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Comercial

Caros assinantes
Em respeito ao estado de emergência, o jornal Zambeze é distribuído apenas em versão electrónica (zambeze.net e zambeze.info).
Por este meio, apelamos aos
nossos assinantes para que nos
enviem os respectivos endereços
electrónicos para que possam ter
acesso ao Jornal.

Em tempos da Covid-19, ataques e cólera quem não tem discurso é:

Vazio
Época de transferência política na Beira

Renamo reforça
equipa da Frelimo
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Cabo Delgado

Governo diz que foram
abatidos 129 “terroristas”
O ministro do Interior,
Amade Miquidade, disse
que as Forças de Defesa e
Segurança abateram, em
Abril, um total de 129 “terroristas” na província de
Cabo Delgado, norte do país.
“No dia 07 de Abril foram abatidos 39 terroristas,
numa tentativa de ataque a
Muidumbe. Na madrugada
de 10 de Abril foram abatidos
outros 59 como resultado de
um ataque que protagonizaram na Ilha das Quirimbas.
Na noite de 11 e 12 foram
abatidos mais 30 insurgentes
que tentavam atacar a Ilha do
Ibo em quatro embarcações,
disfarçados de pescadores”,
afirmou Amade Miquidade.
O governante, que falava
após o Conselho de Ministros, em Maputo, acrescentou
que um outro insurgente foi
abatido no dia 13, após as autoridades interceptarem uma
embarcação com material bélico e meios de comunicação.
Segundo o ministro, como
resultado das incursões das

Forças de Defesa e Segurança, os insurgentes retaliaram
executando 52 jovens que se
recusaram a juntar-se ao grupo, informação que já tinha
sido avançada pela polícia

moçambicana a 20 de Abril.
“A situação em Cabo Delgado neste momento está sob
controlo: identificámos onde
o inimigo se encontra e suas
bases, enquanto as Forças de

Defesa e Segurança estão estrategicamente preparadas para
mais uma ofensiva”, acrescentou o ministro do Interior.
Amade Miquidade demarcou-se também das acusações da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo),
principal partido da oposição, que denunciou alegadas
mortes de civis pelas Forças
de Defesa e Segurança em 12
de Abril em Cabo Delgado.
“As Forças de Defesa condenam os pronunciamentos
da Renamo, que está a tentar
fazer um aproveitamento político da situação, e não vão
tolerar estes actos de subversão”, declarou o governante.
Cabo Delgado, região
onde avançam megaprojectos de extracção de gás natural, vê-se a abraços com
ataques de grupos armados
classificados como uma ameaça terrorista e que já mataram, pelo menos, 500 pessoas
nos últimos dois anos e meio.
As autoridade moçambicanas contabilizam 162 mil

afectados pela violência armada naquela província, 40
mil dos quais deslocados das
zonas consideradas de risco, maioritariamente situadas
mais para o norte da província
e que estão a receber assistência humanitária na cidade de
Pemba, a capital provincial.
No final de Março, as vilas de Mocímboa da Praia e
Quissanga foram invadidas
por um grupo, que destruiu
várias infra-estruturas e içou
a sua bandeira num quartel
das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.
Na ocasião, num vídeo
distribuído na Internet, um
alegado militante ‘jihadista’
justificou os ataques de grupos
armados no norte de Moçambique com o objectivo de impor uma lei islâmica na região.
Foi a primeira mensagem
divulgada por autores dos
ataques que ocorrem há dois
anos e meio na província de
Cabo Delgado, gravada numa
das povoações que invadiram.

Época de transferência política

Frelimo recebe “reforços” idos da Renamo
O mandatário da Renamo
em Sofala, Ernesto Angelino, anunciou que vai abandonar o partido, juntamente
com outros 52 elementos,
para se juntar à Frelimo,
alegando “falta de democracia” na principal força de
oposição em Moçambique.
“O assunto piora quando
entra o actual presidente, Ossufo Momade, que instaurou um clima de ditadura no
seio do partido e fui ver que
não havia esperança”, disse
Ernesto Angelino, mandatário de candidatura da Renamo na província de Sofala, centro de Moçambique.
Aquele responsável falava à margem de uma apresentação dos novos quadros
da Frente de Libertação de

Moçambique (Frelimo), partido no poder, em Gorongosa, juntamente com outros 52 antigos membros.
O grupo de 53 membros da

Renamo que se junta agora à
Frelimo é integrado também
por Isaque Zeca, delegado político distrital da Renamo em
Gorongosa, um dos bastiões do

principal partido de oposição.
“A falta de vontade política e democracia interna
podem levar o partido ao fundo do poço. Já fui delegado
distrital, secretário particular
do líder, entre outros casos,
mas nada muda e, por isso,
decidimos abandonar as fileiras e filiarmo-nos a um outro
partido”, disse Isaque Zeca.
A Lusa tentou, sem sucesso, contactar o porta-voz da
Renamo em Maputo, enquanto o actual delegado provincial
do partido em Sofala, Ricardo
Gerente, remeteu um comentário para os próximos dias.
A posição destes 53 elementos é o mais recente episódio de divisões internas sob o
comando de Ossufo Momade,
que assumiu a liderança em

2018 depois da morte do histórico líder, Afonso Dhlakama.
A voz mais dissonante tem
sido a de Mariano Nhongo,
antigo dirigente da guerrilha,
que tem ao seu lado homens
armados que ainda deambulam pelo meio rural no centro do país e que contestam o
acordo de paz e desarmamento
celebrado em Agosto passado
por Momade com o Presidente
moçambicano, Filipe Nyusi.
Esta saída de membros da
Renamo parece querer confirmar o que Mariano Nhongo já
havia avançado ao Magazine
Independente. “Ossufo entrega nomes da Renamo para
serem mortos pelo SISE. Por
isso membros da Renamo fogem e se juntam a Frelimo.
Não querem morrer”, afirmou.
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Comunicado a Nação proferido pelo PR

Nyusi só gastou tempo e saliva

O novo Governo de Filipe
Nyusi, que tomou posse em Janeiro, previa como acções prioritárias a consolidação do diálogo político e unidade nacional,
provisão de serviços sociais
básicos, promoção do emprego
e melhoria da produtividade e
criação de infra-estruturas de
suporte ao desenvolvimento.
Mas, para Adriano Nuvunga, director do Centro
para Democracia e Desenvolvimento (CDD), uma organização da sociedade civil,
a avaliação dos primeiros
100 dias de governação de
Filipe Nyusi é “negativa”.
Nuvunga destaca a situação
de instabilidade na província
nortenha de Cabo Delgado e lamenta o “silêncio” do chefe do
Estado em relação ao recente
massacre de jovens protagonizado pelos insurgentes naquela
província. Considera ainda con-

ques] na zona centro do país
- este assunto mostra claramente que o projecto DDR [desmobilização,
desarmamento
e reintegração das forças residuais da RENAMO] falhou.”
O director do CDD dá ainda nota negativa à “governação
descentralizada ao nível da província”. Segundo Adriano Nuvunga, o facto de o Secretário
de Estado ter mais poderes que
o governador provincial eleito põe em causa a democracia.
Por outro lado, a forma como
o Estado tem estado a abordar a
questão da Covid-19 “não é convincente”, acrescenta Nuvunga.
O responsável defende a
reorientação da acção do Governo para a prevenção da doença, tendo indicado que não
está a ser cumprido o conjunto de medidas aprovadas para
apoiar as famílias a ficarem
em casa, assim como para o
financiamento de apoio às pequenas e médias empresas.
Já o coordenador do Instituto
Multipartidário para a Democracia, Dércio Alfazema, considera
que é muito difícil apontar avanços concretos e significativos
perante o contexto em que decorreram os primeiros 100 dias
de governação de Filipe Nyusi.
“Este é um ano atípico.
Iniciámos com várias limi-

denável a utilização de mercenários no teatro de operações
num cenário em que, segundo
ele, o país tem muitos jovens
disponíveis, faltando uma estrutura para enquadrá-los.
E há mais aspectos negativos, segundo Nuvunga: “a situação de violação de direitos
humanos em Cabo Delgado e
a questão de Mariano Nhongo
[dissidente da RENAMO que
tem vindo a protagonizar ata-

tações - o próprio estado de
emergência é disso exemplo
- e o orçamento foi aprovado
tardiamente”, comenta Alfazema. “Foram 100 dias que
praticamente estiveram quase
todos voltados para a resposta
a situações que não dependem
necessariamente do Governo,
como é a questão da Covid-19,
da insurgência no norte e também na zona centro do país,
onde temos esta perturbação.”

