preferência de instrumentais o Trap beta e o Boom bap.
Faz parte de uma geração que
foi ponte entre o Rap Underground e o mais comercial, na
altura denominado (Bounce).
“Com a minha música
tento transmitir uma mensagem positiva, de reflexão, de
mudança de atitudes com os
mais novos, (crítica social).
De modo que tenham boas
referências e não irem pelos
caminhos errados que na adolescência podem encontrar”.
O artista teve o seu primeiro encontro com a arte
em 2005, após ouvir a música

Geração TV (do Duas Caras)
e daí apaixonou-se. Como
Rapper iniciou a sua carreira
de forma amadora em 2009
com amigos e só em 2016 decidiu levar a sério a sua arte.
O rapper conta no mercado
com uma Mixtape lançada em
2012 intitulada “Labirintos da
Mente” e em 2019 lança uma

Ep denominada “Júpiter”, A
Ep tem como singles de avanço
as músicas “Nada a perder” e a
música “Violência Doméstica”.
“Nunca participei de nenhum concurso específico pois
não me vejo nos mesmos. Contudo recebi um elogio público
do Mano Azagaia no Facebook
pelo single de avanço da mi-

nha Ep”, sublinha o artista.
No seu entender, de forma
tristonha, as autoridades que zelam pela Cultura no nosso País
ainda têm reticências com os
fazedores de Hip-Hop, principalmente os mais tradicionais.
“O género ainda é marginalizado, contudo quero acreditar
que com o tempo iremos conquistar o espaço a muito merecido por parte do empresariado”.
As dificuldades enfrentadas pelo artista ao longo deste grande período é a falta de
condições monetárias para arcar com toda logística por detrás de cada música. Falta de
espaço nos mídias surge então
como uma segunda dificuldade.
“Falando especificamente
da minha área que é Hip-Hop,
acho que estamos num bom
caminho. Com a pandemia os
fazedores dessa arte aprenderam a se reinventar. Nos últimos
tempos reparámos que os artistas tem usado mais e de forma
apropriada as plataformas digitais pra divulgação dos seus
produtos com vista a abranger

o máximo de pessoas possíveis.
Seu primeiro grupo denominava-se
“Free-Deliever”
que pertencia a KhabaHood,
este que foi provavelmente o
maior e mais bem-sucedidoprojecto de Rap do Block4
(Bairro Ferroviário) e que
foi o berço de quase todos os
Rappers da minha geração.
O rapperconta com várias
participações musicais com
artistas moçambicanos como
TYKID, Laylizzy, Ubakka,
LilBanks, Mimae, entre outros.
Também fez parte do grupo
BKVMoz e New Rootz no entanto sempre teve os seus projectos
a solo separados desses grupos.
“Me considero um Rapper extremamente versátil e
que se adapta com a dinâmica do tempo e do ciclo evolutivo do Hip-Hop. Por ser
um indivíduo astuto que pensa fora da caixa sempre me
destaquei nas músicas (pelo
conteúdo e skills) oque sempre me rendeu muitos elogios
por parte dos que já tiveram
oportunidade de me escutar”.
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Helena Taipo a dama da frustração!

N

o nosso país,
em particular a Cidade
de Maputo,
acordou no
dia 7 de Agosto deste ano com
mais uma daquelas revelações
que são conhecidas como bombásticas, também são conhecidas como notícias sem crédito,
fofoca ou suspiros de quem
está em agonia perante evidentes e irrefutáveis acusações
que contra si a justiça detém.
Desta vez tratou-se de um
áudio de uma conversa amena e
descontraída que a ex-directora
provincial de trabalho em Nampula, ex-Ministra de Trabalho de
Moçambique, ex-Governadora
da Província de Sofala, ex-Embaixadora de Moçambique em
Angola e nos últimos anos ex-inquilina da Cadeia Civil da Cidade
de Maputo, a Helena Taipo, teve
com o jornalista pouco ético do
Jornal Dossiers e Factos, Serôdio
I. Towo, que gravou a conversa
sem consentimento. Isto é contra
todas as regras do jornalismo,
transparência e profissionalismo. Que coisas da nossa terra!
O Serôdio pôs a circular o
conteúdo da conversa amigável
que teve com a sua «amiga» Helena Taipo onde ela fala sobre as
suas opiniões acerca da pessoa
do seu ex-Chefe, até a data da sua
prisão, Presidente da República
Filipe Jacinto Nyusi, fala da sua
conterrânea Margarida Talapa,

