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Onde está a verdade no meio do tumulto?

Gangsterismo

político na Renamo
PR diz que a Renamo está a cooperar

Um mal nunca vem só

Sabotador Lesa-pátria
da paz que
nega
se explique relaxamento
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Assumir o ritmo da Onda Vermelha
no seu efeito multiplicador
- aposta de Basílio Monteiro, chefe da brigada central do partido Frelimo na Zambézia

A Onda Vermelha, lançada
pelo Presidente Filipe Nyusi, serviu para alertar os membros do
Partido Frelimo a empenharem-se para os desafios eleitorais
que se seguem. O presidente da
Frelimo disse aos seus membros que, mesmo com enormes
desafios, o país caminha a bom
passo, e o partido está interessado em continuar a trabalhar
rumo ao desenvolvimento. A
Onda Vermelha marcou o distrito de Mocuba, e o seu efeito
multiplicador vai fazendo eco
um pouco por toda a parte.No
rol desta dinâmica, as populações vão sentindo as promessas
para os próximos tempos, desde
a projecção de construção de
hospitais, expansão da rede de

O

Ângelo Munguambe

Presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, lançou há dias a Onda Vermelha na Zambézia,
uma iniciativa que pretende, sobretudo, cativar e despertar nos seus membros e
simpatizantes sobre a necessidade de devolver a mística aos desafios eleitorais nesta
província, votando no batuque e na maçaroca. Basílio Monteiro, capitão – mor da
brigada central do partido Frelimo para a batalha eleitoral, assume que a visita do
PR e consequentemente o lançamento do slogan Onda vermelha tem o condão de servir de alicerce
para que os zambezianos não durmam na sombra do coqueiro. Nesta senda, os secretários dos
órgãos partidários distritais, em conversa com o Zambeze, corroboram com o chefe, augurando
que o trabalho deve ser árduo, “porque há pessoas com duas caras”.
distribuição de água nas cidades,
vilas e zonas rurais, construção
acelerada de infraestruturas e
a construção de 90 unidades
sanitárias em 90 distritos, para
além do compromisso de edificar
casas para jovens nas zonas sul,
centro e norte do país.

Presença do PR reavivou sentimento de vitória
Basílio Monteiro, chefe da brigada central

“quando o PR
reafirma que vai
cuidar dos moçambicanos no
melhor do seu esforço, isto é obra.
Obra da Frelimo
que se estende
em todos os raios
de acção social e
económica”.

“A visita do Presidente foi
deveras marcante para os zambezianos, e em particular para as
gentes de Mocuba, que sentiram
de perto o efeito multiplicador
da Onda Vermelha”, assim
começa por caracterizar este
momento, o chefe da brigada
central e actual ministro do Interior, realçando que o gesto foi
gratificante, e incarna-se como
um tónico para as eleições de
Outubro.

Para Basílio Monteiro, e no
cômputo geral, “por aquilo que
temos vindo a perceber, usando o microscópio da análise,
as pessoas têm consciência do
ambiente pouco favorável nos
pleitos eleitorais anteriores, mas
quando estas mesmas populações se lembram de 2015, e do
contributo da Frelimo quando
ruiu a ponte em Mocuba, quando se lembram dos muitos postes de energia que tombaram,
centros de saúde destruídos e
vidas ameaçadas pelo ciclone
Idai, e no meio destes infortúnios a Frelimo mobilizou meios
e normalizou as suas vidas, estas
pessoas põem mão na consciência e retribuem da forma como
se viu em Mocuba”. Juntando
a isto-continua- “quando o PR
reafirma que vai cuidar dos
moçambicanos no melhor do
seu esforço, isto é obra. Obra
da Frelimo que se estende em
todos os raios de acção social e
económica”.
Continuando na sua avaliação, Monteiro distingue a entrega dos jovens e das mulheres”
que tem-se reflectido no cantar
diário de algumas estrofes do
hino nacional, incentivando à
dedicação e luta pela unidade
nacional. Isto também é encorajador e mostra que a Frelimo
está focada na promessa de
servir as populações, transmitindo mensagens para não
se negligenciar esta chama,
focada na paz. Com esta análise
conjuntural, estamos próximos
do nosso objectivo, e uma vez
mais reiterar que a visita do PR
serviu de estímulo, porque afinal as populações apreciaram e
avaliaram no momento a atitude
e o altruísmo de alguém que foi
a Gorongosa enaltecer a necessidade da paz, trazendo nova
dinâmica e fazendo perceber
que a Frelimo está esperançada
na vitória. Afinal, o mote da
Onda Vermelha”.

Agenda partidária agudiza esperanças
- Laurindo Piloto, 1° secretário do distrito de Quelimane
Na cidade de Quelimane, as
bicicletas marcam a diferença.
Na arena política, Frelimo e seus
opositores disputam espaço.
“Existe sobretudo uma convivência salutar cada qual com

as suas actividades e espaço bem
delineados.Para nόs a Onda Vermelha é uma realidade que veio
para ficar, e já é lema no seio dopartido, onde jovens, mulheres,
e todos os outros assumem o seu
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lugar” - afirma Laurindo Piloto,
ajuntando que em qualquer local
da província há entusiasmo, há
motivação, “quanto ao desafio de
levar à recandidatura de Filipe
Nyusi, e de ter um governador
nosso”.
No seu trabalho diário, Piloto
assegura que as bases concordam, e “nόs, como dirigentes,
sentimo-nos encorajados a
prosseguir o combate. A agenda
é promissora, daí o envolvimento de todos no sentido
de abraçarem a cor vermelha
simbolizando o efeito Frelimo.
Sinto que a cada dia que nasce, cresce a consciência das
pessoas, e o nível de aceitação
vai-se incrementando à grande
velocidade. Há sinais claros de
afeição ao partido e a visita do
PR galvanizou este sentimento. Deu para perceber que as
pessoas no contacto directo
como PR se revêm no esforço

para conquistar a província da
Zambézia”.

A missão é dura, porém a nossa
dinâmica é contagiante
- Geraldo Veloso, secretário para a mobilização em Mocuba
Realça que o trabalho de
angariação de membros é árduo,
“mas o importante é a nossa dinâmica que tem vindo sempre ao
de cima nos momentos cruciais.
Temos a máquina a funcionar
em pleno, garantindo claramente
que os cidadãos afluam às fileiras
do nosso partido. Como coordenador, sinto-me bem, estou a
trabalhar com gente engajada, há
novos membros, cada um tem a
sua missão, por isso que cantamos que o vaticínio é positivo.
Trabalhamos conscientes da
necessidade de trazer a vitória,
temos fé que iremos conquistar
esta maratona”.
Para Geraldo Veloso, com o
efeito da Onda Vermelha, deu

para perceber, “que temos muita
gente ao nosso lado e em redor,
temos esperanças, e quando
assim acontece só nos resta
agradecer à moldura humana
que acedeu ao convívio do PR,
recebendo a mensagem de conforto e de esperança renovando a
nossa militância. A Frelimo está
engajada em trazer segurança
social e económica e a esta visita
representa um estímulo de grande potencial político, e surge para
confirmar a vitória. Ficou claro
para todos que devemos continuar a trabalhar com afinco e não
tolerar situações que atentem à
integridade, porque nόs somos
pelo exemplo, fazendo as coisas
de forma correcta e ordeira”.

Filipe Nyusi deve confiar nos
jovens de Mocuba
-Arnaldo Majiua secretário da OJM do distrito
“O trabalho tem sido saudável”, - diz Arnaldo Majiua,
na sua abordagem, sustentando
que os jovens estão cientes da
sua responsabilidade no seio do
partido, face às eleições que se
avizinham. “Temos uma comunicação eficaz na base, sempre
que temos actividades há um
engajamento aprumado, e isto
nos leva z acreditar no porvir
eleitoral. A dedicação dos nossos membros leva-nos ao altar
político, há um horizonte que
se abre, apesar das dificuldades
pelas quais os jovens passam. A
crise e outras dificuldades que
o país atravessa, ao invés de nos

desencorajarem, dão-nos alento
para contornar as adversidades
e encarar no bom sentido os
embates eleitorais na província.
Poder ser complicado, mas há
esperança, os jovens estão in-

tegrados na esfera social, temos
interagido com os operadores
económicos para darem vasão ao
anseio profissional dos mesmos,
há instrumentos criados de formaçãoprofissional, e em síntese
dizer que os jovens de Mocuba
estão comprometidos. Com o
advento da descentralização, não
queremos ser da oposição. Por
isso, a aposta é não subestimar

saber passar o testemunho, para
que outras pessoas, neste caso as
mulheres, conduzam o processo
com sucesso. Como organização
da mulher em Mocuba, estamos
unidos, e estamos com a Frelimo.
Há muita satisfação no resultado
da disseminação das directrizes.
Não há distinções. Desde a base
somos todas mulheres unidas
por uma causa comum, onde

o adversário político. Os resultados da autarquia de Mocuba
fortalecem a nossa convicção,
estamos atentos e satisfeitos com
a adesão ao recenseamento, e por
estes elementos todos respiramos
que estamos no bom caminho.
A visita do Presidente trouxe
mais instrumentos de vitória,
galvanizou a nossa propaganda,
e saudamos o encorajamento do
PR quando diz que “eu confio na
juventude da Zambézia”.

cada uma tem o seu papel na
perspectiva de comprometimento com o partido. Estamos
igualmente satisfeitas com a
retribuição do partido, que nos
tem apoiado com painéis solares,
na reabilitação das vias de acesso,

Não devemos nos sentar na sombra do
coqueiro
-Manuela Opinkai, secretária da OMM
“O incentivo do PR relembra
que não podemos nos sentar na
sombra do coqueiro”, palavras
categóricas da secretária da
OMM, Manuela Opinkai, que

atesta que a humildade e a paciência de saber lidar com todas
as mulheres assegura o bom
trabalho nas bases.”Tratamo-nos de igual modo, e o resto é

reparação da ponte e como lançamento da primeira pedra para
a reabilitação da canalização de
água potável. Isto são ganhos e
também devemos realçar o apoio
do conselho municipal.
A visita do PR veio reforçar
aquilo que são os nossos anseios,
ou seja, devolver o seu a seu
dono. A Frelimo vai conquistar
a Zambézia, apesar de todas as
adversidades que pelo caminho
irão surgir. A Onda Vermelha
trouxe um grande impacto, e
graças a este movimento conseguimos mobiliar e sensibilizar
mesmo aquelas mulheres distantes em termos de projecção política. A mensagem está clara na
missão de trabalhar e ganhar as
provinciais. Há uma grande satisfação, um grande engajamento
por causa da Frelimo. Não vai
ser fácil, vamos trabalhar e não
dormir na sombra do coqueiro,
porque há quem tem duas caras.
Já estamos habituados a estes
embates. Pedra a pedra vamos
cimentando a união partidária,
e o alento, o que deixo é que os
camaradas sintam a visita do PR
como um grande impulso para
tocar cada mais alto o batuque
alicerçando o poder.
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Filipe Nyusi em visita à província de Maputo

Sabotador da paz deve explicar-se
Em quase todos os comícios, o Chefe do Estado, Filipe
Nyusi, tem sido confrontado
com o dossier da paz efectiva
no nosso país.
Falando em comício público, na semana passada no
distrito de Boane, no bairro
de Mulotana, Nyusi disse que
negociar a paz efectiva com a
renamo é seu compromisso e
não pode abandonar, tendo reconhecido que o encorajamento popular só ajuda, porque,
segundo garantiu, “eu jurei
trabalhar para a paz até onde eu
puder e vou continuar a fazer
isso e eu estou a fazer convosco”.
Sabotador (es) da paz
deve(m) se explicar
Segundo Nyusi, o processo
de paz não parou “o nosso objectivo e ir às eleições em Outubro, com as coisas resolvidas, é
o esforço que estamos a fazer”,
disse, para de seguida sublinhar
que “não depende (só) de mim,
depende dos moçambicanos, o
problema de paz”.
Entretanto, para Nyusi,
se há “um moçambicano que
não gosta de paz, há-de sabotar, mas agora deve explicar,
não gosta de paz por causa de
quê?”.
Nyusi questionou ainda sobre, “quer esconder que problema? O que é que ele faz bem
quando o país está em confusões? Ganha o quê?”.
De acordo com o PR, (até)
a Renamo já corrigiu a lista dos
guerrilheiros que devem ser
objecto do DDR, tendo frisado
que “aquela lista de que falávamos, dos oficias da Polícia que
não eram aqueles que esperávamos, a Renamo já corrigiu,
já me mandou uma lista com
pessoas da Renamo que ficam
lá em Gorongosa e nós vamos
avaliar essa lista para podermos
dar continuidade”.
Para o PR Filipe Nyusi, o
envio da lista correcta da Renamo já é um passo dado, o que
significa que “estamos a continuar a construir confiança entre
os moçambicanos”.
Por outro lado, fazendo radiografia da barbárie de Cabo
Delgado, Filipe Nyusi apelou à
vigilância popular de toda a sociedade moçambicana no geral.
Conforme ajuntou Filipe
Nyusi, as Forças de Defesa e
Segurança (FDS) estão no terreno, mesmo quando “às vezes

O

DÁVIO DAVID

Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, disse, na semana finda durante a sua visita de dois dias à província de Maputo, que, se no país
há moçambicanos que sabotam a paz por não gostar dela, devem vir a
público explicar-se sobre o que ganham quando o nosso país “está em
confusão”. De acordo com Nyusi, até a Renamo está a colaborar para o
processo de paz efectiva, tendo, inclusive, segundo ele, já corrigido a lista dos oficias
da Renamo que devem ser reintegrados na Polícia.

oiço discussões sobre o que o
Governo está”.
Segundo Nyusi, discutir
sobre o que o governo e FDS
estão a fazer no terreno, “às
vezes é ofensa, os jovens (da
FDS) estão lá, com chuva e
sem chuva, a vasculhar na mata
e a perseguir essas pessoas, e
apanham, como essas pessoas,
mais de 200 que foram julgadas. É graças à intervenção das
FDS que estão no terreno, eles
estão a acompanhar e a viver
com populações nas aldeias”.
Jovens recrutados em troca
de promessas satânicas
De acordo com o PR, muitos insurgentes foram julgados,
mas a maioria ainda está presa
“outros disseram que não têm
culpa nenhuma, foram apanhados em combate na frente
de batalha, mas dizem que não
têm culpa, voltaram para as
suas casas, mas no dia seguinte foram apanhados de novo e
quando foram questionados se
não eram os mesmos que haviam sido presos e julgados,
respondem que foram ditos que

se quiserem podem me matar,
porque vou viver bem no céu”.
De acordo com Filipe Nyusi, não se trata de nenhuma religião muçulmana, porque não
se conhece esse tipo de muçulmano que mobiliza jovens para
fazer crime com a promessa de
ir viver bem no céu, segundo
Nyusi, “é o contrario, quem
mata aqui na terra só vai para

o inferno”.
Ainda na sua intervenção,
Nyusi explicou que os insurgentes não querem revelar os
autores morais da “barbárie”
em Cabo Delgado, tendo justificado que por essa razão que
os insurgentes recrutam crianças, daí que apelou à maior vigilância da sociedade moçambicana no geral.

“Andam a enganar pessoas
dizendo que vão dar bolças de
estudo ou que vai ter emprego
em Mocímboa, tenho muitos
jovens que não conseguem
emprego em Mocímboa, qual
é esse emprego que estão a dizer? Outras vezes, dizem que
vão pescar em Quissanga, por
que é que não diz que vamos
pescar em Inhambane ou Inhassoro?”, questionou Nyusi.
“Estão a mobilizar e a instrumentalizar pessoas, treinam,
e esses treinadores não são
moçambicanos, ficam sempre
atrás (das crianças), mandam
os nossos filhos para estarem à
frente de balas, morrem eles ao
irem roubar cabritos para dar
aos que estão atrás. Vigilância
é essa, a chamada de atenção
que quero fazer”, apelou Nyusi.
Criadores de gado de Magude exigem a lei de “olho por
olho” contra ladrões de gado
Os agentes económicos do
distrito de Magude voltaram
a queixar-se num jantar ao PR
sobre o crónico problema de
roubo de gado, sobretudo bovino, perpetuado por gangs de
malfeitores.
Conforme reclamou o empresário de Magude, João Ferreira, há vários anos os criadores de gado têm estado a
pedir ao Estado uma solução
definitiva no combate ao roubo frequente de gado, segundo
Ferreira, “não estamos interessados que a pessoa vá à cadeia e que fique presa por dois
ou três anos, os prejuízos são
grandes, se alguém roubou me
uma cabeça deve pagar duas”,
defendeu.
Por seu turno, a empresaria
moçambicana Amélia Zambeze
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defendeu no mesmo jantar que
para fortificar e fazer crescer
a indústria nacional é preciso
também regular e monitorar a
participação do investimento
estrangeiro, porque segundo
entende ela, o que tem acontecido é que o empresariado
estrangeiro vem para o nosso
país “abrem grandes empresas
ou grandes lojas” e depois sufocam o empresário nacional.
O ministro do Interior, Basílio Monteiro, chamado a intervir sobre o crónico problema
de roubo de gado, no distrito de
Magude, explicou que a província de Gaza também manifestou a necessidade de se agravar a pena aos ladrões de gado.
De acordo com Monteiro, o
PR, inclusive, já mandatou no
ano passado uma missão conjunta do Tribunal Supremo, da
PGR, dos ministérios da Justiça Assuntos Constitucionais
e Religiosos e de Interior para
aprofundar o conhecimento do
problema e sugerir medidas
que possam mitigar o roubo de
gado naquela parcela da província.
Compal de malambe,
um modelo de sucesso na
província de Maputo
Na vila autárquica e “verde” de Boane, o PR Filipe Nyusi visitou a fábrica de sumos
“Sumol e Compal”, que está
instalada há cerca de seis anos
na vila de Boane e produz até
17 milhões de litros de sumo
por ano.
No final da visita, Nyusi
explicou à imprensa que há necessidade de se acarinhar aquele projecto, alegadamente porque durante a sua recente visita
a terra do “fado”, recebeu em
Lisboa, os gestores da empresa.
“Aqui nesta Sumol & Compal Moçambique vemos claramente que podemos transformar o nosso produto nacional e
tornar-se em grande qualidade,
é um grupo que quanto a nós
veio para ficar, porque está a
colocar Moçambique no mapa
de transformação, para além
de empregar jovens, como estamos a ver aqui”, disse Nyusi.
Para Filipe Nyusi, a fábrica
Sumol & Compal vai ajudar
a promover a produção agrícola da província de Maputo,
porque grande parte da sua
matéria-prima vem do trabalho
agrícola.
Na mesma ocasião, Nyusi
desafiou ainda aos gestores da
referida empresa a expandirem
o projecto desenvolvido pelos seus jovens colaboradores,
através da introdução de novos
produtos a base de frutas nacionais como é o caso do Compal
de malambe “tudo matéria-prima de Moçambique, temos

banana, manga, laranja, pode se
produzir uvas nesta província”.
De acordo com um dos
gestores da fábrica Sumol &
Compal Moçambique, Fernando Oliveira, o malambe é adquirido na província de Manica
“mas estamos convencidos que
vamos ter mais parcerias para
cada vez mais utilizar a matéria-prima nacional”.
Aliás, não se pode falar de
capitalizar a produção agrícola
nacional com falta de chuva e
de água, sobre o crónico fornecimento de água potável.
Nyusi, confrontado com a escassez que se vive no bairro de
Mulotane na mesma província,
disse que há projectos em carteira, contudo reconheceu que
os furos privados estão a ajudar
a minimizar o problema.
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Junta militar da Renamo não quer o
presidente nas negociações da Paz:

Ossufo Momade traiu
a nossa confiança

Água de Eswatini foi uma
solução intermédia
Segundo Filipe Nyusi, a
solução tomada pelo seu Governo de pedir água ao rei de
Eswatini, apesar de momentânea, foi acertada porque já
nenhum investidor queria investir na província de Maputo
“como se constrói uma fábrica
onde não há água? Questionou
Nyusi, para de seguida acrescentar que “mesmo a fábrica
de Coca-Cola, se não houvesse
água não viria, e estavam a ter
dificuldade, então, com a pouca
água que veio mesmo a Bananalândia reactivou-se”.
“Essa foi uma solução intermédia”, explicou Filipe Nyusi,
garantindo que “há qualquer
momento vamos nos fazer mais
presentes através da barragem
de Corumana. O governo do
distrito está muito preocupado, e através do FIPAG está a
desenhar a construção de alguns centros de distribuição de
água”, justificou Nyusi.
O Chefe do Estado, Filipe Nyusi, explicou ainda aos
jornalistas que o seu Governo
construiu e reabilitou ainda
“mais de 500 fontes de água,
onde a reserva de água está
por volta de 25 mil metros cúbicos, portanto ainda estamos
a expandir o fornecimento da
água”.
Nyusi destacou ainda com
crescimento da província de
Maputo o facto de que em 2015
estava claro que havia 21 mil
habitantes por médico, na província de Maputo, mas agora,
mesmo apesar da explosão demográfica e de ter duplicado a
população, se está no rácio de
cerca de 12 mil habitantes por
médico, e “isso é um grande
avanço, mas ainda não estamos
lá. Aumentamos de 75 médicos
para 162, isso já é bom em termos de redução da malária”.