nhou, porém, que “não obstante as adversidades, a vida
em Moçambique não parou”.
“Todos somos chamados a
ser resilientes, pragmáticos e
permanentemente tomando o
trabalho como a chave para a
solução de tudo o que pretendemos alcançar”, referiu Nyusi.
Avaliação “negativa” - (Adriano
Nuvunga, Director do CDD)

Constantino Novela
Enquanto a população anda apreensiva, desde que se decretou estado de emergência por um período de 30 dias, sobre
o que serão os próximos dias, o Presidente da República, Filipe
Nyusi, fez um Comunicado à Nação, alegadamente, para analisar os 100 dias de governação, onde proferiu palavras desprovidas de sentido numa altura em que a população quer ouvir do PR o que será daqui em diante, uma vez que os 30 dias
de distanciamento social estipulados expiraram. O próprio
governo apareceu na AR a assumir que a economia do país
está muito afectada devido a pandemia do Coronavírus e que
o PIB foi revisto de 4,8% para 2,2% este ano. Entretanto, o
PR apareceu com um discurso triunfalista, destacando criação
de 48 mil empregos e mais de 4 dezenas de empresas. É caso
para dizer: a esposa de César não basta parecer, tem que ser.

F

ilipe Nyusi disse
que o Governo promoveu, nestes 100
dias de governação,
o emprego, construiu infra-estruturas de desenvolvimento, deu assistência
social a milhares de moçambicanos na pobreza e concluiu 28
escolas, entre secundárias e primárias, um discurso triunfalista
que, mesmo sendo verdade, não
era o momento adequado para
ser proferido. A população está
preocupada com a propagação
da Covid-19 que, até ao momento, Moçambique já registou mais de 70 casos positivos.
Neste momento, a população está preocupada, porque
com a decretação do estado
de emergência, se por um lado
restringiu a circulação de pessoas e bens, afectando maior
parte que sobrevive na base de

negócio informal e sector hoteleiro, abrindo espaço para fome
em muitas famílias, por outro
lado, há um clima de medo de
contrair a doença. O PR como
mais alto magistrado da nação
tem a última palavra e possível
solução para os próximos dias.
O Presidente da República
afirmou que a Covid-19 assim
como os ataques armados na
província nortenha de Cabo
Delgado e em Manica e Sofala, no centro do país condicionaram a implementação do
plano relativo aos primeiros
100 dias da sua governação,
completados no último sábado.
“A situação condicionou,
por um lado, a livre mobilidade
para podermos continuar a acção em prol do desenvolvimento e, por outro, comprometeu
a colecta de receitas junto dos
operadores económicos”, disse.

Sobre as principais realizações, o Presidente Nyusi
falou da provisão dos serviços
sociais básicos para a população vulnerável, com 26.380
famílias abrangidas; da promoção de emprego e produtividade, com a criação de

A situação condicionou, por
um lado, a livre
mobilidade para
podermos continuar a acção em
prol do desenvolvimento e, por
outro, comprometeu a colecta
de receitas junto
dos operadores
económicos

48.323 postos de emprego e
315 estágios profissionais; e
do suporte ao desenvolvimento e à governação democrática, através do diálogo com
as forças vivas da sociedade.
O chefe de Estado subli-
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Do significado do 1º de Maio às lutas do presente!

ND exige cessação da violência
da polícia contra trabalhadores
Constantino Novela
O Partido Nova Democracia (ND), presidido por Salomão
Muchanga, exige a protecção social dos trabalhadores através de medidas corajosas que incluam a revisão do subsídio
dos profissionais de saúde e técnicos envolvidos nas áreas de
elevado risco de contaminação pela Covid-19; a introdução
de medidas de assistência social incluindo a redução do custo
de energia, a remoção provisória da taxa de lixo, a redução
da taxa de água muito para além da suspensão de cobrança,
(a assistência dos comerciantes informais proibidos de continuar as suas actividades; o corte dos excessivos subsídios à
elite dirigente quer no Governo, como no Parlamento, através da adequada revisão legislativa. Estas exigências surgem
à margem das comemorações do 1º de Maio, que neste ano
serão atípicas devido a declaração do estado de emergência
para evitar a propagação da pandemia da Covid-19 no país.

A

Nova Democracia, fazendo a
radiografia
da
situação do trabalhador
moçambicano, conclui que forças
de bloqueio consolidam-se no
país, as guerras, o terrorismo e
a Covid-19, que propiciam a especulação financeira, o tráfico e
exploração de seres humanos, o
agravamento das injustiças, as
desigualdades sociais, a precariedade do emprego, o desemprego, a corrupção e as tendências autoritárias e repreensivas.
Como se não bastasse vive-se
no país uma ofensiva contra as
condições de vida dos trabalhadores, propiciando exclusão e
políticas geradoras de pobreza.
“Da vergonha salarial das
vacas magras ainda se tira o
dízimo para engordar as vacas
gordas da burguesia do Esta-

do. O dever do trabalhador é
trabalhar, trabalhar e trabalhar
produzindo lucros e riquezas, porém recebendo miséria como direito”, lamenta.
Por ocasião da passagem do
1º de Maio que se comemora
amanhã, o ND em comunicado,
repudia o Estado antissocial
e as suas políticas recessivas,
considerando inadiável uma
luta alternativa necessária ao
desenvolvimento inclusivo do
país, à satisfação das aspirações dos trabalhadores e à defesa dos interesses nacionais.
Dentre várias adversidades
o ND destaca que os milhões
de mulheres e homens que
durante décadas alimentam a
economia nacional através do
sector informal são brutalmente perseguidos, perdendo o seu
meio de sustento sem qualquer
horizonte alternativo e recla-

mando resposta à sua sobrevivência, sendo a situação mais
gravosa em Cabo Delgado.
“Ainda assim, prestamos
a devida homenagem aos
nossos profissionais de saúde, educadores, agentes de
segurança, comerciantes, filantropos, pais e mães trabalhadoras, entre outros sectores
essenciais, que têm assumido
a primeira linha no combate à
Covid-19 mesmo em condições adversas”, destaca o ND.
O partido de Salomão Mu-

Ainda assim,
prestamos a devida homenagem
aos nossos profissionais de saúde, educadores,
agentes de segurança, comerciantes, filantropos,
pais e mães trabalhadoras, entre
outros sectores
essenciais, que
têm assumido
a primeira linha
no combate à
Covid-19 mesmo
em condições
adversas”,
changa encoraja a luta dos trabalhadores e a intervenção do
movimento sindical unitário

imprescindível na concepção de
novos desafios em torno do reforço, cooperação e convergência, enquanto forças de transformação social para mudança
política no país. Este partido
entende que só assim se pode
reformar criativamente a elite
dirigente do país, os gostos decadentes do sistema e construir
uma nação solidária, onde as
conquistas sociais, o emprego
e o salário conferem dignidade às famílias moçambicanas.
Num outro desenvolvimento, a ND exige a cessação do
tratamento hostil, desumano
e discriminatório aos estabelecimentos comerciais durante inspecções com vista a
transformar as campanhas de
prevenção em campanhas de
educação e não perseguição; a
assistência às empresas nacionais para assegurar a manutenção de empregos; a valorização do contributo, produção
e conteúdo local no combate
à pandemia; a cessação da
actuação arbitrária e violenta da polícia contra à classe
trabalhadora; e a redução das
ambiguidades e contradições
relativo às medidas adoptadas
pelo Estado de emergência.
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Renamo indignada em pleno estado de emergência

Estamos preocupados com
ressurgimento de esquadrões da morte
que nunca voltam ao convívio familiar”, acusa Momade.
“Urge medidas que aliviem
sofrimento da população mais
carenciada”
Para a Renamo, o aumento progressivo de número de
casos positivos da covid-19,
a registar-se no país revela
a necessidade da revisão total do modelo em curso para
o que se adequa ao estágio da
evolução da doença. Para o
efeito, aquele partido sugere a
prorrogação do estado de emer-

LUÍS CUMBE
O partido Renamo, na voz do seu presidente, Ossufo Momade, acusa as Forças de Defesa e Segurança
(FDS) de actuar à margem da lei. Destaca casos de detenções arbitrárias e assassinatos, para além de queimada de casas das populações sob pretexto de fazer cumprir as medidas do estado de emergência em curso no país.