e do desempenho da Talapa na
campanha eleitoral que culminou
com a condução do Filipe Nyusi a Presidência da República.
Diz que o Presidente não é
querido em Nampula, que havia
alas durante as eleições internas.
Sim, normalmente sempre há alas
nos partidos, este é o simbolismo
da democracia, por isso há mais
de um candidato. Mas no fim, é
o que se viu, todos uniram-se
em torno do candidato vencedor.
Quer a Sra. Taipo, desmentir? Será a Sra. mensageira dos membros do
partido e da população simpatizante da Frelimo em Nampula?
Os Macuas já mais se estratificaram ou se fizeram valer através da sua localização no interior
ou no litoral. Que mensagem Helena Taipo finge transmitir quando diz que os Macuas do interior,
como ela, não falam, só agem.
Dividir os Macuas do interior e
do litoral? Conflituar os Macuas
em função da sua localização na
província de Nampula. Taipo, não
precisa de atear fogo a toda aldeia
para obter solidariedade quando a tua casa está em chamas.
Deixa os Macuas em paz, quem
tem problemas com a lei é você.
Aborda também sobre o julgamento do caso das dívidas
ocultas e deixa expressa sua opinião. É livre de o fazer. Porém,
não ficou bem na fotografia que
uma figura como esta, atrás descrita, entre em questões pouco

elegantes e vingativas. A forma
de tratar ao Presidente da República, em exercício, nem que não
estivesse em exercício, de forma
indecente, faltar respeito aos seus
colegas e procurar desvalorizar
todo o esforço do Chefe do Estado, deixa transparecer que há um
mau clima na Frelimo, partido de
que ela é membro; procura pôr
seus ex-colegas da governação
uns contra os outros, com insinuações baseando-se em informações que só ela é quem as domina.
Há comentários sobre temas
privados, sem prova, fofocas,
que pretende criar confusão pensando que pode obter algum be-

nefício para a sua imagem negativa, como insinuar que o Chefe
do Estado a pretendeu; nem que
seja para presentear o seu marido como a mulher mais fiel
do país nem para tentar a todo
o custo manchar o seu antigo
Chefe. Porquê não fez estas revelações na hora? Porquê agora
estas indirectas e insinuações?
Quantos cavalheiros não terão
tentado paquerá-la (conquistar) e
ela não veio ao público revelar?
Dividas ocultas, sim senhor,
ela «domina o dossier» porque
foi Ministra não é? A pergunta
que se faz é a seguinte: Porquê
não se concentra no caso dela de

que é acusada no rombo havido
no INSS? É bom que esgrima
todos os argumentos para se ilibar neste processo do que tentar se imiscuir em seara alheia.
Lamentavelmente o “jornalista” Serôdio Towo, usa e manipula
as informações que consegue obter por via ilícita, que por vezes
consagram de forma pouco apologal ou por formas ou formas não
transparentes e trabalhadas, para
que pareçam verdadeiras, com
objectivos possivelmente escuros.
Prática utilizada com políticos
e empresários em alguns casos.
É difícil entender que está a
gravar sem o conhecimento da
Helena Taipo, possivelmente
não informou a pessoa entrevistada, que estava a gravar. Esta
atitude no final cria uma situação
muito negativa aos profissionais
do jornalismo. Quis aproveitar
a situação comprometida para
obter uma vantagem pessoal.
Infelizmente esta é a natureza
de alguns dos nossos jornalistas
que escrevem o que lhes é dito e
não o que eles investigam e chegam a suas conclusões próprias.
Como já escrevemos em várias ocasiões, não concordamos
que as notícias ou fofocas da vida
privada sejam publicadas sejam
políticos, empresários, jornalistas
ou qualquer outra pessoa. Todas
essas pessoas têm filhos, família, amigos, que se sentem ofendidos com aquelas notícias que
não contribuem para a sociedade.
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