A procissão vai ainda ao
adro na perdiz. Um grupo de
militares da Renamo diz que
o actual presidente do partido,
Ossufo Momade, traiu a sua
confiança pelo que alerta para
o risco de consequências sobre a população se o Governo
moçambicano insistir no diálogo com a liderança do partido da oposição.
“Queremos apelar ao
Governo, na pessoa do Presidente moçambicano, para
interromper o diálogo com
Ossufo Momade”. Caso insistam, “as consequências
podem cair para o povo moçambicano, povo pobre e que
não tem nada a ver com política. Apelamos a estas pessoas
para nos respeitarem, porque
a Renamo somos nós”, dizem
os militares em conferência
de imprensa nas matas da Gorongosa
O grupo, liderado pelo
major-general Mariano Nhungue e que se auto-denomina
Junta Militar da Renamo,
considera que Ossufo Momade já não é líder daquela força,
acusando-o de estar a “raptar
e isolar” oficiais da Renamo
que estiveram sempre ao lado
do falecido presidente do partido, Afonso Dhlakama, que
perdeu a vida a 3 de Maio do

ano passado.
“Apelamos ao público
moçambicano e ao grupo de
contacto da comunidade internacional nas negociações para
pautarem pela calma, porque
a Junta Militar da Renamo vai
anunciar brevemente medidas
exequíveis e que permitam o
bom andamento do processo
político de paz”, referem os
militares.
A Junta Militar vem exigindo a demissão de Ossufo
Momade desde início de Junho, acusando-o de estar a
destruir o partido e ameaçando-o de morte.
Segundo os militares, a
eleição do novo líder da Renamo, que, segundo eles, será
o candidato nas eleições de
Outubro próximo, será dentro
de 10 dias.
“O nosso presidente, fiel a
nós, vai continuar a dialogar
até às eleições”, disse a junta
militar.
Acrescenta que o actual
presidente deve abandonar o
Estado-Maior-General, tendo
ameaçado o recurso a força se
for necessário.
“Ossufo Momade é arrogante. Ele tem conhecimento
da sua destituição mas ele não
quer dar ouvido. Nós começamos a revolução saindo

do
Estado-Maior-General.
As eleições serão no Estado-Maior-General. Se ele não
quiser sair a bem, vamos atacar”, ameaçam os militares.
Na sua primeira aparição após as contestações, a
24 de Junho, o presidente da
Renamo, Ossufo Momade,
disse tratarem-se de “forças
diabólicas” que estão a tentar
manchar o “bom nome” do
seu partido, considerando que
os guerrilheiros que exigem a
sua demissão estão a ser instrumentalizados.
O Governo moçambicano
e a Renamo continuam a negociar uma paz definitiva em
Moçambique, tendo as partes
previsto que até Agosto, antes das eleições gerais de 15
de Outubro, seja assinado um
Acordo de Paz no país.
Um dos pontos mais complexos das negociações tem
sido a questão do Desarmamento, Desmobilização e
Reintegração dos homens armados da Renamo.
O principal partido da
oposição exige a presença dos
seus quadros no Serviço de
Informação e Segurança do
Estado (SISE) e nas academias militares, o que não tem
tido resposta por parte do executivo moçambicano.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O vestuário e o inverno

O

vestuário é, sem
dúvidas,
uma
graça e bondade
que Deus concedeu exclusivamente ao Ser Humano.

Nenhuma outra criatura goza
de tal graça e bondade. A consubstanciar esta asserção, temos o Vers.
26 do Cap. 7 do Al-Qur’án, onde
Deus faz referência a esse obséquio:
“Ó filhos de Adão! Com efeito,
criamos para vós o vestuário para
cobrir a vossa nudez, e que é um
meio para o vosso adorno”.
Imaginemos por momentos que
o Ser Humano tivesse que andar
pela Terra assim como andam os
animais, isto é, nus, sem vestuário!
Imaginemos a vergonha e a indecência que tal facto poderia causar.
De facto, Deus proporcionou-nos uma variada gama de vestuários. Cada povo ou região tem o seu
estilo de vestuário, podendo ver-se
ainda hoje vestimentas típicas de
povos que há séculos habitaram
determinadas regiões e que ainda
hoje se vestem da mesma maneira.
Mas o objectivo comum para além
do embelezamento e adorno, é

cobrir a nudez.
À medida que o tempo passa e
as épocas (estações do ano) se sucedem, as pessoas sentem necessidade
de adquirir novos vestuários.
Muitas vezes, quando adquirimos novas roupas, as antigas ficam
arrumados em malas ou guarda-fatos, sendo raramente ou mesmo
nunca, usados.
Será que já reflectimos acerca
do desconforto daqueles que têm
que suportar o rigor do Inverno
e dos ventos característicos desta
estação, sem qualquer roupa que as
proteja das intempéries, enquanto
nós os mais desafogados temos uma
variada gama de roupas guardadas
em malas, armários e guarda-fatos,
que não usamos? Roupas que são
perfuradas por traças e outras
pragas de insectos, acabando quase
sempre por ser atiradas ao lixo por
já estarem danificadas?
O Profet a Mu hammad
(S.A.W.), quando recebia novas
roupas, doava as antigas. E dizia:
“Quem se adorna com roupa nova,
recita a respectiva prece (duã) e de
seguida doa a sua roupa antiga ao
pobre, permanecerá no amparo e
protecção de Deus, portanto, dentro

TINFANELO TAVUMHUNU

(Direitos Humanos)

do refúgio divino durante o resto
da sua vida, e mesmo depois da
sua morte, enquanto no corpo do
beneficiário durar um pedaço que
seja do vestuário doado”.
Que grande recompensa!
Com a chegada do Inverno,
muitos de entre nós adquirimos
agasalhos e roupas novas adequadas
ao frio, de forma a melhor enfrentar
os seus efeitos. Mas por outro lado
há muita gente na nossa sociedade, e
mesmo à nossa volta, no seio de gente
muito próxima a nós, que não tem
capacidade financeira para adquirir
novos vestuários.
No seio destes desfavorecidos encontramos crianças inocentes, assim
como velhos e cidadãos debilitados.
Se formos às províncias, às suas zonas
mais recônditas, a situação é ainda
muito mais difícil.
Esta situação nos proporciona
uma oportunidade ideal para pormos
em prática a tradição e as orientações
do nosso Profeta (S.A.W.). Como
crentes, oferece-se-nos uma oportunidade de estendermos o “calor do
Isslam” às populações da nossa terra.
Se doar roupa velha tem uma
grande recompensa, então que dizer
das recompensas que se obtêm ao

oferecer-se roupa nova?
E já que o motivo é a “doação de
roupa para a protecção contra o frio”,
também podemos doar mantas, sapatos, meias e porque não um chá, uma
papa, uma sopa quente para aquecer
os estômagos dos que há muito não
sabem o que é ingerir algo quente.
Esta é também uma forma de
revelarmos a nossa gratidão à Deus
pelos inúmeros favores concedidos
aos abastados. E Deus é deveras
generoso para com quem revela
gratidão para com Ele.
Os muçulmanos devem esforçar-se por fazer a diferença nos
locais onde vivem. Ao fazerem
campanhas nesta altura em que
o Inverno já se faz sentir, a partir
das mesquitas, colectando roupas
ou mesmo dinheiro para a compra
de fardos de roupa a ser distribuída
entre a população carenciada.
Quem fizer uso da sua riqueza
para proteger a sua honra, sem
dúvidas que é inteligente. Quem
a partir dela amplia o número de
amigos, é deveras prudente. E quem
a utiliza na obediência a Deus, é
bondoso. E não nos esqueçamos
que a misericórdia está sempre
próxima aos bondosos.

Para sermos felizes não é necessário que saibamos tudo, mas
precisamos, sim, de recordar o
que já sabemos, pois os grandes
problemas que o Ser Humano
enfrenta na sua vida se devem ao
esquecimento das realidades que
já conhece. Esta é, infelizmente, a
realidade da nossa terra.
Muita gente vive na pobreza
absoluta, pelo que os que foram
agraciados por Deus têm a obrigação de estender a mão de ajuda aos
desfavorecidos.
Existem duas portas de acesso
à eternidade:
1 – A porta da frente, por onde
entram os grandes benfeitores da
Humanidade.
2 – A porta de trás, por onde
entram os infelizes, os antipáticos
para com o povo e a Humanidade.
A porta da frente é a mais
nobre, enquanto a dos fundos é
desprezível. Os que entram pela
porta da frente são recordados e
elogiados por todos, enquanto os
que entram pela porta de trás são
amaldiçoados por todos, para o
resto das suas vidas.
Cada um que escolha a porta
que preferir.

(Samuel Matusse)

Se a pena de morte não estancou a guerra civil, o
diploma teológico estancará os mafiosos nas igrejas?

E

m
Moçambique
ultimamente proliferam igrejas, mas
algumas (muitas)
delas mafiam os
seus crentes para o carraças!
Prometem-lhes meios e fundos,
ora que lhes curarão doenças incuráveis com uma simples água,
ora que lhes darão riquezas, ora
que lhes possibilitarão ganhar
duas mansões, desde que entreguem à “deus” a casa que habitam! Fogo!
Talvez por causa dessas aldrabices todas, o SISE, a nível
da cidade de Maputo, recentemente decidiu mandar mapear
todas as igrejas existentes na
urbe, registadas ou não! Esta
atitude no mínimo nos deixou
perplexos! Indagamo-nos: Afinal, as igrejas que funcionam
na urbe não estavam mapeadas?
E que afinal no país funcionam
algumas igrejas não registadas?

Mas as aldrabices de algumas
(muitas) igrejas, não só despertaram o SISE para o mapeamento, como também levaram
o Governo central a aventar a
hipótese de se criar uma espécie
de regulamento que definirá os
requisitos a reunir para se ser líder duma igreja, tudo isto com o
fito de se conseguir acabar com
as aldrabices nas igrejas e o seu
surgimento que se dá como se de
cogumelos se tratasse, chegando
a haver 5 de denominação diferente num diâmetro bastante
diminuto! Chega-se a aventar
a hipótese de se ter como um
dos requisitos para se ser líder,
a apresentação dum diploma
duma escolateológica! Se com
esta exigência se pretende dificultar os charlatães, significa
que o Executivo, afinal, desconhece a magnitude do problema! É que se bem que há muitas charlatanices que ocorrem

dentro das igrejas, mas há outras
que se dão em meras casas onde
habitam “atendentes” que se
intitulam de pastores, enquanto
nem sequer são crentes de alguma igreja em concreto, todavia,
à semelhança de algumas seitas,
também prometem muitos milagres, inclusive a multiplicação
de dinheiro na mesma proporção em que Jesus multiplicou
os pães! Esses indivíduos gozam dum mimetismo fora de
série, pois nalguns momentos
são religiosos, mas noutros são
simples praticantes de “medicina divina”, e certamente nestaqualidade serão equiparados aos
curandeiros! Como o canudo
será exigido aos líderes religiosos, os praticantes de “medicina
divina”serão isentos, porque não
são líderes de nenhuma igreja,
exercem apenas uma “medicina
alternativa ”, mas as suas acções
burlescas são tão nefastas quan-

to as das igrejas cura tudo! Mesmo admitindo que o Executivo
conseguirá obrigar que todos
líderes que fundam igrejassejam
detentores de canudos, isso em
si só não fará com que se estanquem todas as aldrabices e
orgias que ocorrem nas igrejas!
O exemplo mais eloquente disto
vem da igreja católica, onde os
padres têm muitos canudos, mas
frequentemente chegam notícias vindas de todo mundo dando conta que aqueles mesmos
padres, possuidores de vários
diplomas, envolveram-se em
escândalos de pedofilia! Aliás,
em termos de pedofilia a igreja
católica detém recordes imbatíveis! Isto não prova que afinal
não é a falta de canudo que leva
os líderes de algumas igrejas a
trilhar maus caminhos? Por conseguinte, a exigência de canudo
não nos vai livrar dos charlatães
das igrejas! Mas de resto, nós

moçambicanos geralmente levamos muito tempo para identificar as soluções correctas dos
nossos problemas! Para a erradicação da pobreza já propusemos
a operação produção, o plantio
da jetropha, a revolução verde, a
cesta básica, etc. mas até hoje a
pobreza continua! Num passado
recente chegámos a introduzir
a pena de morte para estancar
a guerra civil, mas quanto mais
se fuzilavam impiedosamente os
ditos bandidos armados, mais a
guerra recrudescia e só transcorridos 16 anos, depois de muitos
estragos, é que descobrimos que
afinal o diálogo é queera a solução correcta! Desta vez, quanto
tempo precisaremos para encontrarmos uma solução correcta
paraacabar com os charlatães
que usando o nome de Deus
desgraçamos crentes? O mapeamento do SISEe a exigência de
canudo ainda é brincadeira!
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Gustavo Mavie

Em Moçambique há políticos da onça

T

al como há amigos
da onça, a maioria
dos políticos moçambicanos são também da onça, porque
o que os move são ganhos imediatos financeiros, e não a vontade de
servir o povo, como astutamente
apregoam aos quatro ventos,
como bem denunciou há centenas de anos Giovani Papini, como
sendo essa a prática de quase todos os politicantes e politiqueiros
do mundo.
Os politiqueiros cá da nossa terra são bem piores, porque
só reactivam os seus partidos ou
fundam novos e fazem coligações
nas vésperas das eleições, quando
se apercebem que há dinheiro à
espreita que, por força da Lei, será
atribuído pelo Estado a todos os
candidatos e partidos que participarão, no caso em epígrafe, neste
sufrágio universal.
Assim tem sido desde as pri-

meiras eleições multipartidárias
de 1994, que se realizaram dois
anos depois do Acordo de Roma,
assinado entre o antigo Presidente Joaquim Chissano e Afonso
Dhlakama, e que pós termo à
diabólica guerra que a RENAMO
movia desde 1977, com o apoio
dos então regimes racistas de Ian
Smith, da ex-Rodésia e do Apartheid na África do Sul. Assim que
terminarem as eleições, irão sumir e só reaparecerão e reactivarão os seus partidos nas vésperas
doutras eleições.
Nunca fazem nada e aquilo de
que são campeões é acusar os políticos e partidos sérios que nunca
dormem de recorrerem à fraude
para ganhar eleições. Mesmo
agora já estão acusando a FRELIMO de Nyusi de estar a preparar
uma fraude. Dizem que obrigou o
STAE a emitir Cartões de eleitores biométricos a fantasmas, mortos e crianças em Gaza. Sim, a

fantasmas, falecidos e crianças…
mas que baboseira meus Deus.
Isto é digno de sair no Guinness
Book of Records.
Para estas eleições que teremos a 15 de Outubro deste ano,
está a haver uma vez mais outra
‘’reactivação’’ desses partidos
que logo a seguir às de 2014 haviam voltado a pegar uma profunda soneca e que só agora estão acordando para que os seus
proprietários possam receber, de
novo, outros fundos do erário público, o que é o mesmo que dizer:
do nosso dinheiro, nós o povo.
Ora, isto é um grande roubo tão
igual a outros tantos roubos do
nosso erário, como o do Calote
das Dívidas Ocultas.
Curiosamente, a este roubo
que será feito por estes políticos
da onça a dita e barulhenta Sociedade Civil já não diz nada. Finge
que não vê nada ou que não é roubo. O roubo para ela é só quando

é feito pelos membros do partido
FRELIMO que essa Sociedade
Civil tem ordem dos seus patrões
para tirar do Poder por ter ousado
libertar Moçambique do colonialismo e dos tentáculos dos regimes racistas.
Este ressurgimento dessas
formações políticas ou essa criação de novos, sempre que nos
aproximamos das eleições, leva-me a esta conclusão de que são
políticos ou partidos da onça.
Digo isto porque está mais do que
claro que o que motiva tais políticos a se candidatar ou reactivar
os seus dormentes partidos é para
o benefício dos fundos que o Estado irá atribuir. A experiência do
passado provou que o mais que
irão fazer também agora é dividir
esses fundos que serão atribuídos
pelo Estado e se porem depois a
fresco à espera de novas eleições.
Certamente, que não irão usar
esses fundos para a campanha

eleitoral. Para mim, há que se por
freio a estes oportunistas, porque
não podem abocanhar o que é de
todos nós sem justa causa.
Temos que adoptar o que é
já prática noutros países, como
os EUA, em que não é aceite a
candidatura de alguém que não
prove que é financeiramente estável. Para que não se façam acusações de que é para se impedir
os cidadãos menos abastados que
querem também dar o seu melhor
como políticos, o Estado deve
adoptar mecanismos que assegurem que os fundos sejam de facto
gastos na realização da campanha
e não para o benefício dos tais políticos da onça. Há que se deixar
claro que quem não usar esses
fundos para as eleições será penalizado, tal como o são todos os
outros cidadãos que façam uso indevido dos fundos e bens do Estado. Doutro modo, continuaremos
a ter estes políticos de onça.

Eulália Langa

Urge valorizar o país
Se somos unidos eu não
sei, só sei que vivemos em
união transparente. Se somos
limpos eu não sei, só sei que
vivemos uma vida em que há
muita sujidade e falsidade.
Se somos moçambicanos
eu não sei, só sei que estamos
em Moçambique, mas não vivemos o ser moçambicano.
E é nessa altura da vida
que se levanta uma questão
em vários locais da sociedade

moçambicana: afinal, quem
somos? Esta inquietação martela a mente de quem pensa
e avalia o desenvolvimento
de Moçambique. Por acaso
somos chineses, brasileiros,
portugueses, americanos ou
ingleses? São tantas dúvidas
pela nossa maneira de viver
que acabamos por confundir.
Ultimamente,
Moçambique
parece ser um mini-Moçambique misturado com tantos

outros países e isto deve-se ao
simples facto de valorizarmos
as coisas de fora e desprezarmos as coisas que nos pertencem, ou seja, damos mais
valor a um prato de bacalhau
e menos valor a um de cacana
com xima.
Estamos num país que nasceu, cresceu e viveu, mas não
se sabe ao certo que tipo de
crescimento e vida tem levado.
Oiço, pela boca dos gran-

des, que o país está evoluindo
para garantir o bem e a tranquilidade pública. Mas, pela
boca dos pequenos, este país
está cada vez mais doente, doença essa que não se acha a
cura. Por quê sonhar em morar
na China, sem dar valor ao lugar de onde viemos?
Há necessidade de assumirmos uma identidade que
espelha o local de onde para
que as gerações jovens e as fu-

turas aprendam a dar o devido
valor.
Por um Moçambique melhor, livre de doenças, livre
de várias identidades, tudo
depende do nosso trabalho, esforço e determinação.
Só há valorização de um
país se o reconhecemos como
nosso.
Só há valorização de um
país se existir amor, paz, união
e paz.