A

pesar da Renamo, maior partido da oposição,
reconhecer
a
implementação
do Estado de Emergência como
uma das medidas significativas
na redução da propagação da
pandemia da Covid-19, considera ter aumentado a violência
no país, sobretudo, contra a população indefesa, registando-se
cada vez mais o desaparecimento de pessoas, assassinatos,
entre outras agressões protagonizadas pela corporação em
nome do combate a covid-19.
Verifica-se, segundo o líder
da Renamo, Ossufo Momade,
um pouco por todo o país excesso de zelo da parte das FDS,
abusos contra as populações,
incluindo casos de queimada
de casas das comunidades, em
Chibabava, província de Sofala, não obstante o momento de
dor e de difícil situação a que os
moçambicanos estão sujeitos.
A Renamo acusa a corporação de actuar favorecendo
acções de propaganda político-partidário, ao acobertar reuniões e pequenas concentrações
alegadamente de simpatizantes
do partido no poder em alguns
pontos dos mercados na cidade
de Nampula, o que viola de for-

ma grosseira as medidas impostas pelo Estado de Emergência.
“Sequestros e chacinas de
simpatizantes da perdiz”
De acordo com Ossufo
Momade, há sinais de ressurgimento de Esquadrões da Morte a semear luto e dor no seio
das populações, sobretudo aos
membros do partido da oposição, sendo de destacar casos registados na província de
Manica, localidade de Mapaia,
em Sussundenga, onde desconhecidos assassinaram um
membro do Conselho Provincial da Renamo, Alberto Massica e sua esposa, Dora Wilson.
No distrito de Nhamatanda, província de Sofala, a
Renamo alega o desaparecimento de pessoas, sendo que
já no distrito de Gorongosa, o
partido acusa o comando distrital de possuir uma suposta
lista de membros daquela formação partidária a hostilizar,
como forma de obriga-los a
filiar-se ao partido no poder.
“Eles foram assassinados
quando saiam do seu estabelecimento comercial”, indicou Momade, acrescentando ainda que “no distrito de
Nhamatanha há desaparecimento misterioso de pessoas

gência, o que entende que poderá impedir que o país atinja
níveis alarmantes da doença.
Momade entende que a
proibição da actividade do
sector informal nos diversos
pontos das capitais províncias apenas agrava a situação
das pessoas mais carenciadas
e de pobreza, que perante reduzido poder de compra dependem do rendimento que
ganham numa base diária.
Como medida para mitigar
o sofrimento dos moçambicanos, a Renamo sugere a suspensão do pagamento dos serviços

de água e energia para a população mais pobre, a funcionários
e trabalhadores que recebam
salário mínimo, como também
a suspensão do pagamento de
taxas das portagens enquanto
durar o período de restrições
e do estado de emergência.
“Somos à favor do que as
recomendações de prevenção
das autoridades da saúde podem ser combinadas com estratégias paralelas para impulsionar a actividade económica e
sem prejudicar os rendimentos
das já muito pobres famílias
moçambicanas”, argumentou.

Questiona Parlamento Juvenil

“FMI nossos bombeiros ou
fomentadores da corrupção?”

O

Parlamento
Juvenil (PJ)
reagiu na sequência
da
decisão
do
Fundo Monetário Internacional (FMI) conceder mais
um empréstimo a Moçambique, para efeitos de combate
à Covid-19. Em comunicado
enviado a nossa redacção,
o líder do PJ, David Fardo,
questiona a racionalidade
que leva o FMI a acreditar
que o Governo possa gerir
pacote adicional da dívida.
O valor faz parte do pacote de financiamento daquela instituição denominado Facilidade Rápida de
Crédito, sendo, neste caso
específico, visa ajudar Moçambique a responder as
necessidades urgentes do
impacto do coronavírus.
Para a PJ, essa pretensão torna-se questionável,
sobretudo, porque constitui
mais uma dívida, em que
se questiona a capacidade
do Governo poder pagar
ou seja como é que o FMI
espera que a nação pague.
Entende PJ, que empréstimo recorrido ao FMI pelo
Governo poderia ser anga-

riado aqui no país, bastando
para tal decretar medidas
como as de cancelar aumento salarial dos que realmente auferem salários, reduzir
os gastos com subsídios e
regalias dos realmente assalariados por um determinado tempo, canalizar todos
os esforços para agenda de
combate à Covid-19 ao invés de reintegrar milhões em
algumas famílias especiais.
“Gerir bem esse dinheiro
é o mínimo que o Governo
pode fazer, tendo já recorrido a vergonha de estender
a mão a procura de apoios
alarmantes ao invés de procurar soluções internamente,
recorrendo a medidas inter-

nas e que dignifiquem um
Governo preocupado em
resolver questões candentes
ao seu povo”, refere o comunicado do PJ assinado pelo
seu presidente David Fardo.
É que, alega o PJ, a experiência dita que apoio
em dinheiro ao Governo de
Moçambique sempre significou mais uma oportunidade para aumentar a riqueza
por parte dos governantes.
“Espera-se que exista clareza e sustentabilidade na gestão deste pacote adicional da
dívida, para que os moçambicanos não carreguem mais fardos de juros resultantes do não
cumprimento das obrigações
fiscais em tempo oportuno”
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António Arouca da Conceição

Uma reflexão sobre a violência
doméstica na nossa sociedade
Caríssimos ilustres leitores deste jornal e não só,
através desta carta, pretendo
partilhar algum resultado da
análise por mim feita, de alguns anos a esta parte, sobre
o crescimento galopante da
onda da violência doméstica
nas famílias moçambicanas
e que, deste modo, também
aproveito convidar o envolvimento massivo e sábio, de toda
a sociedade moçambicana,
para que faça uma análise de
forma minuciosa de modo a
encontrar ideias mais válidas
que possam efectivamente,
tender a abrandar este tipo de
violência que cada dia cresce a
olhos vistos de toda a nossa sociedade em que, infelizmente,
culmina em suicídios voluntários ou mesmo involuntários,
acabando assim, com a vida
da parceira ou do parceiro.
Estes cenários de violência
doméstica, que tem acontecido nas nossas famílias, de
certeza que não são de agrado de nenhum de nós. Neste
contexto, reitero o convite
incondicional a toda sociedade moçambicana a dar o seu
contributo de modo que possamos efectivamente abrandar
de uma forma significativa a
este carrasco fenómeno chamado violência doméstica.
Nestes termos, pela grandeza do problema (violência
doméstica), é incontornável,
tentar ter solução sem envolver instituições como: Assembleia da República, esquadras,
gabinete de atendimento de
violência doméstica, a Procuradoria-Geral da República, os
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tribunais e as demais instituições, especializadas nesta matéria da violência doméstica.
Assim sendo, entre vários
cenários que numa família
acabam provocando a violência doméstica, nesta carta,
escolhi um tema, não porque
este seja mais relevante que os
outros cenários que provocam
a violência nas famílias, mas
sim, escolhi começar por este,
em que as esposas (mulheres)
tem mais rendimentos na família que esposos (homens)
Escolhi este tema, como
o primeiro, porque graças a
emancipação e envolvimento
da mulher em várias frentes
para o desenvolvimento da
nossa bela pátria moçambicana, a mulher moçambicana, tem vindo, felizmente,
a ganhar protagonismo e
ocupando cargos de muita
responsabilidade no Governo
assim como em muitas empresas públicas e privadas, permitindo assim, bons salários,
sendo isto, um dos maiores
ganhos da nossa independência, que é de libertar o homem,
e em especial as mulheres e
crianças. Sendo assim, sou da
opinião de que, todo homem
(esposo), salvo erro, é do seu
agrado de saber que a sua
esposa vai conseguindo ou
tem bom salário, seja dobro
ou triplo a do homem, pois,
parte se de princípio, de que o
rendimento de ambos, é para
aplicação no sustento e no desenvolvimento da família, sem
importar, quem contribui mais
ou menos dentro, naturalmente, do rendimento de cada um.

zambezE
O n d e a n a ç ã o s e r e e nc o n t r a

Caríssimos ilustres leitores,
o que me entristece, dentro
deste cenário das esposas (mulheres) que tem rendimento
mensal superior ao seu esposos (homem), na análise que
fiz e coadjuvado com algumas
pessoas também interessadas
na matéria, constatou-se que,
sem exagero, que, pelo menos
80%, das esposas (mulheres)
que tem mais rendimentos
que os seus esposos (homem),
ao invés de fazer desta bênção
de glória para as suas famílias,
mas sim, fazem desta bênção
para serem as mandonas nas
famílias e colocando se na posição de chefe da família, por
conseguinte, provocando assim desordem e desarticulação
no seio da família e tem sido
as famílias que tem tido mais
problemas conjugais, pois, esta
esposa (mulher) por estar a receber mais que o marido, não
consegue posicionar dentro da
família como esposa e demais,
como a nossa sociedade, não
está preparada, principalmente os pais e familiares destas
esposas (mulheres) para as
mulheres ter mais rendimento
que os homens, tem sido as
maiores promotoras de fogo,
em caso de serem solicitados
numa briga do casal, pois
sempre colocam o homem no
lugar do culpado e nunca, na
necessidade, de aconselhar a
sua familiar mesmo em caso
de culpada. Um dos conselhos que tem sido comum,
aconselhar a divorciar porque
não pode perder tempo com
um pobre, sem na realidade
procurar com profundida-
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de a pessoa culpada na desavença conjugal de modo
a darem melhor conselho.
Muitas destas mulheres, quando estão com os
seus familiares, contam tudo
aos seus familiares tudo o
que compraram e como tem
feito as despesas nas suas
famílias, dando a entender
que o homem, não contribui em nada dentro da casa.
Quando há casamentos,
festas e outras cerimónias nestas famílias poderosas o esposo nunca é comunicado nada,
todos convites são entregues
a esposa, com anuência desta
por estes e outros motivos,
estas mulheres fim ao cabo não
chegam a viver um casamento
feliz nos seus lares, pois fazem
do marido uma pessoa secundária na família e se tiver filhos
maiores partilha a sua vida com
os filhos e não com marido,
outras com ousadia, falam mal
do marido também aos filhos.
Esses para tocarem nas suas
esposas na cama, não é fácil,
porque quase todos dias voltam
cansadas por causa da demanda
de serviço e da responsabilidade que ocupam no serviço. Isso
só pode acontecer no dia em
que essas mulheres acharem,
outras depois de ascenderem
um nível profissional e salarial que acharem que já muito
está acima dos seus maridos,
equacionam divórcio, mesmo
que seja para serem segundas
mulheres de homens com
rendimentos muito elevados.
Quero aproveitar esta oportunidade para dar força e felicitar, aquelas mulheres sábias,

aquelas mulheres que com
um rendimento muitíssimo
acima do seu esposo (marido),
conseguem proporcionar um
ambiente são e agradável nas
suas famílias, sabem dividir o
que é de bom e de mau vindo de
fora para perturbar o bom relacionamento dentro da família.
Fazem dos bens de um
de todos e de todos de um,
assim sendo contínuo apelar
a estas mulheres exemplares,
firmes, que apesar de terem
rendimentos, escolaridade,
posição profissional e intelectual muito acima dos seus
maridos, continuam a ter a
sabedoria suficiente, preservando os elementares valores,
valorizando assim as suas
famílias, o núcleo base social.
Se possível a nível de Assembleia da República ou em
organizações não governamentais, que criem núcleos
de mulheres para difundirem
e ensinarem outras com dificuldades de saberem estar nos
seus lares, se necessário criação
de brochuras com ensinamento
básico para uma boa esposa.
Em jeito de término, endereçar também a minha admiração pelos grupos Kulaia,
que tem se desdobrado em
andar em famílias ensinando
os casais a saberem viver. Bem
haja boas práticas familiares.
NB: O meu próximo
tema será sobre homens com
mais rendimentos nas famílias, mas com má conduta,
a sua percentagem e demais.
Sem mais de momento.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Um olhar ao Ramadhaan
O Ramadhaan é o mês
em que os muçulmanos de
todo o Mundo, cujo número
quase ultrapassa um bilião de
crentes, esmeram-se na prática dos rituais a ele inerentes,
bem como em acções virtuosas, acções estas que os aproximam mais do seu Senhor.
Não obstante o Ramadhaan
deste ano ser atípico, devido à
Covid-19,continua sendo para
os muçulmanos um período de
reflexão, e também de balanço
das suas actividades económicas, a partir do qual fazem
a dedução do valor devido ao
Zakaat (taxa anual obrigatória).
Por outro lado, quando
oram a Deus implorando o
perdão, fazem o balanço do
que foram as suas vidas, a nível
pessoal e geral, ao longo do
período decorrido entre o último Ramadhaan e o presente.
Geralmente este tipo de
reflexão, é feita olhando apenas para dentro de nós, portanto, a um nível individual.
Contudo, devemos sair do individualismo e adoptarmos
uma atitude mais abrangente,
alargando a reflexão ao nível
do Mundo e das suas gentes.
Devemos reflectir neste nosso Mundo que está sendo arrebatado pelo individualismo, oportunismo, e hegemonia dos mais
fortes sobre os mais fracos. Um
Mundo de extremos e de extremismos, de todo o tipo de fundamentalismos ideológicos, religiosos, económicos e políticos.
O Ramadhaan é também um
período para nos recordarmos

das condições em que os necessitados vivem, dos desfavorecidos,
dos marginalizados, dos excluídos e dos que sentem na pele
os efeitos nefastos da pobreza
absoluta, sem água e nem mesmo
o mínimo de condições de vida.
Todos eles têm os olhos postos
em nós, à espera que, não só nas
nossas preces nos lembremos deles, mas sobretudo que nos lembremos também quando diante
de uma mesa repleta dos mais
variados pratos abrimos o jejum.
Cada Ramadhaan que vem
trás consigo a promessa de elevação espiritual. E quando cumprimos com as nossas obrigações
espirituais, devemo-nos recordar
que o nosso Mundo, para além
das crises recorrentes que se
arrastam há séculos, está agora
numa outra crise algo gravosa,
que nos impede de frequentar as
mesquitas, que nos impede de
desenvolver plenamente as nossas actividades do dia-a-dia, que
obriga o governo a aumentar
exponencialmente os cuidados
com a saúde dos seus cidadãos
para fazer frente ao COVID-19,
pelo que não só nos devemos
tornar participantes activos
por via da observância das
medidas restritivas decretadas,
num esforço colectivo tendente
a tornar menos impactante a
pandemia que assola o Mundo,
como também devemo-nos
esforçar no sentido mudar
para melhor a nossa sociedade.
Esta é que deve ser a meta, não
só para este mês de Ramadhaan, mas para todo o ano.
O jejum significa purifi-