Esmeralda Arlindo

É preciso formatar a formação!
Actualmente em Moçambique a formação académica
virou um desafio. Agora, forma-

mos de acordo com o mercado, por
outras palavras, formamos na área
em que o mercado abraça. Aí os sonhos são esquecidos, abandonados
em cavernas escuras que, depois de
algum tempo, voltam a assombrar
as nossas noites! Alguns optam em
negócios por conta própria, onde
há várias desvantagens, claramente
que há vantagens também, mas as
desvantagens pesam mais.

Se é medicina que tem mercado, então farei medicina; é farmácia que tem mercado, então farei
farmácia; petróleo e gás são 0 que
tem mercado, então farei; é aduaneiro que tem mercado, então farei aduaneiro. Bom, a formação cá
resume-se a isso! É importante que
haja vocação, amor, gosto pela profissão que nos propusemos seguir,
senão? Já sabemos do resultado.
No caso de medicina que é mais
crítico, os doentes são maltratados
e tratados como lixo, acredito que

já tenham presenciado alguma situação dessas. No lugar de dar a vida,
essas pessoas a tiram. A pessoa tem
noção de que no final do mês o salário estará na conta. Afinal, foi para
isso que se formou em medicina
não é? Para receber salário! A bata
branca já não tem o devido valor. É
triste. Não é possível que não vejam
problemas em receber lamentações,
dores, desespero, das pessoas estando a pensar no salário! Felizmente
ou infelizmente, a medicina pouco-a-pouco está perdendo o “bendito

mercado”. Falei bastante da medicina, pois é uma situação que me
deixa frustrada. Porém, acredito
que existam várias outras áreas
que também deixa-vos indignados.
Alguns dizem: “ formar-se para
depois não trabalhar, não, prefiro
fazer minhas boladas” … Realmente é doloroso, afinal formação
é um investimento e precisamos
de algum retorno, mas isso não
quer dizer que devamos colocar o
retorno em primeiro lugar. Afinal,
o “Dinheiro não cobre uma vida”

! Sigam sonhos, vocações (para
os que acreditam), sigam vossas
capacidades, vossos gostos, não
pensem somente no salário, eu sei
que esse é o primeiro ponto que
vem à mente. Para os que usam
“oportunidades” como pretextos,
criaremos oportunidades ! Se um
dia alguém perguntar o porquê
de ter se formado na área em que
está formado, espero que seja por
qualquer outra razão, além de salário. Só desse jeito teremos um
país desenvolvido
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Francisco Rodolfo

I Sessão Extraordinária do CC:

FRELIMO: Preparando-se para “ganhar
bem” e sem deixar dúvida…
•
•

“

Encontradas “caras” para disputa de lugar de governadores, com destaque para Pio Matos (Zambézia) e Lourenço Bulha (Sofala) e o jovem Arquitecto Júlio Parruque para (Maputo-Província)…
Campanha eleitoral das “mais renhidas de sempre” com a Frelimo a “afinar” a máquina “detalhadamente”…

A vitória prepara-se, a
vitória organiza-se!...”
– era o slogan principal
com que confrontamos,
defronte do “Pavilhão
dos Congressos da FRELIMO”
na Escola Central da FRELIMO
na Matola, Província de Maputo,
naquele dia 20 de Julho de 2019,
local que acolhe normalmente as
Sessões do partido do “batuque”
e da “maçaroca”.
Uma sessão muito pouco
concorrida, pois ela visava “carimbar” o manifesto eleitoral da
Frelimo para as Eleições Gerais
(presidenciais e legislativas) e
das Assembleias Provinciais, que
terão lugar no dia 15 de Outubro
de 2019.
A proposta do “Manifesto
Eleitoral” que tinha descido à
base: Células, Círculos, Comités de Zona, da Cidade e Provinciais, tinham já recebido contribuições dos membros, simpatizantes e de muitos segmentos
da população, pelo que a sede de
“ir participar na decisão final
era menor”, tendo cabido aos
donos da orquestra, membros
do Comité Central, “últimos
comentários” e “aprová-lo”…
Eram 197 membros efectivos
e 15 suplentes, do órgão máximo
da FRELIMO no intervalo dos
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Congressos, o Comité Central,
que “carimbaram” por unanimidade…
O “manifesto eleitoral” da
Frelimo da qual sairá as linhas
mestras para o desenvolvimento
de Moçambique no Quinquénio
2020 a 2024 foi apresentado na
cidade da Matola, naquilo que
a Frelimo tornou já uma marca,
“Onda Vermelha”, numa megamanifestação que deixou boquiaberto Filipe Jacinto NYUSI,
Presidente da Frelimo.
Era gente (militantes, simpatizantes e população) vindo de
todos os distritos, como salientou
na apresentação da grande moldura humana, o Primeiro Secretário da Frelimo na Província de
Maputo, Avelino Muchine.
Na apresentação do “documento” Filipe Jacinto Nyusi,
candidato da Frelimo para
Presidente da República, deixou
claro que os militantes e simpatizantes do “batuque” e “maçaroca”, bem como a população
têm de afluir às urnas, para
no dia 15 de Outubro, votar, e
vencer bem, com vitória folgada
para não deixar margens de
dúvidas aos adversários.
No seu discurso de encerramento, aguardado com muita
expectativa, bem como na apre-
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sentação do “Manifesto Eleitoral”
foi anunciado em definitivo os
“cabeças de listas”, as “caras”
que a Frelimo propõem para
figurarem com eles concorrem
para o lugar de “governadores
provinciais”, já que por força
da Lei Mãe, a “Constituição da
República” os governadores
deixaram de ser “nomeados por
Presidente da República”, pois
será “governador” o primeiro
da lista do Partido que tiver
maior número de votos nessa
Província.
Em suma: “O Governador
Provincial” é eleito, saído do
Partido que ganhar as eleições.
Note que não figurará no “Boletim de Voto”.
Filipe NYUSI, numa mestria
sem precedentes apresentou a
partir do Rovuma ao Maputo,
a longa lista dos próximos candidatos da Frelimo a “mandachuvas”: Niassa (Judite Massangela), Cabo Delgado (Valige
Tawabo), Nampula (Manuel
Rodrigues), Zambézia (Pio
Matos) Tete (Domingos Viola),
Manica (Francisca Tomás)
Sofala (Lourenço Bulha), Inhambane (Daniel Chapo),
Gaza (Graça Mapandzene) e
Maputo-Província (Júlio Paruque).
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Nestas indicações salientese os pesos pesados para Zambézia que coube a Pio Matos
e para Sofala para Lourenço
Bulha, bem como para o jovem
Arquitecto, Júlio Parruque, que
desce para Maputo-Província,
depois do brilhante trabalho
que está realizando em Cabo
Delgado.
Francisca Tomás, depois do
“baptismo” do Niassa, onde se
revelou qualidade excepcionai
“volta” a sua terra, Manica.
Manuel Rodrigues deixa
boa frescura de Manica para
Nampula, com aquela complexidade toda de território
imenso, mas Daniel Tchapo,
os manhambanas quase que
fariam “abaixo-assinado” pelo
brilhante trabalho realizado na
terra da boa gente, se Nyusi lhe
removesse, continuam na terra
das lindas praias e de bom peixe
e camarão.
Entram novas caras: para
Niassa, Judite Massengela, que
é agrónoma, que a portentoso
Niassa precisava; Tete fica com
Domingos Viola, com créditos
já firmados naquela província,
bem como Cabo Delgado com
Valige Tawabo, muito popular
na terra das lindas praias e do
gás, Cabo Delgado.

A máquina da FRELIMO foi
vista ao detalhe, nas “Cabeças de
Lista da Assebleia da República”
que ficam assim ordenada, com
poucas novidades: Niassa: Aires
Bonifácio Ali; Cabo Delgado:
Eduardo Mulémbwè; Nampula:
Margarida Adamogi Talapa;
Zambézia: Jaime Monteiro;
Tete: Tomaz Salomão; Manica:
Carlos Agostinho do Rosário; Sofala: Sérgio Pantie; Inhambane:
Ana Rita Sithole; Gaza: Conceita
Sortane; Maputo-Província:
Conceita Sortane e MaputoCidade: Esperança Bias.
Esperamos que nestas eleições
tenhamos a “campanha eleitoral”
das mais renhidas de sempre, pois
com o advento de PAZ definitiva
todos partidos vão disputar e entrar em luta em todo o “território
nacional” sem ameaças de espécie
nenhuma.
Esperemos para ver…
N.A. – Partidos políticos vão
entregar a “papelada” (documentos) cedo para não acusar a
CNE/STAE de que “não foram
flexíveis” e por isso “apoio da
comunidade internacional” para
“demitir” Felisberto Naife, como
“perde tempo” Venâncio Mondlane (Renamo) com a “mania”
dos “inquéritos independentes.
Ingenuidade…
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A oposição deve estagiar
na escola de democracia
chamada Frelimo
Com o aproximar das datas da realização das Eleições Gerais e
dos Governos Provinciais, a terem lugar em Outubro próximo, os
partidos políticos moçambicanos iniciaram o processo de definição
dos seus representantes, ao nível nacional e província.
Para os membros destes partidos, em função da seriedade de cada
um, foram momentos caracterizados por festa, celebração, confusão
ou tristeza, dependendo da forma como estes processos foram geridos.
Para a sociedade no geral, que são os potenciais eleitores destas
eleições, tratou-se de um momento para “aferir a seriedade”, não só
dos candidatos que têm estado a ser propostos, como também dos
métodos que têm sido utilizados para a sua legitimação.
É aqui onde reside uma astronómica diferença entre o partido
Frelimo e os outros partidos moçambicanos na oposição, quer os
que estejam dentro ou fora do Parlamento. A Frelimo, com todos os
seus defeitos, que são na verdade comuns nas organizações, continua
a ser de longe, a que se apresenta melhor organizada nos processos
internos de escolha dos seus candidatos.
Segundo o que o povo tem estado a acompanhar, na Frelimo,
desde a sua fundação, os cargos representativos tem sido ocupados
por membros que passam pelo crivo eleitoral, o que legitima a sua
representação nos diversos organismos e fóruns.
E foi o que se viu ao longo dos últimos dias, nos quais todos
que se predispuseram a concorrer como candidatos a governadores
provinciais e das assembleias da República e Provincial, respectivamente, tiveram a oportunidade de manifestar tal intenção na base, e,
à medida que foram sendo eleitos, foram chancelados pelo terminado
Comité Central do final de semana passado.
Contrariando esta narrativa de gestão partidária centralizada no
todos para todos, está a nossa oposição moçambicana que, lamentavelmente, nos dá certeza, com a sua forma de fazer política, que a Frelimo é o único partido sério para continuar a governar Moçambique,
enquanto eles continuam as suas guerras intestinais de meia tigela.
Se olharmos o cenário das definição dos candidatos dos partidos
da oposição para estas eleições, é visível que os critérios utilizados
se coadunem vergonhosamente com a pobreza institucional, uma
antecâmara do pesadelo que poderia ser se um dia cada um desses
senhores governassem Moçambique.
A Renamo e o MDM, os considerados maiores partidos da
oposição moçambicana, continuam a somar pontos na tabela da
falta de seriedade quando o assunto é democracia interna, factor
que tem estado por detrás da desistência de muitos votantes lúcidos
e esclarecidos de lhes dar algum crédito.
Tirando os cosméticos anúncios nos órgãos de comunicação
social, ninguém conhece toda a trajectória eleitoral que determinou
a indicação dos candidatos destes partidos a estas eleições, mas não
passou despercebida a desorganização e agitação que envolveu alguns
membros dos referidos partidos, tendo em alguns casos se chegado
à necessidade da intervenção do próprio presidente do partido para
permitir que um candidato pudesse concorrer, retirada que foi, à
última hora, a sua candidatura.
Esta desorganização é a mesma que tem estado a infestar a forma
de fazer política interna dos nossos partidos da oposição desde que
foram fundados até ao momento. São, entre si mesmo, uma antítese
do que apregoam defender.
Por esta razão, é coerente dizer que a incompetência de que lhes
é caraterística, no tratamento dos dossiers internos, é uma anomalia
congênita de proporções inimagináveis que só se compara com a
grandeza da lunática ideia de que serão melhores que o são, caso
sejam Governo.
Por isso, como povo não devemos nos atrapalhar com aventureiros políticos que não sabem arrumar o seu próprio quarto mas nos
prometem construir mansões sumptuosas. Os partidos da oposição
precisam é de aprender a fazer política séria olhando para aquilo que
os partidos sérios fazem e dão.
Não custa nada pedir estágio na escola chamada Frelimo. Alí,
aprenderão que fazer política é dar o poder ao povo, deixando que
ele próprio decida o que deve fazer, quando fazer e como fazer.
Parabéns ao partido Frelimo, que, desde a sua fundação, tem sido
uma escola aberta para todos os que queiram aprender a construir
um país de multiplicidades, ciente das dificuldades e problemas que
são encontrados, mas confiante de que o melhor a fazer é colocar o
interesse do povo em primeiro lugar.
Mais não disse!
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Editorial
Cumpra-se!
O Presidente falou
“A ética governativa e a integridade serão fundamentais para o fortalecimento
das instituições do Estado. O povo moçambicano vai assumir o compromisso claro
e inequívoco de fazer de Moçambique um país que combate de forma enérgica à
corrupção”. Palavras duras, porém carregadas de identidade, quando pronunciadas
pelo Presidente da República. Palavras de horizonte rico e prenhas de incentivo,
numa altura em que o país assiste à abertura de uma nova era na cooperação, exigindo como tal esforços redobrados das estruturas da justiça, para que às incertezas
se juntem boas e consideráveis perspectivas. Moçambique não se pode dar ao luxo
de ficar de longe perante este quadro, daí que o PR, há dias, e em voz viva, alertou
aos membros do partido e ao povo que os próximos 5 cinco anos (caso vença as
eleições) vão ser intensos na luta titânica contra a corrupção.
Depois dos diversos escândalos de corrupção e das assombrosas dívidas ocultas
e de outros elementos nocivos à Independência, factos aliados às previsões de recuperação e de crescimento das reservas económicas, o mutismo do chefe de Estado
não fazia sentido, numa situação em que Filipe Nyusi assumiu publicamente que
o povo era o seu patrão, ele que se tem desdobrado em esforços para o reforço da
cooperação e comércio bilateral, ele que tem sabido aprofundar laços de amizade,
de respeito pela soberania, da igualdade e da promoção de uma cooperação com
vantagens recíprocas. Faz, sim senhor, todo o sentido o seu aviso à navegação no
seio do governo e dos seus sustentáculos. A adopção de um plano de combate sério
à corrupção por parte das autoridades competentes vai ser fundamental, na medida
em que se vai impor como um artefacto que vai muscular as estratégias de combate
a este fenómeno enraizado no submundo da sociedade moçambicana.
Temos para nós que este é inequivocamente um sinal da autoridade que lhe
compete e é demonstrativo do novo impulso governamental que vai abrir caminho
para a entrada duma nova era do desenvolvimento do país, alicerçada na cooperação
e no progresso. Desta feita, o combate à corrupção deve ser uma acção concreta
e contínua do Estado, por meio de acções articuladas entre os diversos órgãos de
justiça, libertando-se das malditas amarras políticas, com instituições sólidas e
independentes para agir em defesa do Estado e da sociedade, com ordens expressas
para não engavetar investigações, nem varrer escândalos para debaixo do tapete.
Hoje, com todas essas denúncias de corrupção, a sociedade percebe que o grande
número de investigações que acontecem é porque as autoridades judiciais tendem a
exercer o seu papel de investigação, porque, pelo que se sabe, e por força da Constituição, não existe ninguém acima da lei, ou ordens expressas do PR para que as
trambiquices não sejam investigadas correctamente. O discurso do PR sugere que
os moçambicanos, de uma vez por todas, não devem aceitar mais ser coniventes
com a corrupção, vivendo honestamente com o suor do seu trabalho. É preciso
combater incessantemente às mazelas do bichano.
A partir destes argumentos, devemos pautar por denunciar mais e mostrar tudo
à sociedade, lutar para que todos os culpados sejam punidos com rigor. O que envergonha um país não é apurar, investigar e mostrar, o que pode envergonhar um
país é não combater à corrupção, é varrer tudo para baixo do tapete. Moçambique
já passou por isso e não aceitamos mais a hipocrisia, a cobardia ou a conivência.
A corrupção está forte e negativamente associada à participação do investimento
privado, criando oportunidade de aumentar a desigualdade, gerando frustração
psicológica para os mais desfavorecidos, reduzindo o crescimento da produtividade
e as oportunidades de emprego. A terminar e repetindo a frase de Filipe Nyusi,
o povo moçambicano vai assumir o compromisso claro e inequívoco de fazer de
Moçambique um país que combate de forma enérgica à corrupção. Bem-haja,
Senhor Presidente!
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Projecto “Um Distrito, Um Hospital”
vai construir 90 hospitais em todo país
voamento do meio rural, contribuindo para a economia local.
“O hospital responde mais
a uma necessidade social, mas
com a presença deste hospital
mais investimento de infra-estruturas turísticas terá. Queremos que até três anos tenhamos
pelo menos 70% de território
coberto de hospitais distritais”,
disse Correia.
Comunidades avaliam
melhoria de saúde com a
construção de hospital

LUÍS CUMBE
O Presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu o lançamento do projecto “Um Distrito, Um Hospital”, no posto administrativo da Ponta do Ouro, distrito de Matutuíne, província de
Maputo. Com a iniciativa, de acordo com Nyusi, pretende-se
alargar a cobertura dos serviços básicos de saúde de qualidade
pelo país, sobretudo nas zonas rurais.