Geralmente este
tipo de reflexão,
é feita olhando
apenas para dentro de nós, portanto, a um nível
individual. Contudo, devemos
sair do individualismo e adoptarmos uma atitude
mais abrangente,
alargando a reflexão ao nível
do Mundo e das
suas gentes.

cação espiritual com vista a
vencer as paixões da alma,
saindo vitoriosos no fim deste
sagrado mês, para que assim
cheguemos ao seu fim, com a
satisfação do dever cumprido.
Sobre isto, ocorre-me citar
Jesus Cristo (que a paz e bênção de Deus estejam com ele),
que disse: “O que é que beneficiará o homem (ou a mulher)
quando ele ganha o Mundo
inteiro mas perde a sua alma”?
A v i d a d e u m c r e nt e
é um esforço contínuo contra as paixões do seu “nafss”
(da sua alma) e o satanás.
O crente que vence a batalha, acaba por ficar na submissão total à vontade de
Deus. O jejum deve ajudar-nos
a vencer os desafios da vida.
Ramadhaan é o mês de dar
e partilhar os nossos recursos
com os necessitados, onde quer
que estejam. É também o mês de
partilharmos a beleza da nossa fé
com os não muçulmanos, criando uma ponte de ligação com eles.
O jejum não se resume à
abstenção da comida, bebida
e outros desejos. A essência
do jejum está na moldagem
das nossas almas, de modo a
que estas adquiram um espírito mais humanitário, mais
compassivo e mais afável.
A principal mensagem do
nosso profeta Muhammad (S.A.
W.) foi a de nos ensinar a vivermos as nossas vidas como
melhores homens e mulheres,
sendo por isso que, quando
completou a sua missão, o legado
que deixou, foi de uma sociedade

exemplar, uma sociedade cuja
bandeira era a solidariedade e a
partilha com os outros, do que
cada um tinha, e a prestação
de serviços à Humanidade.
Cada um de nós deve-se perguntar a si mesmo
o que é que gostaria de alcançar neste R amadhaan.
Um ponto de partida muito
importante é, o estabelecimento
da paz entre os que estão em
“guerra” seja qual for a forma
em que esta se apresente. Cada
um de nós que se esforce por
se livrar da inimizade que povoa a sua alma, libertando-se
do fardo do ódio e do rancor.
O Ramadhaan vem anualmente para restabelecer os
laços com o nosso Criador.
O longo programa mensal de
abstinência, ajuda a preencher o
vazio dos viciados que a partir
daí já não precisarão de estímulos
externos para se sentirem bem.
Os psicólogos dizem que, se
alguém se quiser livrar de algum
mau hábito, ou quiser criar algum bom hábito, precisará das
seguintes coisas: determinação,
consistência e encorajamento
(por parte de amigos e colegas).
Portanto, apelo a todos os que
queiram imprimir alguma mudança na sua qualidade de vida,
a aplicarem estes três princípios.
Façamos com que este Ramadhaan estabeleça a diferença nas
nossas vidas, para que assim marquemos a diferença no Mundo.
C ontinuação de um
R amad haan Proveitos o.
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A mbiente R odoviário

Reciclagens periódicas obrigatórias
para os automobilistas

E

m Moçambique
pode-se
tirar
uma carta de
condução aos 18
anos de idade,
passando a ser esta a única
formação que o automobilista recebe ao longo de toda a
sua vida, mesmo que se mantenha vivo até aos oitenta ou
noventa anos. No entanto, a
legislação rodoviária e a respectiva sinalização não pára
de ser renovada e acrescida
de novas regras, mas os automobilistas desconhecem
toda esta evolução que se
vai operando no que diz respeito às normas rodoviárias.
Quando a nossa instituição de ensino é solicitada
para fazer reciclagens aos
motoristas de algumas empresas ou quando lhes ministramos cursos de condução
defensiva, é habitual entregarmos aos participantes um
teste para fazer uma prévia
avaliação do nível de conhecimentos que ainda retêm
sobre regras e sinalização
rodoviária. Nestas ocasiões,
constatamos que os participantes da formação já se esqueceram até dos preceitos
mais elementares do Código
da Estrada. Detectamos que
aproximadamente 90% dos
formandos já não conhece as
regras de prioridade de passagem e nem sequer sabem
identificar, pelo formato e
pela cor dos sinais, se estão
perante um sinal de proibição, de obrigação, de informação ou de perigo. Não
conhecem, por exemplo, o
símbolo que aparece nos sinais que representa os veículos automóveis. Por esta
razão, não sabem interpretar
o sinal que proíbe a passagem de automóveis. Esta
é uma constatação que nos
tem deixado bastante apreensivos. Receamos até que
alguns dos nossos dirigentes
ligados à segurança rodoviária possam não ter uma
percepção real deste facto e,

eles próprios, também possam estar na mesma situação
da maioria dos automobilistas, isto é, possam estar desactualizados em termos de
conhecimentos da legislação
rodoviária ou até sobre o que
aprenderam quando tiraram
a carta de condução. Assim
sendo, temos de concluir que
a nossa segurança rodoviária
está num nível muito baixo
e não é de admirar que a sinistralidade rodoviária esteja
num patamar tão elevado no
que se refere ao número de
acidentes e de mortes registados nas nossas estradas.
Uma das provas de que
muitos automobilistas moçambicanos não conhecem as
regras de prioridade de passagem pode ser facilmente
constatada nos cruzamentos
de vias sem a respectiva sinalização, ou em que os semáforos estão desligados, o
que acontece actualmente em
muitos cruzamentos da cidade de Maputo, alegadamente
para reduzir custos de pagamento da energia eléctrica,
em detrimento da segurança
rodoviária, porque a vida humana é sempre secundarizada. O que verificamos é que
grande parte dos condutores
quando está a transitar nas
Avenidas Eduardo Mondlane, 24 de Julho ou Vinte e
Cinco de Setembro, quando
estas vias se cruzam com outras, estando a sinalização luminosa desligada, pensa que
por elas seres estradas mais
largas, gozam de prioridade
de passar em primeiro lugar.
É por esta forma errada de
pensar que nos cruzamento
com sinalização luminosa
desligada, a maioria dos condutores nem sequer abranda a
marcha, uma vez que partem
de um pressuposto de que estão numa via com prioridade,
quando não. Importa referir
ou esclarecer de que no Código da Estrada não existe
nenhum princípio que determina que quem circula numa

certa via pública, pelo facto
de possuir determinadas características, estas, por si só,
não conferem prioridade de
passagem. O que determinada se uma via tem prioridade
em relação a outra com que
se vai cruzar ou entroncar, é
a sinalização que nela é colocada para este efeito, ou
então, na ausência de sinalização, é o facto de, no cruzamento de vias, o veículo se
apresentar pela direita do outro. Mesmo uma auto-estrada
só passa a proporcionar prioridade de passagem porque é
identificada com uma sinalização para esse efeito. Para
melhor esclarecer o que acabamos de referir, vamos dar
um exemplo prático. Imaginemos que um veículo transita numa estrada alcatroada
que vai cruzar com uma outra via pública, mas de terra
batida. Se neste cruzamento
de vias não tiver sido colocada nenhuma sinalização a
definir prioridades de passagem, não é o carro que está
na estrada alcatroada que tem
prioridade de passagem, mas
sim o que se apresenta pela
direita no cruzamento. É por
este desconhecimento generalizado do que definem as
regras de prioridade de passagem que a quarta causa
que mais acidentes provoca no nosso País tem a ver
com “cortes de prioridade”.
Existem 3 (três), tipos de
regras de prioridade de passagem. A regra principal, ou regra geral, é a de diz que passa
em primeiro lugar o veículo
que se apresenta pela direita
nas intercessões de vias não
sinalizadas. A outra regra é
aquela que determina que
certos tipos de veículos gozam de prioridade de passagem em relação a outros. Por
exemplo, os veículos prioritários têm o direito de passar
em primeiro lugar. Também,
os veículos com motor gozam do mesmo privilégio
em relação aos que não pos-