O

projecto prevê
a construção de
um total de 90
hospitais nos
distritos
não
abrangidos ainda pela rede de
hospitais de referência, a ser
desenvolvido pelo Ministério
da Saúde em coordenação com
o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural,
num período de pelo menos
três anos.
Numa primeira fase, espera-se a implantação de um
total de 15 hospitais distritais,
bem como o apetrechamento de
outros já existentes. De acordo
com o Presidente da República,
falando na cerimónia do lançamento da primeira pedra do
projecto, no posto administrativo da Ponta do Ouro, o distrito
constitui pólo de desenvolvimento, um sector transversal,
por onde inicia o processo de
desenvolvimento, sendo elementar a construção de vias de
acesso, promoção de saúde e
agricultura, finanças, entre outros serviços básicos.
Nyusi indicou que com a
implantação do hospital naquele distrito se pretende, entre
outros, promover a saúde das
comunidades, encurtar as dis-

tâncias percorridas pelas comunidades à procura de serviços
de saúde. Por outro lado, o estadista sublinhou o investimento como um serviço acrescido
na promoção do turismo àquele
distrito.
Com base neste pressuposto,
Nyusi apontou a implementação
de iniciativas de desenvolvimento local, desde a expansão
da rede eléctrica, incluindo
energias renováveis; disponibilização de água; melhoramento
de estradas rurais, sendo exemplo a cidade de Nacala, província de Nampula, um conjunto de
projectos a ser atendido à medida que o Governo dispõe de
recursos.
Aliás, o estadista indicou
que até finais de 2019 todos os
distritos deverão ter um banco,
à semelhança da rede eléctrica.
Com o projecto “Um Distrito,
Um Hospital”, segundo Nyusi,
espera-se reduzir as distancias
até um raio de 12 quilómetros.
“Queremos com isso aumentar a qualidade de vida da
população, assegurar o desenvolvimento que só se faz com
pessoas saudáveis. O que vai
acontecer é que alguns hospitais
serão maiores, dependendo da
natureza das pessoas que ficam

Perdemos muitos
familiares, porque não tínhamos um hospital
de referência
perto das comunidades.

na zona, mas devem ter todos
os serviços básicos. Com estes
hospitais-modelo,
queremos
resolver problemas de as ambulâncias percorrerem longas
distâncias”.
Trata-se de uma estratégia
de investimento que envolve o
sector privado sustentado pelo
Estado, no modelo de laser.
Cada hospital poderá custar entre 200 e 400 milhões de meticais.
De acordo com o Ministro
do Ambiente, Terra e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, o
projecto enquadra-se na vertente da descentralização que o país
está a conhecer. Para além de
poder revolucionar todo o sistema de saúde, uma vez, segundo
Correia, requererá a contratação
de recursos humanos ao nível
do país, incluindo equipamentos
de trabalho.
A fonte entende como sendo
um dos maiores investimentos
ao nível do sistema de saúde, a
avaliar pela dimensão do projecto, o que promove o desene-

Parte dos problemas de
saúde afectando o povoado de
Zitundo, posto administrativo
de Matutuíne, poderão minimizar, na sequência da construção
do hospital distrital. Algumas
comunidades que falaram ao
Zambeze indicaram que a infraestrutura, para além de reduzir distâncias que percorrer até
então na procura de serviços de
saúde, poderá igualmente reduzirem casos de mortes recorrentes, sobretudo na calada da
noite.
Em contacto com o líder comunitário do posto administrativo de Zitundo, Jaime Gumende,
indicou que parte considerável
dos problemas de saúde enfrentados poderão reduzir, sobretudo os casos de doenças que
aconteciam na calada da noite,
não raras vezes terminaram em
mortes, uma vez não existir um
hospital de referência próximo
das comunidades.
“Tínhamos sérias dificuldades em casos de doença, pois,
para termos um hospital que
garanta assistência de referência, era preciso percorrer longos
quilómetros ou tínhamos de ir
até no Hospital Provincial de
Maputo”, precisou Jaime Gumende.
“Perdemos muitos familiares, porque não tínhamos um
hospital de referência perto das
comunidades. Entendemos que
a implantação de um hospital,
tal como este significa avanço
para o desenvolvimento que
tanto Moçambique precisa.
No entanto, todos os postos administrativos, ao nível
do distrito de Matutuíne, saem
a ganhar, como Manhoca, toda
a Ponta do Ouro, entre outras
localidades, se consideramos a
dimensão deste hospital que alberga todos os serviços básicos,

tal como foi referenciado pelo
presidente”, indicou Ilda Cossa.
Nalguns casos, segundo declarações da Ilda Cossa, residente de Zitundo, a população
era obrigada a atravessar até à
vizinha África do Sul, à procura de serviços de saúde, o que
nem sempre era possível, uma
vez não portar documentação de
travessia.
“Era uma situação crítica,
atendendo que havia casos em
que o doente tinha de portar
passaporte, documento que lhe
permite acesso a África do Sul,
em Manguzi, o que nem sempre é possível. Portanto, com a
construção deste hospital distrital, entendemos que a situação
de saúde poderá melhorar em
grande medida”, indicaram as
comunidades.
É preciso encarar queimadas
descontroladas com seriedade
Uma porção considerável de
terras foi queimada pelas comunidades, sem argumento plausível apresentado. Curiosamente,
as queimadas descontroladas
aconteceram dentro da Reserva
Especial de Maputo, a alguns
quilómetros depois da mesma.
A acção, tal como Nyusi
acusou, revela falta de sentido
de pertença daquilo do património cultural, pelas comunidades locais. Aliás, o estadista
precisou ser fundamental que
para além do governo outras
entidade de defesa ambiental,
nos sentido de sensibilizar as
comunidades sobre a importância de preservação do meio.
Curiosamente, as comunidades atiçaram fogo dentro da
Reserva Especial de Maputo,
património turístico que rende
ganhos ao próprio desenvolvimento do distrito. A acontecer
mais vezes, Nyusi entende que
pode pôr em causa o investimento turístico, trazendo consequências no desenvolvimento da província.
“Quantas ratazanas conseguiram com as queimadas descontroladas, e onde irão ficar
os animais afugentados do seu
habitante?”, começou por questionar, para novamente questionar “(…) e se estes animais
que andam aqui, porque fogem
do fogo, invadirem vossas machambas à procura de comida,
não vão reclamar novamente?
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Mesmo sem recursos para alavancar PIMO

Sibindy diz ter dinheiro para
suportar governo de coligação
DáVIO DAVID
O Presidente do Partido Independente de Moçambique
(PIMO), Yaqub Sibindy, propõe um pacto entre Daviz Simango,
Ossufo Momade, Alice Mabota e Helder Mendonça para tirar
a Frelimo do poder. Sibindy garante que tem disponível apoio
financeiro para suportar a campanha especializada da coligação
da oposição.

S

egundo Sibindy, a
formação só com um
pacto entre os candidatos da oposição
é que se pode evitar
que o partido Frelimo volte ao
poder e perpetue as suas políticas de governação danosa
como, por exemplo, obrigar o
povo moçambicano a pagar as
dívidas secretas.
Para Yaqub Sibindy, os candidatos Daviz Simango, Alice
Mabota, Hélder Mendonça e
Ossufo Momade deviam se encontrar para examinar a agenda
da actualidade do país, porque
na óptica do PIMO “unidos em
torno de um único candidato
da oposição, teríamos capacidade de realização da agenda

sobre mudança governamental
ao exemplo das últimas intercalares em Nampula em que
concorreram dois candidatos e
a oposição saiu vitoriosa”.
Sibindy garante que a não
materialização deste “pacto da
oposição” implicará a oposição
fora da ponta vermelha que, segundo ele, continuará nas mãos
da Frelimo.
Por outro lado, a materialização do “pacto da oposição”,
para Sibindy, teria benefícios
para todos partidos da oposição, porque caso vençam as
eleições, o candidato da oposição suportado por este pacto,
enquanto fica como Presidente
da República, os outros candidatos poderiam ser nomeados

para alguns cargos do governo e assim formar o tão defendido Governo de Unidade e de
“confiança” Nacional, segundo Sibindy, “higienicamente
limpo da corrupção”.

Aliás, o polémico Presidente do PIMO revelou que,
após a morte do líder da Renamo, Afonso Dlhakama, o
PIMO fez diligências para a
oposição concorrer as elei-

ções autárquicas com um
único candidato, contudo, lamenta que a nova liderança da
Renamo depois de se constituir em Janeiro “aparece com
um comportamento de falta de
vontade política para se unir”.
Para o PIMO, este comportamento da nova liderança
da Renamo só encoraja o surgimento de novas fraudes no
processo eleitoral e, de acordo
com o próprio Sibindy, cheira
mesmo a um negócio dos resultados entre Ossufo Momade e Nyusi, porque o último
está entre a espada e a parede:
ou é reeleito ou tem que se
juntar aos implicados nas dívidas ocultas”, acusa Sibindy.
Sibindy disse ao nosso semanário que inclusive tem já
apoio financeiro disponível
para suportar o referido pacto
e que pode suportar uma campanha eleitoral especializada
para conduzir o candidato da
oposição ao poder, bem como,
para a governação do próximo
quinquénio.

Manuel Chang renuncia mandato de deputado

O

deputado
da
bancada parlamentar da Frelimo, Manuel
Chang, actualmente preso no estabelecimento prisional de Moderbee, na vizinha África do Sul, renunciou
ao seu mandato na Assembleia
da República (AR). A novidade
foi revelada esta quarta-feira,
24 de Julho, pela Presidente da
AR, Verónica Macamo, no início de mais uma sessão plenária
daquele órgão legislativo.
Desta forma cai por terra
o termo “relaxamento”, uma
figura jurídica fabricada pela
Presidente da Assembleia da
República, Verónica Macamo.
Manuel Chang será substituído por Maria Elias Jonas,
antiga governadora da província de Maputo. O mandato da
nova deputada começou a ter
os devidos efeitos no dia 19 de
Julho (passada sexta-feira).

Unidos da América. Há dias,
o novo ministro da Justiça da
África do Sul, Ronald Lamola,
submeteu ao Tribunal Superior
de Joanesburgo um pedido para
rever a decisão de extraditar
Manuel Chang para Moçambique.
Na sua fundamentação o
ministro sul-africano, de apenas 37 anos de idade, tomou
em consideração a contestação
do Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique, que
alegava que o Chang ainda gozava de imunidade como parlamentar.
Julgamento em Agosto

Esta pode ser vista como
manobra dilatória para permitir

a sua extradição para Moçambique e não para os Estados

Entretanto, o Tribunal Supremo de Joanesburgo marcou
para o dia 13 de Agosto uma
audição sobre o caso “Manuel
Chang”, segundo noticia a
VOA que diz citar fontes fidedignas.
Os juízes vão analisar um

requerimento do Fórum de Monitoria de Orçamento (FMO)
contra a extradição de Chang
para Moçambique e outro do
ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais,
Ronald Lamola, também contra a decisão do seu antecessor
Michael Masutha de extraditar
Chang para Moçambique.
A decisão de Lamola contraria a do seu antecessor, Masutha, que, frente à sentença do
tribunal de propor a extradição
de Chang para os EUA ou para
Moçambique, optou pela segunda opção.
O novo ministro considerou que a decisão de extraditar
Chang para Moçambique viola
a Constituição do país. Antes,
a organização não governamental Fórum de Monitoria
do Orçamento (FMO) recorreu
também às autoridades sul-africanas para pedir a revogação da
decisão do anterior ministro.
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Com olhos postos na exploração do gás

Sector produtivo exige
políticas de financiamento

LUÍS CUMBE
A Confederação das Associações Económicas (CTA) considera
que a falta de políticas de financiamento ao sector industrial
nacional, motor dinamizador do crescimento económico, compromete em grande medida a materialização de projectos do
sector, sobretudo a manufactureira, minando o ambiente de negócios. De acordo com este sector produtivo, não basta a adopção de políticas pelo Governo, é preciso medidas concretas que
a curto e médio prazos tragam resultados.

E

stas inquietações foram feitas durante
uma reflexão sobre
“Desafios do sector
industrial nacional e medidas
para alavancar”.
Para a CTA, não basta apenas o Governo criar políticas
que respondem apenas aos desafios da actualidade, pois, não
é de políticas que se espera nem
de intenções, mas de medidas
que a curto e médio prazos
tragam mudanças para a indústria nacional, olhando para as
oportunidades de negócios da
indústria extractiva nos próximos anos.
A indústria manufactureira
é considerada factor dinamizador do crescimento e desenvolvimento económico do
país. Aliás, dados estatísticos
do Governo indicam o sector
industrial como o 4º maior contribuinte da produção total nacional, com uma média de 9%
do PIB.
A CTA considera que o sector privado deve ser visto como

actor principal na dinamização
do crescimento económico do
país. Facto preocupante é que,
segundo avaliação da CTA, a
indústria manufactureira tem
registado decréscimo significativo nos últimos dez anos.
Com efeito, em 2017, a sua
contribuição no Produto Interno Bruto (PIB) foi de apenas
8.7%, contra 11.8% registados
em 2008. O enfraquecimento é ainda abrangente, sendo
que, entre 2013 e 2015, houve redução de até 300 médias
empresas, implicando a perda
do valor acrescentado bruto da
indústria manufactureira em
cerca de 9.4%, em 2015, e em
13% em 2018.
Os altos custos operacionais e a não disponibilidade de
financiamento ajustado à realidade do país são apontados,
pelo sector produtivo, como
os que elevam os números de
encerramento de empresas no
país.
No entanto, a CTA exige do
Banco Nacional de Investimen-

As linhas de
crédito para
financiamento
agrícola recentemente anunciadas, permitindo
a facilitação do
escoamento da
produção para
o mercado consumidor, visam
dinamizar a produção

to (BNI), bem como de todo
sector financeiro, a definição
clara das linhas de financiamento, com vista a alavancar a
indústria nacional, com o desiderato de que quanto maior for
o custo de financiamento, maior
é o sufoco ao sector industrial.
Para efeito, urge a adopção de
pacotes acessíveis, com taxas
de juro que, sobretudo, incentivem o sector a recorrer a este
financiamento.
Este cenário, de acordo com
o presidente da CTA, Agostinho Vuma, tem contribuído

na redução do peso do sector,
de forma gradual, na actividade económica, o que apela
para alguma análise profunda
e adopção de medidas práticas
que concorreram para a dinamização deste sector vital para
a economia do país.
“Para fazer referência sobre
a competitividade da indústria
manufactureira, é necessário perceber como as próprias
componentes de custo estão
dispostas e a sua relação com a
produção.
No caso de Moçambique, a
análise de dados sugere que em
cada unidade monetária gerada
na indústria manufactureira,
em média 27%, paga a matéria-prima. Esta estimativa representa uma redução daquilo que
foi em 2013, onde atingiu 35%.
Portanto, aqui ainda não foram
introduzidas outras componentes de custos como energia,
custos de capital, entre outros.
Deste prisma podemos considerar que a matéria-prima tem
um papel relevante na competitividade do sector”.
“Sector produtivo exige
medidas concretas do
Governo”
Como medidas para alavancar o sector, a CTA sugere
a relação do custo de matérias-primas, uma vez parte considerável da matéria-prima da
indústria manufactureira moçambicana é importada, sendo
fundamental a isenção do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) e dos direitos aduaneiros na importação, em que,
de acordo com a CTA, a implantação desta medida poderá
resultar na redução dos custos
de produção do sector em cerca de 211.68%, representando um ganho significativo na
competitividade do sector.
No que refere ao custo
de energia, o sector propõe a
mudança da estrutura tarifária para sazonal, sobretudo a
indústria transformadora, o
que, para além de reduzir actuais custos de electricidade,
poderá dar mais estímulo ao
sector, à semelhança de alguns
países da região. Com esta medida, espera-se que o custo de
produção do sector reduza até

46.5%.
Para induzir a redução do
custo de capital e melhoramento do acesso ao financiamento,
o sector defende a adopção
de vias alternativas, desde o
desenvolvimento do mercado
de capitais, bem como a materialização de projectos de
desenvolvimento com base em
linhas de acesso ao financiamento, o que de acordo com
estudos da CTA os custos de
produção poderão reduzir até
157.5%.
“Fracas políticas de
financiamento condicionam
sector industrial” - BNI
Por seu turno, o PCA do
BNI, Tomás Matola, reconheceu durante a reflexão a necessidade de adopção de medidas
que reflictam na redução de
impactos pelos quais a indústria nacional passa na sua operacionalização, nos últimos
anos. Matola sublinha a falta
de financiamento bancário
adequado como um dos principais constrangimentos ao
desenvolvimento da indústria
nacional, o que apela urgência
de medidas de financiamento
mais estruturais ao sector.
Tomás Matola citou a indústria como sector importante
no processo de transformação
económica e modernização
produtiva para o país. Matola
entende que a transformação
da matéria-prima em produto
acabado no país, com valor
acrescido, tem impacto directo na economia, na substituição de importações no
mercado doméstico, aumento
de exportações e melhoria da
balança de pagamentos, criação de emprego e alargamento
da base tributária, redução e
estabilização da inflação das
taxas de juros e de câmbio, entre outros.
“As linhas de crédito para
financiamento agrícola recentemente anunciadas, permitindo a facilitação do escoamento
da produção para o mercado
consumidor, visam dinamizar
a produção.
No âmbito da busca de soluções para o financiamento a
implementação da Política Estratégica Industrial (PEI
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Criada plataforma para envolvimento
da mulher na governação

Para Machava, com esta
plataforma, a mulher, independentemente da cor partidária
ou da filiação política, tem um
espaço para ir além do que faz
neste momento. Precisa-se, segundo ela, de mais mulheres
governadoras, ministras, presidentes dos municípios entre outros cargos de destaque, “e isso
é possível, basta que estejamos
unidas para a mudança de paradigma”.
Segundo avançou, a ideia
de criação desta plataforma
surge dos esforços e do trabalho que diversas organizações da sociedade civil vêm
realizando em prol da mulher
e, neste caso, pretende-se que
este esforço seja concertado e
organizado em prol da mulher
na política.
“Esta plataforma pretende
acompanhar o processo eleito-

ral que se avizinha, tendo como
base a perspectiva de género,
com vista a promover a inclusão e participação das mulheres
nas diferentes fases do sufrágio
universal, desde a sensibilização, advocacia, observação
eleitoral, para que as mulheres
possam participar efectivamente no processo”, disse Machava, para quem espera se com
este mecanismo que os partidos
políticos estejam conscientes e
adoptem a perspectiva de género nos processos de elaboração
dos manifestos eleitorais, e que
os órgãos de gestão eleitoral
abram espaço para que as mulheres possam influenciar nos
processos eleitorais.
Por sua vez, o director executivo do IMD, Hermenegildo
Mulhovo, disse que a Plataforma Mulher, Eleições e Governação vai constituir um pilar de
fortalecimento da Sala da Paz,
uma plataforma de observação
eleitoral conjunta e no apoio
aos organismos de gestão eleitoral, assim como aos actores
políticos a serem sensíveis à
mulher.
Segundo Mulhovo, não se
trata de moda de participação
da mulher na política, mas sim
uma necessidade para que tenhamos uma sociedade mais
equilibrada e pacífica, por isso
que esta é constituída por uma
diversidade de diversas organizações.
“A ideia não é que as mulheres devem constar das litas
eleitorais, os partidos políticos
devem ver em que posições colocam as mulheres se querem
que elas sejam efectivamente
eleitas, elas devem ser envolvi-

das em todas do processo”, disse o director executivo do IMD,
ajuntando que como IMD vão
continuar a trabalhar com estas
organizações para fortalecer a
assistência para a participação
activa da mulher na política,
não somente nas eleições, mas
também no memento pós- eleitoral em prol do equilíbrio.
Na cerimónia de lançamento da Plataforma Mulher,
Eleições e Governação ficou
assente que as agendas dos partidos políticos devem ser consentâneas com a agenda global
e que para que se efective os
desideratos de valorização das
capacidades das mulheres, o
trabalho deve iniciar na família
promovendo de a equidade de
género ainda na tenra idade.
Para assistir ao evento foram convidadas diversas personalidades das organizações
da sociedade civil filiadas ao
Fórum Mulher, a Sala da Paz,
o IMD e os representantes de
partidos políticos parlamentares e extraparlamentares, os
quais se mostraram unanimemente receptivos e enaltecido
o lançamento da plataforma,
tendo, comumente, assegurado
que, apesar das adversidades,
há uma tentativa da valorização
do esforço da mulher nos respectivos partidos políticos.
A título de exemplo, a representante do Partido Frelimo
e deputada da Assembleia da
República, Ana Rita Sithole,
garantiu que no seu partido,
cinco províncias, nomeadamente Nampula, Inhambane,
Gaza, Maputo-Província e Maputo-Cidade, as listas, são encabeçadas por mulheres.

milhões pelos parceiros internacionais.
O governante citou, como
exemplo, o controlo dos níveis
de variação da taxa de câmbio, estabilização da inflação,
que reduziu, de 23% para 6%,
a abertura do mercado chinês
para comercialização agrícola. Regendra indicou também
como desafio do sector os embaraços que os investidores
encontram no país na concessão de terra, circunstâncias que
envolvem actos que podem se
associar à corrupção.