suem motor. A terceira regra
da prioridade de passagem
é a que define que certos tipos de via pública conferem
prioridade de passagem em
relação a outras vias com
que se cruzam. Por exemplo,
quem sai de uma via particular e vai entrar numa via
pública, perde prioridade em
relação a quem nesta circula, mesmo que se apresente
pela direita. Quem transita
numa rotunda tem prioridade de passagem em relação
ao que nela pretende entrar.
Depois de conhecer estas regras todas, é preciso
saber aplicá-las bem, porque umas sobrepõem-se a
outras, e é aqui que a confusão aumenta para muitos
condutores. Então, como se
devem aplicar obedecendo a prioridade que existe
entre estes tipos de regras?
Vamos passar a explicar:
Antes de avançar para
a aplicação das regras de
prioridade de passagem,
é importante lembrar que,
em princípio, as regras só
se implementam nos cruzamentos onde não existe sinalização que indique
outro modo de proceder.
1ª Regra - Quem está na
Auto-estrada goza sempre
de prioridade de passagem
em relação aos que nela vão
entrar, mesmo em relação
aos veículos prioritários. É
por isto que as Auto-estradas
possuem ramais de acesso para que os veículos que
nela vão entrar, incluindo
ambulâncias em missão de
urgência, possam inserir-se
no trânsito sem criar perigo
para os que nela já circulam
a alta velocidade. Também, é
proibido parar ou estacionar
nas bermas das Auto-estrada
para que os veículos prioritários possam transitar por elas
sem encarar com obstáculos.
2ª Regra - Assim que se
chega num cruzamento não
sinalizado, deve-se verificar
se aproximam veículos prio-

ritários, porque estes gozam
de um direito especial de passar sempre em primeiro lugar, memo que se apresentem
pela esquerda (ou até por uma
via cujo sinal não lhes confere prioridade de passagem).
3ª Regra – Não sendo o
caso da Auto-estrada ou de
haver veículos prioritários, é
preciso verificar se há veículos sem motor, uma vez que
estes, mesmo apresentando-se pela direita num cruzamento, ou estando já dentro
de uma rotunda, perdem prioridade de passagem em relação aos veículos motorizados.
4ª Regra – Em igualdade
de
circunstâncias,
passa primeiro no cruzamento o veículo que se apresenta pela direita (ou o que
tenha a sua direita livre).
É usando esta sequência
de análise que acabamos de
apresentar que se consegue
aplicar as regras de prioridade de passagem, sem falhas, sem provocar corte de
prioridade e sem desobedecer à hierarquia entre elas.
Pelo que acabamos de
referir neste artigo de opinião e pelos exemplos que
apresentamos de diferentes
situações, é fácil concluir
que é imperioso estabelecer
a obrigatoriedade de todos
os automobilistas fazerem
reciclagens periódicas, por
exemplo de 15 em 15 ou de
20 em 20 anos, para se actualizarem,
procedimento
adoptado por certos países
e, em alguns deles, este tipo
de reciclagem é suportado
pelo Estado para o bem da
nação e dos seus cidadãos.
Em nossa opinião, este
tipo de reciclagem devia
também constar nos planos
nacionais de Prevenção Rodoviária, como uma prioridade entre muitas outras.
*Cassamo Lalá – DIRECTOR DA ESCOLA DE
CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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Nuno Saraiva

25 de Abril,
sempre!
Volta e meia, alguns militares que se reclamam donos
da Revolução - como se a Liberdade tivesse amos - deixam escapar um desabafo que me encanita: "Não foi para
isto que fizemos o 25 de Abril." A afirmação paternalista
encerra um subtexto de ameaça que é incompatível com a
Democracia. Se as coisas não correrem de acordo com a
vontade e os desejos destes pretensos tutores do regime,
aqui d"el rei que as chaimites voltam à rua. Na verdade,
o 25 de Abril fez-se para derrubar a ditadura e para que
o povo, melhor ou pior, tomasse em mãos o destino que
quer ter. Em democracia prevalece a vontade da maioria.
Sem os capitães e o MFA nada disto teria sido possível,
e por isso estamos, eu estou, eternamente gratos. Mas,
cumprida a missão e a transição para a democracia, os
militares regressaram aos quartéis a que pertencem.
Constitucionalmente, desde 1982, as Forças Armadas
subordinam-se ao poder político e à administração do
Estado, não tendo qualquer competência de condução
política. Foi por isso que se extinguiu o Conselho da
Revolução. É bom relembrar esta evidência para que não
haja tentações ou equívocos. Podemos e devemos discutir
se o programa dos três D está cumprido, 42 anos depois de
1974. Sobre a descolonização não há nada a acrescentar.
Foi o que foi e ponto final. O desenvolvimento é óbvio
e evidente, basta compararmos o indicador da mortalidade infantil que hoje é marginal para concluirmos que
o país evoluiu de forma incomparável. E se atentarmos
aos direitos, liberdades e garantias, também não temos
dúvidas de que estamos num patamar de liberdade muito
acima do que o que tínhamos até à Revolução, seja no
que respeita à igualdade de género - e, mesmo assim,
ainda há muito por fazer - ou aos direitos das chamadas
"minorias" - o casamento entre pessoas do mesmo sexo
está finalmente reconhecido por lei e a adoção por casais
homossexuais, por exemplo, é a conquista mais recente.
Em matéria de democratização ninguém se pode queixar
de batota ou limitação à liberdade de pensar ou agir diferente, por mais que haja quem tenha pulsões censórias.
Experimentamos hoje uma solução de governo que não
tinha sido testada, em que uma maioria parlamentar de
toda a esquerda suporta um governo minoritário do PS.
Sim, falou-se de golpe e usurpação, mas isso faz parte
do azedume legítimo de quem, tendo ganho eleições,
não conseguiu formar uma maioria como é das mais
elementares regras da democracia representativa. Aqui
chegados, há ainda muito por fazer. Portugal continua
um país que padece de acentuadas desigualdades sociais,
é preciso defender todos os dias o Serviço Nacional de
Saúde e a Escola Pública a que todos, sem discriminações, têm de ter direito e acesso, ou lutar pela igualdade
de tratamento de todos os cidadãos perante a Justiça. E
tantas outras coisas. Mas a Liberdade é a questão central
do 25 de Abril. E essa não é de esquerda ou de direita,
não é dos militares ou dos civis, de uns mais e de outros
menos. É de todos. Talvez fosse conveniente que ninguém deixasse de voltar, uma vez por outra, às palavras
de Sophia: "Esta é a madrugada que eu esperava/ O dia
inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do
silêncio/ E livres habitamos a substância do tempo."
in Diário de Notícias
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Governo prepara relatório
sobre massacre de Xitaxi
O Governo moçambicano vai elaborar um relatório sobre o ataque em que
um grupo armado de insurgentes matou 52 residentes
da aldeia de Xitaxi, Cabo
Delgado, a 08 de Abril,
anunciou em comunicado.
“As Forças de Defesa e Segurança (FDS), para melhor
perceberem as circunstâncias
em que este bárbaro massacre aconteceu, destacaram
uma equipa de especialistas
que já se encontra no terreno
a fazer a avaliação e produzir
um relatório para os moçambicanos e o mundo inteiro
entenderem a ocorrência de
Xitaxi”, lê-se no documento.
O ministro do Interior de
Moçambique, Amade Miquidade, considerou, na terça-

-feira, que as 52 mortes foram
uma forma de retaliação contra as baixas infligidas pelas FDS junto dos membros
do movimento insurgente.
O governante detalhou
que as forças moçambica-

nas abateram em Abril um
total de 129 “terroristas” na
província de Cabo Delgado.
A província nortenha de
Moçambique vê-se a braços com ataques de grupos armados classificados

como uma ameaça terrorista e que já mataram, pelo
menos, 500 pessoas nos
últimos dois anos e meio.
As autoridades moçambicanas contabilizam 162
mil afectados pela violência

armada naquela província.
No final de Março, as
vilas de Mocímboa da Praia
e Quissanga foram invadidas por um grupo, que
destruiu várias infra-estruturas e içou a sua bandeira num quartel das FDS.
Na ocasião, num vídeo distribuído na Internet, um alegado militante ‘jihadista’ justificou os
ataques de grupos armados
no norte de Moçambique
com o objectivo de impor
uma lei islâmica na região.
Foi a primeira mensagem
divulgada por autores dos
ataques que ocorrem há dois
anos e meio na província de
Cabo Delgado, gravada numa
das povoações que invadiram.

Depois dos mercados, ruas e instituições

Município de Xai-Xai estende
acções de desinfecção às residências
Elton da Graça
Novos casos são testados diariamente, alguns confirmados e
outros não. Até terça-feira, o país contava com 76 casos da Covid-19. Diante dessa situação, o município da cidade de Xai-Xai
está levar a cabo uma campanha de desinfecção de residências
ao nível dos bairros. A ideia, segundo o autarca do município de Xai-Xai, Emídio Xavier, visa massificar a desinfecção.

A

pulverização das
estradas,
ruas,
terminais, passeios e outros locais de aglomeração de pessoas são medidas que
diariamente vêm sendo desencadeados por jovens voluntários oriundos dos diversos bairros do município de Xai-Xai.
De acordo com o presidente da
autarquia, Emídio Xavier, no
cumprimento das medidas de
prevenção, o município tem estado a promover campanha de
sensibilização para a lavagem
das mãos bem como ao uso de
máscaras quando se fazem a rua.
“A nossa cidade não está

alheia às medidas de prevenção
bem como do cumprimento do
estado de emergência. Temos
estado a promover várias actividades ao nível dos bairros. Os
jovens têm estado a desdobrar-se em matérias de sensibilização, pulverização de superfícies”, explicou Emídio Xavier.
Porque precisa a autarquia
dobrar as medidas de higiene
e prevenção, Emídio Xavier
disse que arrancou há dias a
campanha de pulverização de
residências ao nível dos bairros
da cidade. Estas acções, ainda
segundo o autarca, têm vindo
a merecer apoio por parte dos
munícipes considerando que

são medidas que vão consolidar a prevenção, até porque
diante de uma falta de um medicamento comprovado para a
cura da covid-19, a prevenção
é a única saída. Esta é mais
uma frente que está em curso.
Emídio Xavier explicou
que o município tem estado a
fiscalizar o cumprimento das
medidas estabelecidas no esta-

do de emergência e das constatações feitas, segundo a fonte
há mudanças de modus operandi por parte dos vendedores de
bebidas alcoólicas que agora
optam por vender em casa. Há
um trabalho que o município
vem fazendo de sensibilizar
os mesmos vendedores a não
enveredar por estas práticas e
estão a ser acatadas. Todavia,

um novo problema, no capítulo
de bebidas alcoólicas surge. É
que alguns consumidores aproveitam-se da permissão que os
botles stores têm de vender álcool e aglomeram-se naqueles
estabelecimentos com o fim de
consumir álcool, o que representa desrespeito ao estado de
emergência. Tomamos medidas, salvo um e outro caso tem
acontecido de forma esporádica. Contudo, esperamos colaboração dos munícipes através
da denúncia as autoridades desde a polícia municipal a PRM.
Por último, a fonte fez saber
que, ao nível dos bairros, quando sucede infortúnio em que o
munícipe perde um ente querido, através dos chefes do quarteirão e secretários dos bairros,
são sensibilizados a cumprirem
com as medidas do controlo
dos funerais, daí que ainda não
se registou um funeral com
número exagerado de pessoas.
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Manica

Preço de energia
incomoda empresários
Kelly Mwenda
Operadores do ramo de restauração, hotelaria e turismo da
província central de Manica mostram-se agastados pelas taxas
elevadas de corrente eléctrica e água potável para prosseguir
com as medidas restritivas para combater a nova pandemia
do coronavírus, recursos naturais, esses que o território nacional dispõe em abundância se comparados com países vizinhos.

N

um
encontro
dirigido
pela
ministra
moçambicana
da Cultura e
Turismo, Eldevina Materula, na cidade de Chimoio, no
passado fim-de-semana, este
que tinha o objectivo de fazer
um diagnóstico da situação
da pandemia da Covid-19 no
ambiente empresarial e turístico de Manica, os operadores
da área de hotelaria e turismo
desta parcela do país afirmam
que, mesmo antes da propagação do coronavírus no país e no
mundo, a situação empresarial
da província ia de mal a pior.
O representante da CTA
em Manica, Samuel Guisado,
afirma que, no ramo empresarial, a indústria de hotelaria e
turismo precisa de maior assistência do Estado na redução
de taxas de água e corrente
eléctrica, olhando para alguns
factores que enfraqueceram a
esfera empresarial tomando
exemplos da passagem do ciclone tropical Idai que assolou

a região centro do país no ano
passado, ataques de homens
armados ao longo das Estradas Nacionais e actualmente a pandemia da Covid-19.
“Um dos cenários que nós
empresários choramos tem
a ver com a água, pois para a
indústria hoteleira prestar melhores serviços e garantir higiene pessoal e colectiva precisa
de água. O preço de água está
tão alto e até a FIPAG pode se
justificar, se ele baixa o preço
a metade, a EDM não vai lhe
baixar o consumo de energia a
metade e EDM, a electricidade
é nossa, pode-se também tomar
algumas medidas no sentido
de baixar os custos de energia”, realçou Samuel Guisado.
O proprietário do restaurante Rufaro, Luís Sixpense,
diz que alguns funcionários
da electricidade de Moçambique em Manica se comportam
como se fossem proprietários
da empresa por não ponderar algumas irregularidades
dos clientes, pois a indústria
hoteleira precisa de redução

Eldevina Materula, Ministra da cultura e Turismo

das consideradas taxas de demónio estipuladas pela EDM.
“A chefia desse país está
a ver quanto custa energia? já
ficaram atentos perceberem
quanto custa só energia? A nossa produção, a nossa riqueza,
água de Deus? Barragens temos aqui para doar. Reparem
a situação de energia e água
em Moçambique e reduzem,
não vamos passar a vida a fazer reuniões, quando é que nós
vamos usufruir os nossos recursos? A nossa riqueza? Esse
país não é pobre! Reduzam a
taxa de energia, reduzir. Tem
um fulano aqui chamado Oliva faz da EDM como empresa
dele, por isso eu estou a pedir
para pensarem o custo de vida

de duas coisas só, até do poder
natural, água”, frisou Sixpense.
Ainda assim o Governo
tem uma dívida avaliada em
12 milhões de meticais da proprietária da pensão e restaurante Galo-verde no distrito de
Gondola, Filomena Helles, de
serviços de restauração prestados entre o período de 2013
à 2017 que até então não foi
liquidada por alegada incompetência de alguns funcionários do Estado que dificultam
a tramitação do processo.
“Estou a sair do cofre em
Maputo, estão a dizer que não
reconhecem a dívida, agora está decretado o estado de
emergência temos funcionários, é para nós fazermos
como? Como vamos pagar
salários? Não sei se o Estado
tem em mente desde quando o
Estado não nos paga. E quando
Governo decidir nos pagar hão-de vir finanças a nos visitar,
multa sobre multas, nós pedimos que pensem um pouco por
nós. Tivemos problema do Idai,
o que se fez? Nada! Não temos
apoio e não temos nada, em que
mundo estamos a viver nós?”,
questionou Filomena Helles.
O secretário do Estado da
província de Manica, Edson
da Graça Macuácua, afirma
que as dificuldades apresentadas pelos operadores do sector
hoteleiro e turístico são reais
e reconhecidas pelo Estado ao
nível na província e se espera
que as mesmas sejam apreciadas ao nível central e serão