“Precisamos de fazer a
substituição de importações.
O país importa prego, arame,
mas ainda há empresário que
diz ter fábrica no caixote, por
não conseguir montá-la, devido à falta de terreno, num país
cuja densidade populacional
é de 4 pessoas dentro de um
campo de futebol, e esta fábrica
pode caber em metade de futebol. Então, como é que não há
terreno?”, questionou Regendra de Sousa.
Para o governante, não
obstante os desafios que exis-

tem, o Estado sempre procurou fazer a sua parte. No
entanto, o sector privado não
tem-se mostrado sério na sua
forma de actuar.
“No que refere à questão
de embalagens, aqui perto de
Maputo foram construídas 59
câmaras frigoríficas para armazenar batata, mas foi transformado em terminal de frutas
sul-africanas. O que aconteceu
para deixar de ser interposto
frigorífico para frutas? Não é o
Estado nem o MIC, mas agora
estamos a pôr óleo e sabão”.

Ana Rita Sithole deputada da Frelimo na AR
O Fórum Mulher, em coordenação com o Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD), lançaram semana passada a
Plataforma Mulher, Eleições e Governação, um mecanismo que
visa, dentre vários aspectos, acompanhar o processo eleitoral,
em curso no país, tendo como base a perspectiva de género, com
vista a promover a inclusão e participação das mulheres nas diferentes fases do processo, considerando o grau de envolvimento e desafios enfrentados por elas nestes eventos.

D

e acordo com a
Presidente do Fórum Mulher, Rafa
Machava, a plataforma vai contribuir para a
sensibilização dos partidos políticos e suas lideranças para incluírem mulheres, raparigas em
lugares cimeiros nos processos
eleitorais, manifestos eleitorais
e na governação, bem como na
exortação para a realização de
eleições pacíficas, ordeiras, credíveis e sem violência.
“Há quem possa pensar que
esta é mais uma plataforma

2016/2025), o Ministério da Indústria e Comércio,
a CTA e o BNI formalizaram
uma parceria tripartida através
de assinatura de um memorando de entendimento para a
constituição de um fundo que
visa a promoção, dinamização
ao sector industrial nacional,
que se inseri na materialização
do 4º pilar da estratégia industrial, que faz menção ao acesso
ao financiamento adequado às
indústrias consideradas prioritárias, de acordo com o mesmo
documento”, necessitou.

que não vai dar em nada. É sim
mais uma plataforma, mas que
vai contribuir para a mudança
de paradigma quanto à visão
que os partidos políticos devem
ter em relação ao envolvimento da mulher”, disse Machava,
para quem a mulher é quem
faz a política em Moçambique,
pelo facto de ser ela que adere
massivamente às campanhas
eleitorais, mobiliza as massas e
faz eleger os homens “mesmo
assim depois é relegada ao último plano quando se trata de
ganhos após eleições”.

“Não queremos continuar a
exportar matéria-prima” MIC
O Ministro da Indústria e
Comércio, Regendra de Sousa, defende haver trabalho em
curso, no sentido de responder
aos principais desafios do sector industrial, havendo necessidade de priorizar a resolução
de distorções herdadas do anterior Governo, resultando no
corte ao financiamento directo
do orçamental do Estado, no
valor aproximado de USD 450
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CNE contra ataca

Houve espaço para fiscalização do
processo de recenseamento

LUIS CUMBE
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Paulo Cuinica, diz que o processo de recenseamento eleitoral não
pode ser usado para se desencadear conflitos na sociedade e
manchar o processo eleitoral de Outubro próximo. Segundo
Cuinica, havendo inquietação, há abertura para que se recorra
a instâncias de justiça ou aos próprios órgãos de gestão eleitoral para esclarecimento, condenando o uso de redes sociais para
contestar.

F

alando à margem de
uma mesa redonda
sobre desafios dos
processos
eleitorais
em Moçambique, incidentes e
conflitos eleitorais, em Maputo,

questiona as reais motivações
por detrás de conflitos decorrentes do processo de recenseamento eleitoral se, a realização
do processo abriu espaço para
fiscalização desde abertura das

mesas até ao fecho do dia.
Aliás, Cuinica diz que inclusive houve oportunidade de
algumas entidades ir até à China, onde o equipamento usado
no processo foi produzido, testado e houve instrução sobre
seu manuseio.
Por outro lado, Cuinica diz
que a forma como este assunto
tem sido discutido na praça pública concorre para confundir a
sociedade, para além de revelar
intensão, por algumas entidades, em querer tirar vantagens
do processo, não obstante as
mesmas entidades terem participado ao longo de todos traba-

lhos, na identificação das mesas
e de postos de recenseamento.
Cuinica chama atenção
no sentido de que todas as inquietações sejam encaminhadas às instituições apropriadas,
incluindo os órgãos de gestão
eleitoral, sob o risco de contribuir para exacerbar os ânimos
dos cidadãos.
“O processo de recenseamento eleitoral foi feito obedecendo princípios válidos que
levaram à homologação dos resultados de forma consensual,
desde a nível distrital até provincial”
Relativamente ao processo
eleitoral de Outubro próximo,
Cuinica diz haver trabalho no
sentido de que o escrutínio decorra sem sobressaltos. Parte
considerável de partidos políticos, coligações e grupos de
cidadãos já se inscreveram,
atendendo que até Agosto todos
deverão apresentar suas candidaturas.
“Estamos agora a receber
as candidaturas, já temos, felizmente, alguns partidos inscritos
e que apresentaram as candidaturas, e pensamos que até 1 de
Agosto todos aqueles que se
inscreveram vão poder apresentar as suas candidaturas, de
forma a participarem condignamente neste processo que se
pretende seja efectivo”.

Falta de conhecimento da
legislação compromete
processos de impugnação
Estudo apresentado sobre
mapeamento dos incidentes e
conflitos eleitorais em Moçambique, apresentado na reflexão
sobre desafios eleitorais, apresentado pelo analista político
Jaime Macuane, refere que
existe um défice de conhecimento legal dos dispositivos
legais aplicáveis para o processo eleitoral e ignorância dos
meios, prazos e procedimentos
de impugnação de actos.
Aliás, de acordo com os
estudos preliminares, as instituições vocacionadas (STAE
e CNE) conduzem o processo eleitoral com total observância da legislação eleitoral,
dos princípios de legalidade e
transparência.
Com vista a garantir mérito
dos recursos interpostos para
os diferentes órgãos de justiça, tribunal distrital, incluindo
o Conselho Constitucional, é
fundamental que os partidos
políticos invistam na especialização dos seus técnicos ou
na contratação de advogados
privados para garantir que em
caso de conflitos eleitorais, os
mesmos observem as regras naqueles diplomas.

Eleições vão “sacrificar” investimentos
Para suprir o défice do orçamento para as eleições gerais
deste ano, o Governo continua
à procura de financiamento,
segundo dados iniciais, está
avaliado em cerca de 50% das
necessidades para o processo.
Em termos de calendário
eleitoral, faltam pouco menos
de três meses para as eleições
gerais, o governo ainda não garantiu o financiamento total do
processo.
Custo apontava para um
total 14.6 mil milhões de meticais necessários para o processo eleitoral. Do referido valor,
o Executivo tinha garantido
6.5 mil milhões de meticais,
equivalente a 44 por cento, até
o primeiro trimestre deste ano,

para cá, procurava apoio para os
cerca de oito milhões de défice.
O Ministro da Economia e
Finanças, Adriano Maleiane,
disse, no domingo, que ainda
não está garantido o financiamento do défice.
“A Comissão Nacional de
Eleições foi revisitar o orçamento. Diminuiu um pouco,
mas ainda estamos a negociar
parte do financiamento” explicou Maleiane, à saída de uma
audição parlamentar na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de
Legalidade.
Enquanto vai batendo as
portas de possíveis financiadores, o Governo mantém-se cauteloso e já trabalha com dois ce-

nários distintos. Caso surja um
financiamento externo, poderá
pedir um orçamento rectificativo, caso contrário, o caminho

é sacrificar alguns projectos.
“Estamos a trabalhar. Se
chegarmos à conclusão de que
conseguimos ter um financia-

dor, seria justificável submeter
um orçamento rectificativo,
caso contrário, vamos ter que
encolher de algum lado na
despesa”, explicou o ministro,
apontando o caminho para corte de algumas despesas.
“Infelizmente, na despesa
não há muito para apertar, tínhamos que sacrificar nalgum
investimento que já é pouco,
mas como as eleições são,
também, um investimento na
democratização, teremos que
fazer”, justificou.
Refira-se que as eleições
gerais agendadas para o dia 15
de Outubro têm um novo dado,
que é o da eleição de governadores provinciais pela primeira vez.
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Pobreza aumenta em áreas
de grandes investimentos
Observatório do Meio Rural aponta para aumento da pobreza no país, nomeadamente nas províncias do norte, em zonas
conhecidas pelo grande investimento no sector extractivo e no
agro-negócio.

O

Observatório do
Meio Rural afirma
que, apesar do último inquérito ao
orçamento das famílias ter revelado uma ligeira redução da
percentagem de pobreza a nível
nacional, os dados demonstram
um aumento do número de pobres e das desigualdades sociais
e territoriais.
O estudo apresentado pelo
Observatório na conferência
“Pobreza, desigualdades e modelos de desenvolvimento”,
em Maputo, aponta ainda para
um aumento da pobreza nas
províncias do norte do país em
áreas conhecidas pelo grande investimento no sector extractivo ou no agro-negócio e
acrescenta que o investimento
do capital intensivo característico da indústria extractiva teve
um efeito limitado na geração
de emprego. “Existem claros
indicadores que revelam que a
população não vive melhor”,
afirma o director do Observató-

rio, João Mosca.
“O que contribui para isso
é a questão da ocupação de
terras, a questão dos reassentamentos, geralmente para zonas
longínquas, onde há menor fertilidade dos solos, zonas de menor acesso aos serviços, menos
transportes, embora as coisas
possam melhorar ou estejam a
melhorar em alguns sítios”.
João Mosca defende que o
Governo tem a responsabilidade de garantir que as leis do
reassentamento e da terra sejam
cumpridos, e que seja priorizada a agricultura. Por sua vez, a
sociedade civil e os cidadãos
devem reclamar quando os
seus direitos são negativamente
afectados.
“Cresce a população e menos população sai da pobreza”
Dados divulgados durante a
conferência referentes a 2014
e 2015 indicam que a pobreza
multidimensional a nível nacional era de 53%, com maior
incidência nas zonas rurais,

cujos níveis se situavam em
70%, contra 17% nas áreas urbanas.
Para Vasco Nhabinde, do
Ministério das Finanças, “a
mensagem que fica é que
precisamos de melhorar a
alocação dos recursos para
as dimensões que têm maior
impacto na vida das pessoas.
Estamos a falar da educação,

da saúde, e das condições de
habitação”.
Por seu turno, João Mosca
observou que, apesar da percentagem da população pobre
ter diminuído no país, aumentou o número de pobres.
“Cresce a população e menos população sai da pobreza.
O número de pobres aumenta.
Além disso, há grandes dife-

renças entre rural e urbano entre as zonas norte, centro e sul,
entre desigualdades também
das pessoas e desigualdades de
território”, explica o director
do Observatório do Meio Rural. Para o estado de pobreza
e a sua evolução contribuem
vários factores, sublinha João
Mosca, exemplificando com a
fragilização do Estado, fragilidades na sociedade civil, na cidadania, no sector empresarial,
nas relações entre empresas de
capital interno e externo.
O director do Observatório
frisa que a fragilidade do Estado se manifesta, entre outras
formas, pela dificuldade em
adoptar, monitorizar e fazer
cumprir as leis, os mecanismos
de diálogo com a sociedade, os
tipos de contratos celebrados
com as multinacionais, o tipo
de políticas aprovadas para
o combate a pobreza e para o
país tirar o máximo proveito
dos seus recursos.
“A fragilidade não é só do
Estado. É de todo o conjunto de
actores económicos e sociais.
Estamos numa fase de crescimento, mas continuamos muito frágeis”, concluiu.

INAS lança sistema electrónico de gestão de beneficiários
O Instituto Nacional de Acção Social (INAS) lançou, na
última semana, o e-INAS, um
sistema que vai melhorar a eficácia e eficiência na gestão dos
beneficiários dos programas de
Segurança Social Básica. Com
o sistema, o INAS pretende
reduzir os riscos de desvios e
duplicação no recebimento dos
fundos destinados aos pobres.
Segundo
o director do
Centro de Desenvolvimento
de Sistemas de Informação de
Finanças (CEDCIF), Hermínio
Sueia, o e-INAS vai permitir a gestão dos benefícios nas
transferências monetárias e na
expansão de atribuição de documentos de identificação, com
enfoque para o Número Único da Identificação Tributária
(NUIT).
O processo de instalação
do sistema, em todas as dele-

gações do INAS, foi concluído
em Junho de 2018 com apoio
financeiro da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Entretanto, a ministra do
Género, Criança e Acção Social, Cidália Chaúque, referiu,
no acto do lançamento, que o

e-INAS tem o desafio de estabelecer a sua ligação ao sistema
de outras instituições intervenientes na protecção social, de
modo a partilhar informações e
manter uma interacção permanente entre os componentes da
assistência social.

Segundo a governate, o e-INAS é prova do esforço do
Governo na eficácia, transparência e implementação da
estratégia social básica 20162024.
“Ao longo deste quinquénio, o Governo aprovou a nova
política de protecção social, a
estratégia nacional de segurança social básica 2016- 2024,
visando aumentar a qualidade
de vida da população”, disse
Chauque, destacando a introdução de subsídios para crianças e para agregados familiares
afectadas pelas calamidades
naturais.
A iniciativa, de acordo com
a ministra, tem em vista contribuir para a redução da desnutrição crónica que afecta 43% das
crianças e reforçar a cesta básica das populações afectadas
pelos choques climáticos. Este

programa tem operado mudanças na vida dos beneficiários
aumentando seu consumo.
O e-INAS está instalado em
31 delegações, beneficiando
136.074 no Programa do Subsídio Social Básico (PSSB), e 68
105 beneficiários no programa
acção social produtiva (PASP).
De referir que o acto do
lançamento do e-INAS contou com a presença da ministra do Género, Criança e
Acção Social, Cidália Chaúque, do director do Centro
de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDCIF), Hermínio
Sueia, da directora do Instituto Nacional de Acção Social (INAS), Maria da Glória,
bem como do representante
da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) e beneficiários. Ana Elisa
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Segundo economista do FMO, Jorge Matine

Reforma fiscal, Acordo de Paz e eleições
de Outubro condicionam ajuda externa
mas sem passar por essa revisão, por exemplo, da posição
em relação as dívidas ocultas
ilegais e também na questão do
Acordo de Paz final”, vaticinou

Matine.
Segundo o nosso entrevistado, vai ditar também o resultado das eleições do corrente ano
“até que ponto essas eleições

voltarão a trazer uma confiança, mostrarão que o processo de
reforma de descentralização são
sérios?”, questionou Matine.

Eleitores moçambicanos podem
reportar anomalias pelo telemóvel

DÁVIO DAVID
O economista moçambicano do Fórum de Monitoria ao Orçamento (FMO), Jorge Matine, defende que para incentivar o retorno do apoio internacional ao Orçamento do Estado (OE) o
Estado moçambicano deve satisfazer critérios de consolidação
fiscal, concluir o Acordo de Paz efectiva e garantir uma gestão
“credível” das eleições de Outubro próximo.
De acordo com o economista Jorge Matine do FMO,
para o retorno do financiamento internacional ao OE o
governo moçambicano deve
resolver a questão do Acordo
Geral de Paz, mas também
deve garantir credibilidade e
transparência dos resultados
das eleições gerais que vão
acontecer em Outubro próximo.
Para Matine, esses são alguns dos requisitos necessários
para incentivar o retorno do
investimento não só privado,
mas também público, através
dos doadores internacionais ou
da recolha de impostos.
Matine entende ainda que
nem o propalado investimento
na área 1 do gás do Rovuma
deve ser entendido como causa
directa do retorno ao financiamento do FMI ao OE.
“Existem alguns critérios
que o governo terá de seguir.
Por exemplo, na consolidação
fiscal, neste momento, ainda
não há clareza sobre qual é a
visão do governo em termos de
reformas fiscais que se pretendem fazer”, disse Matine.
Qual é o impacto do corte de
subsídios?
De igual modo, nos últimos

tempos, segundo Jorge Matine,
assistimos o corte de subsídios,
mas igualmente “o governo não
foi capaz de explicar até hoje,
qual é o impacto que esses subsídios tem ou tiveram na economia”.
Paralelamente, Matine acrescenta que também assistimos a
uma redução do investimento
público, o que teve impacto negativo na saúde do empresariado
nacional, ou seja, em termos económicos “a economia nacional
encolheu e há menos demanda
por serviços e bens”.
“ O FMI não vai assinar um
acordo tão normal como os moçambicanos esperam nos próximos tempos sem que os critérios
de consolidação fiscal, sobretudo, de transparência e de responsabilidade por parte de Moçambique sejam observados”, alertou
Jorge Matine.
“Também é preciso reconhecer que neste momento, o
nosso país necessita de encontrar
fórmulas bastante eficazes para
voltar a conquistar a confiança dos doadores internacionais,
isso é feito através de reformas
de gestão das finanças públicas
bastante ambiciosas e fortes.
Neste momento, não penso que
o governo esteja em condições
de poder apresentar essas refor-

Em Moçambique, os cidadãos vão poder utilizar uma
aplicação móvel para reportar
ou ter acesso a informações relacionadas ao processo eleitoral
com as eleições gerais de 15 de
Outubro.
A plataforma mobile, denominada OTHANLA, uma palavra em língua macua que em
português significa “escolher”,
foi desenvolvida pelo Centro
de Apoio à Informação Comunitária, um projecto baseado na
Universidade Eduardo Mondlane.
A aplicação visa promover
a transparência dos processos
eleitorais, permitir maior circulação de informação de interesse público em tempo real, bem
como incitar ao envolvimento
do cidadão no processo legislativo.
O projecto trabalha com
pontos focais espalhados por
todo o país, na sua maioria
compostos por voluntários de
135 rádios comunitárias. Mas
qualquer eleitor pode contribuir. “O cidadão comum também pode partilhar connosco as
suas experiências sobre o processo eleitoral usando a aplicação”, explica Lázaro Bamo,
coordenador do projecto. “As
pessoas podem encontrar na
aplicação informação sobre o
processo eleitoral em formato
de notícia, mas também em formato de legislação”, disse.
Lázaro Bamo informa que
os conteúdos disponibilizados
na plataforma são publicados
em tempo real e podem ser reutilizados pelos órgãos de informação. “A nossa aplicação tem
capacidade não só para áudio,
mas também para foto, vídeo e
texto. Esta parte multifacetada
dos formatos de conteúdo acaba por ajudar muito na recolha
de informação”, diz o coordenador do projecto.

Controlo das informações
falsas
Bamo afirma que foram
acauteladas medidas para evitar a publicação de conteúdos
falsos. “Queremos informação
objectiva e factual, por isso toda
a informação que nos é enviada
passa por um processo de verificação. Também incentivamos
a quem nos mande informação
que junte à mesma provas que
se julgue relevantes”, sugere o
responsável.
A
plataforma
mobile
OTHANLA é a evolução de
uma aplicação web lançada, ano
passado, para partilha de informação sobre o processo eleitoral durante as eleições autárquicas de Moçambique.
“Decidimos alastrar para a
versão mobile, uma vez que o
número de utilizadores de smartphones está a crescer. Achámos
que tínhamos que aproximar
a aplicação das pessoas”, concluiu Lázaro Bamo. (DW)
Governo aprova construção
de central termoeléctrica a
gás avaliada em 700 milhões
de dólares
O Conselho de Ministros
aprovou em decreto, esta terça-feira, a construção da central
termoelétrica a gás de Beluluane, sul do país, no valor de 700
milhões de dólares.
“O Governo aprovou o empreendimento termoelétrico de
Beleluane [província de Mapu-

to] para a produção e venda, incluindo a exportação de energia
eléctrica produzida, com capacidade total instalada de até 2000
megawatts”, disse Ana Comoana, porta-voz do Conselho de
Ministros em conferência de
imprensa em Maputo.
A concessionária Beleluane
Gas Company SA terá o direito
de produção, venda e exportação de energia eléctrica a gás
por 30 anos.
O decreto dá direito de
construção e operação de infraestruturas de importação,
recepção, armazenamento, tratamento e exportação de gás
natural liquefeito na província
de Maputo.
A empresa poderá ainda
gerir um sistema de gasoduto
entre o Porto da Matola e Beleluane, na província de Maputo.
A central poderá usar gás
importado numa primeira fase,
mas a situação vai mudar quando o gás da Bacia do Rovuma
(Norte do país) estiver no mercado.
O empreendimento pertence a investidores moçambicanos e estrangeiros como a
Gigawatt, Agreko, CTRG, Livaningo, Electricidade de Moçambique e outros.
A futura termoelétrica poderá gerar energia na mesma
dimensão que a Hidroelétrica
de Cahora Bassa (HCB), que
actualmente pode produzir até
2075 megawatts.
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Yahya Jammeh acusado de mandar
matar correspondente da AFP

A

s
afirmações
foram feitas perante a Comissão Verdade e
Reconciliação
(CVR) deste país encravado no
Senegal.
Deyda Hydara, jornalista crítico do regime de Yahya
Jammeh, então no poder, foi
assassinado a tiro, em 16 de
Dezembro de 2004, em Banjul.
Co-fundador do jornal
privado gambiano The Point,
também era correspondente da
agência France-Presse (AFP) e
dos Repórteres Sem Fronteiras
(RSF) na Gâmbia.
“Nós disparámos (sobre
ele), eu, Alieu Jeng e Sana Manjang”, afirmou perante a CVR o
tenente Malick Jatta, detido desde 08 de Fevereiro de 2017.
Alieu Jeng, outro militar,
também está detido, enquanto
um terceiro, Sana Manjang, estará em fuga na Guiné-Bissau.
No dia seguinte, o comandante do grupo, o capitão Tumbul Tamba, “que não disparou
porque era ele que dava as ordens”, entregou-lhe um “envelope com dólares”. Acrescentou
que este era “um gesto de apreciação da parte de um grande
homem”.

Um militar da Gâmbia acusou, na segunda-feira, o ex-Presidente Yahya Jammeh de ter ordenado o assassínio, em Dezembro de 2004, do jornalista Deyda Hydara, correspondente
da agência noticiosa francesa AFP, admitindo ter participado
no mesmo.
Questionado por um membro da CVR sobre quem era
este “grande homem”, o militar
afirmou que se tratava do “Presidente”, que tinha chegado ao
poder através de um golpe de
Estado, sem derramamento de

sangue, em 1994, neste pequeno
país anglófono da África Ocidental.
O capitão Tumbul “falou ao
Presidente durante a operação”,
dizendo: “Sim senhor. Vossa
Excelência”, afirmou Malick

Jatta. Por outro lado, “Tumbul
não tinha meios para arranjar
dólares para o que quer que fosse”.
Os defensores dos direitos
humanos acusam o regime de
Jammeh de actos sistemáticos
de tortura contra os opositores
e jornalistas, execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias e
desaparecimentos forçados.
Em 2017, várias organi-

zações
não-governamentais
e associações de vítimas, que
incluíam a filha de Solo Sandeng, opositor morto em detenção em Abril de 2016, e o filho
de Deyda Hydara, lançaram a
campanha internacional “Jammeh2Justice”, para levar a julgamento o ex-Presidente, apesar
de admitirem que era um projecto de longo prazo.
Yahya Jammeh foi eleito
pela primeira vez em 1996, tendo sido reeleito sucessivamente,
até ser derrotado em Dezembro
de 2016, pelo opositor Adama
Barrow.
Ao fim de seis semanas de
uma crise política, provocada
pela sua recusa de sair do poder,
acabou por deixar a Gâmbia em
21 de Janeiro de 2017, depois
da intervenção de uma força
militar multinacional, composta
maioritariamente por tropas do
Senegal vizinho e de uma mediação internacional regional.
Instituída por lei em Dezembro de 2017 e composta por 11
membros, a CVR, que investiga
os alegados crimes cometidos
durante os 22 anos do regime
de Jammeh, em exílio na Guiné
Equatorial, iniciou as audições
em Janeiro de 2019.

A minha eleição não será universalmente bem recebida
Boris Johnson novo primeiro-ministro britânico

Boris Johnson foi declarado
vencedor, terça-feira, 23 de Julho, como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro
britânico.
Depois de várias rondas de
votações, o antigo mayor de
Londres, de 55 anos, e o seu
opositor, o actual ministro dos

Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, passaram um mês
a tentar convencer os filiados
ao partido a escolhê-los como
líder, mas o vencedor e novo
chefe de governo é o controverso Boris Johnson.
O anúncio foi feito por
Cheryl Gillan e Charles Walker

da comissão eleitoral do Comité 1922 e Johnson ganhou
a Hunt com 66% dos votos
(92.153 votos) contra 34%
(46.656 votos), com uma taxa
de participação de 87.4%.
Durante o discurso da vitória, Boris Johnson começou por
prestar homenagem ao seu rival
Jeremy Hunt classificando-o
como “um opositor absolutamente formidável” e que irá
“roubar” as suas políticas “no
futuro”. Acrescentou ainda que
foi um “privilégio” servir Theresa May.
O novo líder dos Conservadores reconheceu que a sua
eleição não será universalmente bem recebida. “Sei que há
pessoas que vão questionar o
bom senso da vossa decisão”,
assume. “Hoje, neste momento
crucial da nossa história, temos

de conciliar dois tipos de instintos”, referindo que esses se
situam entre a “amizade” com
os aliados europeus e “um desejo simultâneo por um auto-governo democrático neste
país”, refutando a possibilidade
de os dois serem “irreconciliáveis”.
Conhecido por ter protagonizado a campanha para a saída do Reino Unido da União
Europeia (UE) no referendo de
2016, tem sido um dos críticos
mais proeminentes da estratégia do governo para o Brexit,
tendo prometido aplicar a saída
até ao prazo de 31 de Outubro.
Johnson admite uma saída
sem acordo a 31 de Outubro,
mas terá dificuldade em conseguir fazer passar esta hipótese
no parlamento devido à divergência dos partidos da oposição

e também de vários deputados
do próprio partido Conservador, que actualmente só tem
uma maioria de três deputados.
Desde a sua vitória eminente já enfrentou duas demissões.
Inicialmente, a do secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros, Alan Duncan e a da ministra da Educação, Anne Milton,
ambos invocando incompatibilidade com Boris Johnson.
Esta quarta-feira à tarde,
Theresa May será recebida
pela Rainha Isabel II a quem
irá entregar oficialmente o pedido de demissão para dar lugar ao sucessor. Pouco depois,
o lugar vai ser assumido pelo
novo líder dos Conservadores,
após uma audiência no Palácio
de Buckingham, onde Sua Majestade lhe fará o convite para
formar um novo governo.

22 |

zambeze

| DESSPORTO|

Quinta-feira, 25 de Julho de 2019

Matine comanda “Mambas” interinamente
Presidente da Federação Moçambicana de Futebol (FMF),
Alberto Simango Júnior,
anunciou, segunda-feira 22 de
Julho, que os “Mambas” serão
interinamente dirigidos por
uma equipa técnica chefiada
por Victor Matine, no duplo
compromisso com o Madagáscar.

O

s embates com o
Madagáscar estão
marcados para os
dias 28 de Julho
e 3 de Agosto, e contam para
a eliminatória de acesso aos
CHAN-2020 - Campeonato
Africano Interno. “Nós temos
uma equipa técnica que trabalha connosco já há muito tempo e foi confiada por nós para
dirigir os ‘Mambas’ nas duas
mãos, e ela vai ser chefiada por
Victor Matine”, disse Simango
Júnior.
Falando na qualidade de
seleccionador dos “Mambas”,
Matine, que será coadjuvado
por Nelinho, Luís Fumo e Sér-

gio Mujovo, disse que será um
trabalho de continuidade, visto
que não há nenhum elemento
novo na equipa técnica.
“Tentaremos em conjunto
e com o apoio de todos levar
o barco a bom porto. Acei-

tamos o desafio como o faria
qualquer um que se identifica
com está bandeira e com esta
nação”, afirmou Matine.
Já com a mão na massa,
como se diz na gíria, Victor
Matine, já elaborou sua convo-

catória e chamou 24 jogadores
para a operação Madagáscar, e
o destaque vai para a ausência
do guarda-redes José Guirrugo
da União Desportiva do Songo. O Costa do Sol, com seis
jogadores, é o clube que ofe-

rece o maior número de atletas
na lista ontem divulgada pelo
seleccionador nacional interino.
Eis os jogadores pré-convocados:
Guarda-redes: Victor (Costa do Sol) e Frank (Ferroviário
de Maputo)
Defesas: Ifren (UDS), Manucho e Jorge (Costa do Sol),
Jeitoso e Chico (Ferroviário de
Maputo), Sidique
(Desportivo Maputo), Mexer e Danilo (Maxaquene),
Mambucho (Ferroviário da
Beira)
Médios: Raul (Liga Desportiva), Nelson e Nené (Costa do Sol), Candinho e Amadú
(UDS), Yudi (Liga
Desportiva), Flávio (Desportivo Maputo) e Dário (Textáfrica do Chimoio)
Avançados: Maninho e
Dayo (Ferroviário da Beira),
Luís Miquissone e Telinho
(UDS), Isac (Costa do Sol).

Simba Sports no caminho da UDS
A União Desportiva do Songo defronta o Simba Sports da Tanzânia na pré-eliminatória de apuramento para a fase de grupos
da Liga dos Campeões Africanos, ditou o sorteio realizado no
Cairo, Egipto.
Os bicampeões moçambicanos
farão a primeira mão em casa
a 10 de Agosto. A segunda mão
realiza-se a 25 de Agosto em
Dar-Es-Salam.
Caso a UDS vença a primeira
eliminatória, irá defrontar ao
vencedor da eliminatória entre
o Nyassa Big Bullets (Malawi)
e o FC Platinum (Zimbabwe).
Recorda-se que o Costa do Sol
anunciou, no domingo, através
de um comunicado publicado
na sua página do Facebook,
que não vai participar na Taça
da Confederação 2019-2020,
também conhecida como Taça
Nélson Mandela.
A equipa canarinham, que se
qualificou para a segunda maior
competição africana de clubes ao
vencer a Taça de Moçambique da
época passada, enumera várias
razões para não participar na
prova, entre elas, as de ordem
financeira.
Eis o Comunicado:
“A Direcção do Clube de
Desportos da Costa do Sol vem

por este meio comunicar aos
seus associados e adeptos e ao
público em geral, que não tomará
parte da Taça Nelson Mandela
2019-2020, para a qual se havia
qualificado ao vencer a Taça de
Moçambique da época passada.
Dentre várias razões, as que
foram mais importantes para
a tomada desta decisão foram:
1. O clube encontra-se a realizar investimentos de monta
a nível infra-estrutural, que
dotarão as nossas equipas
profissionais e de formação,
de condições básicas para
a prática do desporto, em
especial dotarão o clube de
instalações que permitam a
prática das modalidades existentes e outras que passarão
a ser incorporadas no clube.
Ademais, outros investimentos complementares a nível de
segurança (muros, vedações
ou sistemas de controlo), escoamento de águas residuais
ou de iluminação do nosso
Campo, entre muitas outras
complementares, foram ou
estão a ser erguidos no clube

neste momento devendo ser
finalizadas até ao final do mês
de Agosto.
2. Face a estes investimentos e
no âmbito da racionalização
e prioritização de recursos, os
custos financeiros envolvidos
na participação nas competições Africanas, seriam
incomportáveis no âmbito
do orçamento do Clube desta
época,
3. É sabido que o clube procura

conquistar o Moçambola,
o que poderia ser colocado
em causa, participando na
prova continental, uma vez
que com os atrasos sucessivos
que sucederam no Moçambola,
bem como as datas disponíveis
para jogos oficiais, escassas ou
inexistentes, implicariam um
esforço físico e perturbação na
gestão do calendário que certamente prejudicaria o principal
objectivo.

4. Devido ao desfasamento entre
a época desportiva em vigor na
CAF e a época em vigor em
Moçambique, ao se qualificar
para a fase de grupos, o Clube
de Desportos da Costa do Sol
correria o risco de não ter um
período de interregno entre
duas épocas desportivas o que
traria transtornos financeiros,
de gestão geral e até de gestão
de recursos humanos do clube”.
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Instituto Politécnico
de Geologia e
Ciências de saúde

Enfermagem Geral
Técnico de Medicina Geral
Enfermagem Saúde Materno Infantil
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Empresas já podem
Índia lança com sucesso
primeira missão espacial à Lua ter acesso ao novo

M

issão espacial
Chandrayaan-2
vai explorar pólo
sul da Lua; lançamento estava previsto para semana passada, mas foi abortado
em cima da hora
A Índia lançou com sucesso
nesta segunda-feira (22) sua
missão espacial Chandrayaan-2,
que tem como objectivo explorar
o pólo sul da Lua. Trata-se do
projecto espacial mais ambicioso
da Índia e esta é a segunda missão
em direcção à Lua encabeçada
pelo país. O lançamento da missão
lunar com o foguete GSLV Mark
III aconteceu dentro do previsto,
às 14h43 locais, a partir da plataforma do Centro Espacial de

Satish Dhawan.
O lançamento estava previsto
para semana passada, mas foi
abortado em cima da hora ,
no momento da descolagem.
A 56min24 do lançamento a
contagem regressiva foi paralisada.
Pouco depois, a Organização de

Pesquisa Espacial da Índia confirmou que um problema técnico
fora observado no sistema do
veículo de lançamento e a missão
fora abandonada por aquele dia.
A Índia tenta, com o Chandrayaan-2, tornar-se o quarto país
a enviar missões à Lua, atrás de
Estados Unidos, Rússia e China. A
meta da missão espacial é pousar
no ainda pouco conhecido pólo
sul, área onde os cientistas indianos pretender procurar água e
reunir dados sobre a composição
química e mineral do solo lunar.
A nave está equipada com um
aparelho para orbitar a Lua , outro
para pousar na superfície e um
terceiro para transitar pelo solo
e estudá-lo.

Investigação indica que ibuprofeno
tem efeitos anticancerígenos

O

anti-inflamatório
ibuprofeno tem efeitos anticancerígenos
sobretudo no cancro
do colón, inibindo o crescimento
de células malignas, revela uma
investigação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
(INSA), de Portugal.
Investigadores do INSA, associados ao Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, descreveram uma nova perspectiva sobre
os efeitos anticancerígenos do
ibuprofeno, que foi publicada na
revista European Medical Journal.
De acordo com a investigação, este medicamento anti-inflamatório de uso comum
impede as células cancerígenas
de produzirem variantes tumorigénicas de certas proteínas.
O uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios
não-esteroides (AINE), como
por exemplo o ibuprofeno ou
a aspirina, já foi anteriormente
associado a um efeito quimiopreventivo contra o desenvolvimento do cancro do cólon em indivíduos com risco aumentado.
Tradicionalmente, a acção
do ibuprofeno foi explicada
através do seu efeito inibitório
sobre uma actividade enzimática do organismo, que está na
origem da produção de moléculas pro-inflamatórias conhecidas
como prostaglandinas.
O trabalho da equipa lidera-

da pelo investigador do Departamento de Genética Humana do
INSA, Peter Jordan, revelou que
o ibuprofeno tem ainda outro
modo de acção anticancerígena:
“impede as células cancerígenas
de produzirem variantes tumorigénicas de certas proteínas, num
processo conhecido como splicing alternativo”.
Em declarações à agência
Lusa, Peter Jordan explicou
que já se conhecia que a toma
regular deste medicamento podia em casos de risco prevenir
o aparecimento do cancro do
colón, “mas achava-se sempre
que tinha a ver com o efeito do
ibuprofeno e as outras drogas, a
aspirina também é um exemplo
ao nível da formação de prostaglandinas”.
“O nosso trabalho veio
mostrar que, pelo menos, o ibuprofeno tem outros mecanismos
de acção que também podem
estar na origem deste efeito anticancerígeno”, adiantou Peter
Jordan, que liderou a equipa de
investigadores.
No caso do cancro do cólon,
uma das variantes tumorigénicas que a equipa de investigação identificou anteriormente
caracteriza cerca de 10% dos
tumores e estimula a taxa de
sobrevivência das células malignas.
Segundo o investigador,
“o ibuprofeno, mas não outros AINE como a aspirina,
ao contrariar a produção desta
variante consegue inibir o cres-

cimento das células malignas”,
explicou o investigador.
Peter Jordan explicou que
“existem subgrupos geneticamente distintos de cancro do
colón e que o ibuprofeno actua
sobretudo sobre um subgrupo
que explica 10 a 15%” destes
tumores.
Para o geneticista, são importantes estudos que identificam marcadores de progressão
maligna no início do desenvolvimento tumoral para desenvolver um diagnóstico mais preciso e uma terapia mais eficaz que
seja dirigida especificamente às
alterações génicas presentes em
cada tumor do doente.
“Um estudo mais sistemático dos efeitos do ibuprofeno
poderá agora indicar quais os
subgrupos genéticos desta doença que beneficiariam da inclusão
deste AINE no regime terapêutico administrado”, defendeu.
O investigador adiantou que
a publicação na European Medical Journal, uma revista dirigida
aos médicos, desta investigação
realizada ao longo dos últimos
anos poderá chamar a atenção
de que valeria “a pena investir
mais na utilização do ibuprofeno em certos casos de doentes”.
Segundo os dados mais recentes sobre a incidência de
cancro divulgados pela Agência
Internacional de Investigação
do Cancro (IARC), o cancro do
cólon passou a ser, em 2018, a
primeira causa de novos casos
de cancro em Portugal.

NetPlus

O

Standard Bank
lançou, recentemente, em Maputo, um novo
serviço de Internet Banking,
NetPlus,
para empresas,
numa iniciativa que visa proporcionar uma experiência
cada vez melhor e cimentar a
sua posição de banco digital
de referência em Moçambique.
A concepção da nova plataforma atende às tendências
actuais do avanço tecnológico, na perspectiva da satisfação crescente das necessidades dos clientes, facilitando a
realização dos seus negócios.
O director de Canais de
Distribuição do Standard
Bank, Arsénio Jorge, referiu, a propósito, que a grande
novidade que caracteriza a
nova plataforma de Internet
Banking é a uniformização
da experiência do cliente,
independentemente do canal
que estiver a utilizar.
“O que define esta plataforma é a sua simplicidade
na utilização, bem como o
seu menu simples, que permitem uma navegação sem
problemas, no que respeita à
usuabilidade”, frisou Arsénio
Jorge.
A capacidade de os clientes corporativos poderem
gerir os seus utilizadores,
sem terem que se deslocar ao
banco, constitui, igualmente,
uma das grandes novidades
que o novo NetPlus oferece.
Em relação a este aspec-

to, o director de Canais de
Distribuição explicou tratar-se de acomodar uma das
preocupações dos clientes,
uma vez que, sob o ponto
de vista de pagamentos, nas
empresas existe um grupo de utilizadores que tem
a responsabilidade de criar
transacções e operações que
são depois aprovadas pelos
gestores.
“Daí que introduzimos
esta inovação para permitir
que os nossos clientes possam fazer a gestão dos utilizadores de forma independente, sem terem que ir ao
banco, preencher formulários, entre outros aspectos”,
enfatizou.
Num outro desenvolvimento, Arsénio Jorge referiu-se aos pagamentos em
massa, cuja base foi estendida de mil linhas, na anterior
plataforma, para cinco mil,
no actual serviço.
Acresce-se a estas vantagens, a funcionalidade que
permite aos clientes interagirem com os seus gestores
bancários para colocar questões ou dar instruções a partir
da própria plataforma.
“Recomendamos aos nossos clientes para procederem
à actualização da plataforma,
para poderem perceber melhor sobre as novidades que
trazemos no novo NetPlus,
concebido com o objectivo
de acrescentar cada vez mais
valor na nossa interacção
com os clientes”, concluiu.
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INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO
INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA
VAGAS PARA CORPO DOCENTE 2019

Mestres e Doutores
Áreas de Formação:
Direito
Turismo e Hotelaria
Segundo Semestre
Educação
e Serviço Social
Psicologia Social
Ciências Exactas
Relações Internacionais
Filosofia
Para candidatura, são necessários os seguintes documentos:
Carta de apresentação
Cópia do certificado de habilitações ou diploma do último grau obtido
Curriculum Vitae
A NOVOMÉDIA,
Cópia do documento de identificação

ANUNCIE NO

ZAMBEZE

ZAMBEZE

SARL,
PROCURA
AGENTES
Nr.
vagas
de
mestres
e
doutores
Total de vagas
Total de
Mestres
Doutores O
Corpo Docente
Cursos
PARA
VENDER
Inteiro
Parcial
Inteiro
Parcial
H
M
H JORNAL
M
HEM MTODAS
H
M
Departamento Comercial
AS
2
1
2
3
3
3
2
2
Contactos: (+258) 82 307 3450
PROVÍNCIAS DO PAÍS
(+258) 824576070 | (+258) 84 269 8181
18
8
E-mail:
esmelifania2002@gmail.com
esmelifania2002@yahoo.com.br

CONTACTOS:
823073450/ 847714280

Obs: Candidaturas abertas até ao dia 02/02/19
Endereço: Avenida Emília Daússe, 1990, casa da Educação da Munhuana, Alto Maé -1100
Maputo.
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FMI prevê crescimento
da África subsaariana em baixa
0,1 pontos percentuais em ambos os casos face à estimativa
de Abril.
Já no relatório divulgado
em 09 de Abril, o FMI tinha
revisto em baixa a sua estimativa para o crescimento da economia mundial para 3,3% em
2019, menos 0,2 pontos percentuais face à estimativa de
Janeiro, mantendo a previsão
de uma expansão de 3,6% para

as tarifas sobre um conjunto
de importações norte-americanas”, indica o FMI.
A instituição adianta que
“as cadeias de abastecimento
de tecnologia à escala global
foram ameaçadas pela perspectiva de sanções dos Estados
Unidos, a incerteza relacionada com o ‘Brexit’ continuou
e o aumento das tensões geopolíticas agitou os preços da
energia”.
O FMI indica também que
a recuperação do crescimento económico projectada para
2020 “é precária” e presume

o investimento quer a procura por bens duradouros foram
moderados nas economias
avançadas e nas emergentes,
com empresas e famílias a
continuarem a adiar despesas
com impacto no longo prazo.
Para o Produto Interno
Bruto (PIB) das economias
desenvolvidas, o FMI antecipa
um crescimento de 1,9% este
ano (mais uma décima que em
Abril) e de 1,7% em 2020 (a
mesma previsão do relatório
anterior).
Para a zona euro, a instituição manteve em 1,3% a previ-

2020.
“O crescimento global permanece subjugado. Desde o
relatório de Abril, os Estados
Unidos da América aumentaram ainda mais as tarifas sobre
algumas importações chinesas
e a China retaliou aumentando

uma estabilização nas economias emergentes e em desenvolvimento e “progressos no
sentido de uma resolução de
diferenças na política comercial”.
O Fundo indica também
que, nos últimos meses, quer

são de crescimento este ano,
antecipando uma expansão de
1,6% em 2020 (mais 0,1 pontos percentuais que em Abril).
Para o PIB dos mercados
emergentes e economias em
desenvolvimento, o FMI desceu a previsão de crescimen-

O Fundo Monetário Internacional desceu a previsão de crescimento na África subsaariana para 3,4% este ano e 3,6% em
2020, reduzindo 0,1 pontos percentuais face ao que tinha estimado em Abril.

D

e acordo com a
actualização
do
World Economic
Outlook (Perspectivas Económicas Mundiais),
esta região africana regista, ainda assim, um crescimento acima da média mundial (3,2%) e
só abaixo da China e da Índia,
com crescimentos entre os 6 e
os 7%.
A Nigéria, a maior economia africana, vê o seu crescimento para este ano revisto
em alta, de 1,9% para 2,3%,
ao passo que a África do Sul
deve crescer menos 0,1 pontos
percentuais que o previsto em
Abril, devendo registar uma
expansão económica de 0.7%
este ano e de 1,1% em 2020.
“O crescimento na África
subsaariana explica-se pelo
forte crescimento nos países
sem recursos intensivos, que
parcialmente compensam o
desempenho sem brilho das
maiores economias da região”,
escrevem os peritos do FMI,
salientando que os preços mais
altos, apesar de voláteis, do petróleo “sustentam a perspectiva
de evolução para Angola, Nigéria e outros países exportadores
de petróleo”.
Pelo contrário, na África do
Sul, “a ligeira redução da previsão de crescimento explica-se pelo impacto previsto das
greves e dos problemas com
o fornecimento de energia na
produção agrícola e mineira”.
A nível global, o FMI voltou hoje a rever em baixa a previsão de crescimento da economia mundial para 3,2% este
ano e 3,5% em 2020, menos

to para 4,1% este ano (menos
0,3 pontos percentuais que em
Abril), e 4,7% em 2020 (menos uma décima).
No relatório divulgado, o
FMI indica também que “os
riscos para as previsões são
sobretudo negativos” e incluem um adensar das tensões
comerciais e tecnológicas que
penalizam o sentimento dos
agentes económicos e abrandam o investimento, um aumento prolongado da aversão
ao risco que exponha a continuação das vulnerabilidades
financeiras acumuladas após
anos de juros baixos.
E outro risco identificado
pelo FMI são “as crescentes
pressões desinflacionárias que
aumentam as dificuldades do
serviço da dívida, restringem
o espaço da política monetária
para conter o abrandamento
económico e tornam os choques adversos mais persistentes que o normal”.
Neste sentido, o Fundo indica que “ações políticas multilaterais e nacionais são vitais
para fortalecer o crescimento
global”.
Relativamente à política
orçamental, o FMI considera
que, nas economias avançadas, deve se ter em conta os seguintes objectivos: favorecer a
procura conforme necessário,
proteger os mais vulneráveis,
reforçar o crescimento económico potencial com despesas
que apoiem reformas estruturais e assegurar contas públicas sustentáveis no médio
prazo.
“As prioridades em todas
as economias passam por aumentar a inclusão, fortalecer a
resiliência e abordar as restrições ao crescimento do produto potencial”, destaca o Fundo.
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Governo procura investimento
para Tongaat Hullet

O Governo está à procura investimento de substituição para
salvar a crise que assola a gigante tailandesa no ramo do açúcar, Tongaat Hullet. Para o efeito, o Ministério da Indústria e
Comércio diz não haver necessidade de abertura de uma nova
fabrica para operar neste sector.

O

sector do açúcar
carece de investimentos para poder
continuar com as
suas actividades de forma normal. O Governo procura atrair
potenciais investidores do sector, de modo a não investirem

na abertura de novas unidades fabris de processamento
do açúcar sob justificação da
existência de duas fábricas, nomeadamente a de Mafambisse e Xinavane, ambas detidas
maioritariamente pela Tongaat
Hullet, cujo sinal continua ver-

melho. A Tongaat Hullet viu
suas acções a serem desvalorizadas de 173 rands no ano de
2015 para 53 rands neste ano. O

Governo diz que essa desvalorização abrange apenas ao grupo
Tongaat Hullet.
Segundo o Ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa, o Governo está
a fazer o possível para que os
trabalhadores não sejam despedidos. A fonte acrescenta que
há potenciais empresas interessadas na compra das acções da
Tongaat, de modo a dar continuidade ao investimento.
“Porque abrir nova fábrica de açúcar, visto que temos
duas que apenas precisam de
investimento? E esta alternativa que estamos a levar a cabo a
aqueles que pretendem investir
neste ramo ”, disse Ragendra
de Sousa.
Questionado sobre os nomes dos potenciais grupos que

pretendam investir no ramo
do açúcar, Ragendra de Sousa
disse que o grupo Ilovo pode
ser um dos potenciais investidores, não tendo avançado
mais detalhes.
Por último, a fonte diz que
caberá à Tongaat Hullet na
África do Sul saber quem deverá vender as acções. O Governo moçambicano diz que
não há problemas financeiros
a nível das duas açucareiras
(Mafambisse e Xinavane).
Refira-se que o grupo TongaatHullet detém cerca de 85%
das acções da açucareira de
Mafambisse e 88% da açucareira de Xinavane. O restante
das acções é detido pelo Governo, através do Instituto de
Gestão das Participações do
Estado (IGPE).

Eni inicia construção de estrutura
de unidade de exploração de gás

Mineira Syrah anuncia
acordo com governo de
Moçambique
A empresa mineira australiana Syrah Resources
anunciou a concretização
de um acordo com o Governo de Moçambique para a
transferência de 5% da participação nas actividades da
empresa que explora grafite
na mina de Balama.
“A Syrah tem o prazer
de anunciar que, como passo seguinte ao acordo para
a disponibilização de 5% de
participação accionista, um
acordo entre os accionistas
foi executado pela Syrah e
as suas subsidiárias”, lê-se
num comunicado distribuído
pela mineira australiana.
O objectivo do acordo,
segundo o comunicado, é
definir a relação entre o grupo empresarial e a Empresa
Moçambicana de Exploração Mineira (EMEM), que

cita o presidente executivo
da Syrah dizendo que esta
iniciativa “é mais uma demonstração da natureza
construtiva da relação entre
a empresa e o governo moçambicano”.
A sociedade mineira australiana é uma das empresas
internacionais que está a
explorar grafite no norte de
Moçambique,
especificamente na mina de Balama.
A procura por grafite está
em alta a nível mundial por
ser um componente usado
em baterias, numa altura em
que os mercados de automóveis movidos a electricidade
e de outros produtos eléctricos, como as aeronaves
autónomas (popularizadas
através da palavra inglesa
‘drone’), estão em expansão.
(Lusa)

A petrolífera italiana Eni
iniciou a construção do casco
da unidade flutuante de tratamento e liquefação de gás natural (LNG) Coral Sul, que terá
base no alto mar, em Moçambique, segundo um comunicado
enviado ontem às redacções.
O casco desta unidade, que
integra o projecto Coral Sul e
que se espera produzir 450 mil
milhões de metros cúbicos de
gás, deverá estar concluído em
2020, com o início da produção
da plataforma planeada para
2022.
A unidade, que terá “um
peso de cerca de 220.000 toneladas”, terá uma capacidade de liquefação de gás de 3,4
milhões de toneladas por ano,
segundo a Eni, que diz ser “a

primeira unidade FLNG a ser
instalada nas águas profundas
do continente africano”.
As obras de construção da
Coral Sul FLNG tiveram início
em 2018 e estão a cabo de sete
centros operacionais.
A petrolífera espera que até
ao final deste ano, “o progresso
total do projecto ultrapasse os
60%, com um total esperado de
10 milhões de horas de trabalho”.
A Eni planeia para Setembro o início das actividades de
perfuração e de conclusão para
seis poços submarinos, que
deverão ter uma profundidade
média de 3.000 metros.
No comunicado, a empresa italiana acrescenta que tem
várias iniciativas “destinadas a

melhorar as capacidades gerais
da força de trabalho local”, entre as quais “actividades de formação especializada para mais
de 800 moçambicanos” e várias
iniciativas sociais, económicas
e de saúde para “apoiar a longo prazo o desenvolvimento
diversificado e sustentável das
comunidades locais”.
Presente em Moçambique
desde 2006, aquando da aquisição da uma participação na
concessão de pesquisa da Área
4, na Bacia do Rovuma, a Eni
descobriu entre 2011 e 2014
uma “reserva supergigante” de
gás natural na Bacia do Rovuma, nos reservatórios de Coral,
Complexo Mamba e Agulha”,
totalizando 2,4 biliões de metros cúbicos de gás. (Lusa)
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Hobby perigoso

Homem na Costa Rica
beija crocodilo de 5m para
entreter turistas

Turistas juntam-se na “ponte do crocodilo”, na Costa Rica,
onde Juan Cerdes beija crocodilos monstruosos de 5 metros
de comprimento.
O homem beija o crocodilo
para os turistas que passeiam
de barco na Costa Rica.
Juan Cerdes disse que este
é um dos seus “hobbies”, alimentar e beijar os répteis para
os turistas durante o “passeio

pelo rio dos crocodilos” que
percorre o rio Tárcoles.
O rio localiza-se na província de Puntarenas, que dispõe
de uma das maiores populações
de crocodilos do mundo. A
maioria deles são crocodilos-americanos, que podem ser
encontrados no estado norte-americano da Florida. Estes
répteis podem chegar a ter 5
metros de comprimento e pesar

várias centenas de quilos. Entretanto, Juan diz que eles “não
são tão agressivos como podem
nos fazer pensar”. O rio Tárcoles se tornou nos últimos anos
em uma grande atracção turística, escreve tablóide britânico
“Mirror”.
Os turistas vêm aqui para
visitar a ponte sobre o rio Tárcoles, que ficou conhecida
como “ponte do crocodilo”.

Espanha

Mulher é proibida de entrar
em avião devido ao decote

Uma passageira de 24
anos foi proibida de viajar
num avião da Vueling devido
à roupa: ela vestia um body
que, segundo a Vueling, parecia um fato de banho.
A companhia aérea Vueling está a ser alvo de críticas nas redes sociais por não
deixar uma mulher viajar
devido à roupa que usava. O

incidente aconteceu domingo, em Palma de Maiorca,
Espanha, num avião que tinha como destino Barcelona. Laura C., de 24 anos e
natural de Granada, estava
acompanhada do namorado,
mas nenhum dos dois fez a
viagem.
“Não me aceitam no voo
por ter um body vestido”,
foi assim que a passageira
avisou os amigos que não ia
conseguir viajar com eles.
Num vídeo divulgado pela
irmã de Laura no Twitter, é
possível ver os momentos
de tensão quando uma hospedeira da companhia aérea
impediu a entrada da passageira no avião. Várias pessoas assistiram à situação e
ofereceram peças de roupa

para Laura se cobrir e poder
viajar mas, mesmo assim,
Laura C. foi mandada de
volta para o terminal, onde a
polícia estava à espera.
A companhia aérea reitera que a mulher vestia um
fato de banho mas a entrada
no avião não foi recusada
pelo que tinha vestido mas
devido à atitude “abusiva”
da passageira e “comportamento depreciativo com as
pessoas que estavam a trabalhar”.
A Guardia Civil confirmou que os seus agentes no
aeroporto receberam uma
chamada do pessoal da Vueling por estar a ser impedida
a passagem de dois passageiros devido a “vestuário inadequado”.

Quinta-feira, 25 de Julho de 2019

Filipinas

Doença misteriosa deixa
homem cego e com o rosto
desfigurado

Um homem das Filipinas
desenvolveu um estranho quadro clínico que o deixou cego
e com o rosto desfigurado.
Romulo Pilapil, de 56
anos, de Ormoc City, teve um
grave crise de sinusite, que o
deixou com os olhos irritados
e sintomas semelhantes aos
de uma gripe durante cerca
de três anos. Segundo escreve
o jornal “Mirror”, o homem
chegou a visitar um médico
que lhe prescreveu medicação, mas não houve melhorias.
Romulo ainda foi visitado por um outro médico, mas
não lhe foi dado qualquer

diagnóstico definitivo. Os
médicos insistiram para que o
homem fosse para um hospital em Manila, mas a família
abandonou o tratamento por
problemas financeiros.
A última visita de Romulo ao médico foi em 2018 e a
situação clínica continuou a
agravar-se. O rosto ficou desfigurado e o homem está agora
praticamente irreconhecível.
Devido ao rosto inchado,
Romulo perdeu a visão, ficando sem o seu trabalho como
carpinteiro. Os filhos, que andavam na escola, tiveram que
deixar os estudos para trabalhar e ajudar a família.

Bebé nasce com “três
cabeças” e pai tenta
enterrá-lo vivo

Caso ocorreu na Índia e
criança precisou ser resgatada
por policiais antes de passar por
delicada cirurgia para retirada
de protuberâncias na cabeça
Pai do bebé que nasceu com
três cabeças tentou enterrá-lo
vivo por medo de não ter como
pagar contas médicas
Num caso raro de encefalocele, deficiência no tubo neural que causa má-formação em
crianças, um bebé do estado de
Uttar Pradesh, na Índia , nasceu
com três cabeças e má formação
no corpo.
“Essa é uma condição rara

e o corpo dela não vai se desenvolver bem por causa disso.
Vamos fazer uma ressonância
magnética e depois uma cirurgia
para separar as cabeças”, afirmou em entrevista ao canal de
TV indiano NewsLion o médico
Rajesh Thakur. Segundo o canal de TV, o pai da criança ficou
com medo de não ter condições
de pagar o tratamento e tentou
enterrar a menina viva, mas ela
foi resgatada por policiais. A cirurgia foi realizada no hospital
Sapthagiri, no estado de Bangalore, e a criança foi posteriormente adoptada por um tio.
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Semana das Artes exibe “Os
Pestinhas e o Ladrão de Brinquedos”
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Esperar e
Resistir
Gosto também de pensar
que, enquanto aquela mulher esperava pelo marido
que havia ido a Revolução
(húngara de 1956) e prometera voltar, também era
resistia, acreditando na
Revolução.

Nildo Essá, realizador da animação
O Auditório do Edifício-Sede do BCI acolhe este sábado, 27, no
âmbito da Semanas das Artes, a exibição do curta-metragem
“Os Pestinhas e o Ladrão de Brinquedos” de Nildo Essá, pelas
10 horas.

O

s Pestinhas e o Ladrão de Brinquedos
é um filme animado, educativo, que
retrata de forma indirecta o
rapto de menores.
Quando um dos “filhos”
dos Pestinhas Lili, Minhoca e
Zé Gordo é roubado/sequestra-

do pelo ladrão da zona, cabe a
estes recuperar o mesmo, até
que a certo ponto se apercebem
que, afinal, este ladrão tem outros brinquedos com planos de
“revender”.
A exibição deste filme
afigura-se um pretexto para discutir, de forma informal, temas

controversos, como o já referido rapto de menores, mas também o bullyng, a relação das
crianças umas com as outras e
com elas mesmas. Também por
isso, no fim da exibição do curta-metragem, haverá um espaço de conversa com o realizador do filme Nildo Essá sobre
estes temas e sobre o processo
de produção da animação.
A Semana das Artes é uma
plataforma sociocultural para

a formação, exposição, reflexão e desenvolvimento de indústrias criativas culturais. A
plataforma materializa os seus
objectivos através de um conjunto de iniciativas no campo
das artes e cultura na sua diversidade, desde 2017, sendo que
em 2019 mantém o seu foco
na arte como factor de desenvolvimento socioeconómico,
formação de jovens, emprego
e desenvolvimento sustentável.

15 anos de Noites de Poesia eternizados na “Revelação”
Não existiria melhor forma de ilustrar aquilo que durante mais
de 15 anos agitou todas as terceiras sextas-feiras na cidade de
Maputo senão uma exposição. Ou seja, as Noites de Poesia –
evento responsável pelo desabrochar da nova vaga de escritores
e poetas moçambicanos – estão resumidos numa instalação com
10 poemas, uma sessão de vídeo, fotografias e outros artefactos.

A

exposição abre na
quinta-feira,
às
16h00, no Centro
Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA), logo
após a apresentação de artistas
que fazem parte da primeira
edição do Festival de Poesia e
Artes Perfomativas – Poetas

d´Alma.
Segundo Sara Carneiro, a
curadora da mostra, este é um
espelho dos 15 anos do evento
que agora se está a revelar para
o mundo, por isso deste título,
e também “faz um jogo com a
fotografia, uma lembrança ao
laboratório de fotografia analó-

gica de revelação e as noites de
poesia”, explica Carneiro.
Constam poemas de autores que fizeram parte desta
avalanche de experimentação
e de expressão. “O que tentei
buscar foi a diversidade”, tendo em conta que existem diferentes formas de fazer poesia,
diferentes temas... “Para além
de mostrar os eventos – já que
se trata de registo dos momentos Noites de Poesia – a poesia
aparece como uma mostra de
diversidade”, relata Carneiro.
Por ser artista visual, Carneiro usou como um dos critérios de selecção dos textos
como eles apresentam-se visualmente, mas também foi determinante o tema. Foram seleccionados poemas de temáticas
diferentes: o amor, a mágoa e
a poesia em si. “Estou a tentar
trazer poemas que criam algum impacto, com trocadilhos
de palavras e trazem algo de
novo”, revela a curadora.
As fotografias são da autoria do fotógrafo, artista plástico

e artista performativo da Áustria Werner Puntgma – quem há
cerca de 10 anos foi colaborador permanente do evento, não
só com as fotografias mas também com diversas performances como Rua Lua com Féling
Capela (slamer) e Samito Tembe (percussionista) – e Féling
Capela, que ao mesmo tempo é
o principal agitador das Noites
de Poesia e director do Festival
Poetas d´Alma.
Capela vê esta mostra como
uma oportunidade de muitas
pessoas se reverem e reviverem
o seu passado literário, tendo
em conta que alguns optaram
por outros caminhos e pararam
de escrever. “Queremos mostrar, se é que assim podemos
dizer, uma memória colectiva
do movimento literário e das
artes perfomativas”, finalizou.
“Revelação” estará patente
na galeria do CCMA durante
um mês e conta com o apoio do
Centro de Formação Fotográfica de Moçambique.

Há temas que me perseguem. A espera é um deles.
Já o encontrei em músicas,
filmes, peças de teatro e livros. O que me levava, invariavelmente, a escrever sobre
ele. Há dois dias, fui assistir
ao espectáculo “Esperando
Zumbi” da escritora e actriz
brasileira Cristiane Sobral.
E enquanto ela falava para
tentar tornar menos difícil a
espera pelo homem “negro,
alto e forte”, eu também enquanto espectador esperava
e uma voz da poltrona da
memória soprava-me aos
meus ouvidos um texto.
Era o velho Rubem Braga,
com “A mulher esperando
um homem”. Esta crónica
sobre a impaciente dor da
espera, que nos faz pensar na
violência da morte - o caso a
que Braga se refere – como o
quebrar de algemas, a carta
de alforria. Mas gosto também de pensar que, enquanto
aquela mulher esperava pelo
marido que havia ido a Revolução (húngara de 1956) e
prometera voltar, também
era resistia, acreditando
na Revolução. “Esperando
Zumbi” é também sobre isso,
sobre uma mulher que espera
pelo seu homem, porque
havia marcado encontro.
Esta espera, neste espectáculo de Cristiane, é também
uma forma de resistência,
a partir da discussão sobre
a mulher, os negros, sobre
a colonização que travou a
evolução da pessoa negra.
Cristiane Sobral é isto, uma
actriz que resiste pela arte,
pode até soar panfletário
para uma realidade como
a nossa, a moçambicana,
que o racismo – porque se
existe, é velado – não nos
tira da zona de conforto,
em que podemos ter heróis
negros sem que isso pareça
forçosamente busca de representatividade. E quando, no
espectáculo, sabe que Zumbi
não viria, porque foi morto,
como também o sabemos na
vida, ainda que a dor faça
com que o mar espreite aos
olhos, continuar a resistir é
a palavra de ordem.
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Da falta fazer o génio

ELTON PILA
Conhecemo-los nos palcos tradicionais. Mas, à margem, criaram um festival de rua para levar o teatro aos subúrbios de Maputo. Chamaram-no Khu Phanda, nome duma das peças que é
um divisor de águas no seu percurso. São a Companhia de Artes
Makwerhu e este é um texto sobre eles.

A

necessidade faz o
engenho. Esta frase é um lugar-comum dos manuais
de empreendedorismo, mas
que faz todo sentido usamo-la, quando nos propusemos a
falar da Companhia de Teatro
Makwerhu. Composta por actores amadores, ensaiam nos
fundos da Igreja Nossa Senhora da Aparecida - no Bairro de
Mavalane. Começaram por representar obras religiosas, mas
depois esticaram os tentáculos
para outras temáticas. Mas chama mais atenção as formas que
os espectáculos nos são dados.
Sem grande pompa – há circunstâncias que não permitem
- fazem dos actores actores e
mais cenário e mais a trilha sonora. “Trabalhamos com o que
temos para fazer o que queremos” diz Ernesto Langa, coordenador da companhia.
Com a geração de actores que
hoje representa, conhecemo-los,
já desde Khu Phanda. Um espectáculo que lhes valeu, na edição
de 2016 do Festival de Teatro de
Cazenga – Angola, os prémios de
Grupo Revelação, Melhor Obra
Estrangeira e Melhor Encenação.
A peça existe há mais de cinco
anos. O tempo fê-la divisora de
águas da história da Companhia

fundada nos anos 90. Existe um
Makwerhu antes e outro depois
de Khu Phanda, sobretudo, pela
encenação. Neste espectáculo, os
jogos de encenação levam-nos ao
circulo. Os actores, apenas três,
(e)levam o corpo ao limite. O
que no início era a única forma
de fazer o espectáculo, tornou-se o diferencial do grupo. E a
bandeira maior é “A Boca”, numa
encenação que trabalha os movimentos dos actores para fazer
os cenários pretendidos, desde
a Redacção do “Jornal A Boca”
até ao quarto que se acredita de
hotel. Mas fá-lo – os movimen-

tos - ancorado em situações
dramáticas reais, tudo se encaixa
de forma subtil, nada parece forçado. “A Boca” é encenada com
tal cuidado que reforça a ideia
do encenador como aquele que
organiza os corpos no espaço, no
palco. Os actores fora de cena,
mas também dentro dela nalguns
momentos, emprestam suas
vozes para fazer a trilha sonora
do espectáculo, entre músicas,
murmúrios e onomatopeias.
“Khu Phanda” e “A Boca”
levantam a bandeira da intervenção social. Para o coordenador e
encenador todo artista é descontente. “O descontentamento vem
dalgum lado. Não conseguimos
e não podemos resistir aos problemas sociais”. É para a iluminar
estes problemas, chamar atenção
ao que a sociedade deixa de
lado, que aos espectáculos são
criados. “Khu Phanda” retrata
o drama dos meninos de rua
tirando-lhes o véu da marginalidade, conta a estória - podia
ser história - de três meninos
de rua: Dapsipsas, Mulato e
Odjinhas, cada tem uma história
diferente que lhe empurrou para
rua. A peça transporta-nos para
dentro de suas famílias, a partir
de flashback’s encenados, e o
espectador é confrontado com
o drama familiar que propiciou
a ida deles à rua. Que alternativas de paraíso existem, quando
o inferno é dentro de casa? É
sobre isto que o texto nos coloca
a pensar, permitindo-nos olhar
como homens - vencidos pela
vida, mas homens - aos que fazem da rua casa. E “A Boca” toca
numa ferida profunda do nosso
tempo, a liberdade de expressão.
Na verdade, toca na ausência
da liberdade de expressão, tem

Munhama, criado, enquanto skeetch, em 2017, e ampliado em
2018, é uma obra criada propositadamente para a rua

Era o último dia da 15ª edi-

ram coisas não próprias para
estes espaços”, entende Langa.
E este despreparo percebe-se
no pouco uso que fazem dos
objectos permanentes do espaço
que podiam dar mais cor aos
espectáculos, mas apresentam-se como objectos desajustados.
O Festival “Khu Phanda”
é criado para colocar-se longe

ção do Festival Internacional de
Teatro de Inverno. Os dois espectáculos estavam marcados para
o palco do Teatro Avenida. Mas
até a hora do início do primeiro
espectáculos as portas negavam-se a abrir. Os espectadores, às
centenas, estavam do lado de
fora. Perceberíamos, com algum
espanto, que também os actores.
Afinal, o primeiro espectáculo
para aquele dia, seria apresentado na parte de fora do Avenida.
Munhama, criado, enquanto
skeetch, em 2017, e ampliado
em 2018, é uma obra criada
propositadamente para a rua.
As bandeiras maiores do
espectáculo são o medo e os
esteriótipos – apontar os dedos
a quem aponta os dedos pela
aparência - trazidos sob facto
real “Tatá Papá, Tatá Mamã”,
nesta valorização da realidade
enquanto matéria-prima para
ficção. O encenador – que
também fez de dramaturgo
neste espectáculo – buscou fazer
jogos cénicos para adaptar o
espectáculo para a rua. E é nesta
adaptação do espectáculo para
rua que os espaços alternativos
podem ganhar força. “Os fazedores do teatro devem levar
espectáculos que se adaptem aos
espaços. Grupos há que marginalizaram estes espacos. Leva-

das salas tradicionais e maximizar os espaços alternativos,
levar o teatro aos bairros. “Mas
espectáculos para rua com qualidade”. O Festival vem depois
duma série de eventos mensais,
realizados ao último domingo
de cada mês, a que chamavam
“Tardes de Teatro”, realizados ao
fundo da Igreja que viu o grupo
nascer. Estas tardes – e também
o festival – são, na verdade,
uma forma de oferecer teatro
ao bairro. “Mesmo depois de já
termos uma frequência nas salas
da cidade, sempre pensamos em
criar espectáculos no bairro”.
Nestas tardes, apresentavam-se não apenas as obras do
Makwerhu, também doutros
grupos dos bairros vizinhos.
Depois desta experiência mensal, decidiram dar um salto. E,
em 2017, fizeram uma semana
de Teatro, um ensaio do Festival
que em 2018 teve a primeira
edição. Passaram pelo “Khu
Phanda” cerca de 14 grupos,
a maioria dos subúrbios da
Cidade de Maputo que não
têm grande espaço nas salas
convencionais. Mas tambem
grupos da Matola e mais alguns
com mais Estrada. Tiveram uma
média de 250 espectadores por
dia. “Ao teatro na rua nunca
falta público”, Langa.

no jornalismo o mote para esta
discussão que não diz respeito
apenas ao jornalismo, mas a
todo um sistema montado para
calar vozes insurgentes ou que
destoam da opinião dominante.
Criar espectáculos para rua
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“Nos Tempos de Ngungunhana”
pela voz de Klemente Tsamba
Depois da primeira apresentação em Maputo, no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Inverno, Klemente Tsamba leva
ao Centro Cultural Brasil-Moçambique, 01 de Agosto, “Nos
Tempos de Ngungunhana”.

O

espectáculo é
baseado na tradição oral dos
contadores de
histórias africanas, onde um único elemento
se desdobra em vários personagens, para com a cumplicidade do público, retratar alguns
episódios mágicos, paralelos à
vida do célebre rei tribal moçambicano Ngungunhana.
O texto da peça surge a partir de “Ualalapi” (considerado
um dos melhores 100 livros
africanos do século XX) do
premiado escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa.
“Nos tempos de Ngungunhana” é um conjunto de histórias dentro de uma história,
uma obra que parte de um tempo histórico e de uma cultura
particular para depois seguir
numa viagem universalista e
sem fronteiras.

“Era duma vez um guerreiro da tribo tsonga chamado
Umbangananamani, que fora
em tempos casado com uma
linda mulher da tribo Macua,
chamada Malice. Não tiveram
filhos. Mas tentaram muito…”
Este é o mote que dá início ao
grande karingana sobre a vida
de um simples guerreiro, mas
que rapidamente se vai transformar numa sequência de outros pequenos karinganas onde
se relatam aspectos curiosos
ligados ao reino de Ngungunhana.
No espectáculo, que traz
em si a ideia de um relato em
volta da fogueira, o próprio
actor tenta se aproximar ao
contexto histórico da narrativa, fazendo-se narrador com
indumentária de guerreiro,
ainda que no seu “guarda-fatos” armazene um sutiã e uma
capulana, preparando-se para

o momento em que será uma
mulher a intervir.
FICHA TÉCNICA: Criação/Interpretação: Klemente

Tsamba | Textos originais: Ungulani Ba Ka Khosa | Apoio/
Assistência criativa: Filipa
Figueiredo, Paulo Cintrão e

Ricardo Karitsis. | Adereços e
figurinos: Klemente Tsamba |
Fotografia: Margareth Leite |
Luz e Som: José Frutuoso

Com várias distinções na bagagem

Mabata Bata escala Chibuto

M

ais três prémios
somam-se ao
já celebrado
“Mabata-Bata”. Mais recentemente foi
galardoado “Melhor Película
de Ficção” na terceira edição
do Firm Film Festil, realizado
em Valladolid, Espanha; Prémio Loja Neves, da Federação
portuguesa de Cine-Clubes,
atribuído a filmes produzidos
nos países africanos de língua
oficial portuguesa; Melhor
longa-metragem no Langston
Hughes African American Film
Festival. Estes prémios chegam
depois do prémio de melhor
longa-metragem de ficção, no

Pensamento da Semana:

Plateau, Festival Internacional de Cinema de Praia, Cabo
Verde, “O Dia que Explodiu
Mabata-Bata”, do cineasta Sol

de Carvalho, foi distinguido,
ontem, com dois prémios no
FESPACO, no Burkina Fasso.
É com esta aura que o filme

A impunidade gera a audácia dos maus.
Carlos Lacerda

regressa a Chibuto, depois de
lá ter sido rodado. É o cinema
a devolver o que a vida deu. E
no caso de Mabata-Bata não
deu o cenário em que o filme
foi rodado, mas também três
actores, amadores, é verdade,
mas que emprestaram ao filme
um ar mais genuíno que falta
a muitos aos actores já empertigados pelos vícios de actuação.
O filme, baseado no conto
homónimo de Mia Couto, escrito em 1986, conta a história
de Azarias, um jovem pastor
órfão que sonha ser uma criança normal e poder ir à escola.
Um dia o melhor boi da manada, Mabata-Bata, pisa uma

mina deixada pelos combatentes da guerra que decorre no
país e explode. Os bois serão
a base do pagamento do “lobolo”, um dote tradicional que
seu tio Raul deve pagar para o
próprio casamento. Temendo
as represálias do tio, o menino decide fugir e embrenhar-se na floresta levando consigo
os bois restantes. A avó e o tio
partem em sua busca para resgatá-lo e convencê-lo a voltar.
A longa-metragem conta
ainda com a actuação dos actores Mário Mabjaia, Filomena Remígio, Horácio Guiamba, Esperança Naiene, Emílio
Bila, Medianeira Massingue e
Wilton Boene.
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Ver, ouvir... e não calar

Ângelo Munguambe

(munguambe2@hotmail.com)

Em tempo de bonança, o rei vai nu

Ora viva meninos e meninas,
rapazes e raparigas velhos e
velhas! Depois de uma pausa,
pausadamente escrevendo, cá
estamos de novo, novamente
ouvindo, para vos deliciar, deliciosamente vendo, das mais frescas novidades que vão habitando
a nação moçambicana. Assim
sendo, e sem perda de tempo,
temporariamente metediços
que somos, vamos elucidar-vos
dos tempos que batem à porta,
anunciando para a navegação
política encarnada nas eleições
de Outubro.
O titio Muchanga, como todos
vós sabeis, não desaprende com
facilidade, facilmente vendo, à
semelhança de alguns de vocês
que chumbam nas escolas. Ele,
e como lhe compete, vai uivando que de política, mais do
que ele, poucos entendem, vá
daí dizer de pulmão vazio, que
o adversário para si na corrida
eleitoral devia ser Filipe Nyusi.
Ora, o cara mesmo não tem
meias papas. Assume, assumidamente escrevendo, que só
falta encomendar o fato de gala
de governador, uma vez que o
seu adversário está derrotado,
logo à partida. A isto rapazes e
raparigas se chama atrevimento
político, de cujas consequência,
consequentemente falando, o
deputado Muchanga está infectado. Mas este titio, velhos
e velhas, não é desses bananas

partidão para governar Sofala e
Zambézia. Sem piar nem muita
bulha, os dois matrecos, matrecamente avaliando, vão enfrentar ambientes hostis ao barulho
do batuque. Pio Matos foi, em
tempos, conotado como tendo
algumas falhas na cachimónia,
e Bulha desapareceu do mapa,

apesar do seu estoicismo e arcaboiço financeiro, financeiramente reparando, pois claro. Caso
para dizer que velhos são os
trapos. A melhor feijoada polí-

políticos que andam por aí. Ele
vai a todas e a todos!
Quem pia evita bulhas, daí que
o batuque não troou alto como
seria de esperar na revolução

partidária, o que simbolizaria
a entrada de sangue novo na
sacha do milho. Desengane-se
pois quem assim pensou. Matos
e Bulha calham na lotaria do

tica sai de panela velha e caduca,
caducamente fazendo política,
claro está! Enquanto os políticos
lutam pela poule position, em
Quelimane, na praia de Zalala,
o director do jornal Zambeze
faz pose ao lado dos amiguinhos
Daudinho e Joãozinho, tratando
de lhes falar dos perigos do mar
e da praia de Zalala em particular. Pelas imagens, as águas não
assustam aos dois petizes, que,
sem eira nem beira, garantem
que a pedalada pelo futuro já
iniciou como tal acontece com
os titios que de pedalada em
pedalada ao jeito de táxi, vão de
moeda em moeda engordando
as suas poupanças, apesar do
cheiro menos agradável que sente quem usa este famoso táxi do
Pequeno Brasil. Coisas da vida e
de bicicletas claro está! E já agora
nesta coisa de cheiros e pivetes,
Maputo lidera a lista. As imagens
de José Matlombe não lembram
ao diabo. É o vê se te avias!