tomadas em consideração.
“Nós achamos que é justo
quando os agentes económicos
pedem do nosso lado, como
Estado alguma ponderação,
quando falamos de definição
de critérios para linhas de financiamentos pós-calamidades. Acreditamos que temos
que encontrar uma solução de
bom censo para que haja justiça na resposta a estas questões, nós como Estado vamos
fazer o nosso trabalho ao nível
da província de rastrear cada
uma das situações, analisar
caso a caso para obtermos um
desfecho justo”, respondeu
Edson Macuácua a margem
das inquietações dos operadores turísticos em Manica.
Contudo, a ministra do
sector da Cultura e Turismo,
Eldevina Materula, pede aos
operadores do ramo da Hotelaria e Turismo a calma e paciência para rever todas as situações por eles expostas e afirma
que o Governo está a favor de
empresários da província de
Manica de modo a solucionar
esses problemas para catapultar o ambiente económico
da região e do país em geral.
“Queremos garantir que
estamos convosco, vamos
acompanha-los, vamos fazer
o impossível, porque talvez o
possível já foi feito, mas fazer
o impossível para que estas
questões e outras sejam acolhidas de melhor maneiras.
Neste momento, a prioridade
do Governo moçambicano é a
vida, estamos a lutar para evitar
a propagação da Covid-19, no
entanto, não podemos ignorar
que este sector é o mais afectado e sem sombras de dúvidas
e por causa disso também precisam de uma atenção especial,
muitos esforços estão a ser feitos, apesar de parecer que estamos a colocar Manica de lado
isso não é verdade, temos sido
vítimas de fenómenos naturais
que afectaram a região centro
e norte e agora estamos a lutar com outras intempéries”,
vincou ministra da Cultura e
Turismo,
EldevinaMaterula.
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Similaridades dos conflitos armados e as questões
sobre os próximos cenários de guerra em Moçambique
Alberto Lote Tcheco
A identificação do que até agora se designava de ambiente
de “insurgência”, provocada por “insurgentes”, e o ambiente de (guerra) “agressão externa” praticada pelos “terroristas” pode, a curto prazo, transformar, radicalmente,
todo o ambiente de liberdades democráticas conseguidas,
em especial, às de expressão e comunicação e circulação,
quando, tal como era esperada a declaração de estado de
emergência para a prevenção e combate à Covid-19, um
inimigo não humano, invisível e perigosíssimo, o mesmo
for declarado para combater aos agentes do novo inimigo externo, que ora actuam na província de Cabo Delgado.

E

sta nova guerra de armas traz, à memória de muitos, as outras duas guerras recentes e travadas em
Moçambique. Referimo-nos à guerra contra o regime colonial, de nacionalistas moçambicanos
na luta pela independência nacional, e a outra, de
patriotas moçambicanos, contra o regime monopartidário, já
num Moçambique independente, para a conquista da democracia (multipartidária) e seus elementos correlativos, as liberdades
de expressão e comunicação, de livre circulação, entre outras.
Estas duas e esta nova têm paço nacional e protagonizado
muitas características comuns por nacionais (moçambicanos),
e os cenários vividos nas duas o grupo ganhou a denominação
anteriores, a terem que, nova- de “terroristas’’, um termo inmente, serem reeditadas, pode ternacional atribuído pelos esse afirmar que se está, mais
uma vez, à beira de um abismo, igualado e ou superado,
pela Covid-19. Por sua vez, se
as duas guerras eram basicamente diferentes, novas e sem
memória nas populações, esta
nova guerra apresenta-se rica
em experiências históricas,
similares dum ambiente vivido em estado de guerra. Por
isso, os cenários futuros estão
se formando e fazem emergir
muitas interrogações sobre o
que nos pode estar à espera.
Por outro lado, este ambiente bélico, de novo recorrente, apresenta desafios para a
sua definição e compreensão,
daí que, até hoje, tem merecido diversas interpretações.
Tudo acontece, de repente,
quando, recentemente, o Conselho Nacional de Defesa e tados aos grupos que os comSegurança (CNDS), o órgão de batem em nome da ideologia
consulta do Presidente da Re- político-religiosa islâmica para
pública em matéria do género, a fundação do Estado Islâmico.
identificou, nos ataques milita- Assim, aos termos “terrorisres em Cabo Delgado, a natu- tas”, usado pelos colonialistas
reza da sua origem, semelhante portugueses aos combatentes
à das duas guerras anteriores, da FRELIMO que lutavam
ao declarar tratar-se de “uma pela independência nacional, e
agressão externa perpetrada de “bandidos armados” aos papor terroristas” do Estado Islâ- triotas da Renamo que lutavam
mico. Portanto, mais uma vez, pela democracia (multipartidáa guerra é movida do exterior ria) e suas correlativas liberdae os moçambicanos que forem des de expressão e comunicaintegrantes desta guerra são ção e circulação entre outras,
designados de “terroristas”. temos agora, de novo, este
De “insurgentes”, um termo termo “terrorista” a ser usado
com valor semântico localista, pelo Estado e Governo do dia.
de onde teriam origem no es- A questão que se levanta desta

similaridade atribuída como de
origem sempre externa é: existe algum Estado, Governo que
trate uma guerra e a declare de
origem nacional e não externa?
De agressão externa, os governos dos estados agredidos
por forças externas consideram
os nacionais integrantes dessas
forças por nomes pejorativos,
denotadores de antipatriotismo, como agentes internos ao
serviço de interesses externos.
É assim que, aos combatentes
que lutavam pela independência nacional, eram designados,
pelo estado colonial português,
de “terroristas”, assumidos
como agentes internos ou fantoches das forças externas dos
comunistas soviéticos e chineses. Assim, “terroristas” foram
chamados Mondlane, Samora
e outros seus camaradas da
FRELIMO, tal como outros
moçambicanos que, de outras
formas, ousaram enfrentar o
regime colonial. Conquistada
a independência, o novo Es-

estado, insurgiram-se alguns
moçambicanos, tal como outros o haviam feito contra o
colonialismo português. O
novo estado moçambicano
identificou a origem da guerra
como agressão externa: o regime ilegal e racista da Rodésia
(actual Zimbabwe), liderado
por Ian Smith e os moçambicanos integrantes desta guerra
foram apelidados de “bandidos
armados” da Renamo. Assim,
“bandidos armados” foram
André Matsangaíssa, fundador
da Renamo, Afonso Dhlakama,
seu sucessor, Ossufo Momade,
actual líder da Renamo e tantos outros seus companheiros
da guerra-civil que durou 16
anos. Recorde-se que, depois
da conquista da liberdade pelo
Zimbabwe (em 1980), a guerra-civil continuou e o mesmo
Governo moçambicano atribuiu a responsabilidade da
mesma à agressão externa por
parte da África do Sul e denominação de “bandidos arma-

tado e Governo de Moçambique, dirigido pela Frelimo, na
pessoa do presidente Samora
Machel, foram orientados pela
ideologia e práticas marxistas-leninistas que, como é própria
desta doutrina, tornou-se (Moçambique) num Estado monopartidário onde o exercício das
liberdades políticas (formação
de partidos políticos e concorrência eleitoral) são oficialmente interditas, as de expressão e
de comunicação são restritivas
às dos órgãos de comunicação oficial (Governo), sendo,
por isso, o seu incumprimento
assumido como crime contra
o Estado. Contra este (novo)

dos” manteve-se. Destas denominações similares, levanta-se
a questão: pode um Estado em
guerra atribuir um nome justo
ao seu inimigo, aquele com que
o próprio se autodenomina?
A outra similaridade das
duas guerras anteriores, além
da consideração da sua origem externa pelos estados,
é a supressão das liberdades
de expressão e de comunicação, entre outras, veiculando-se somente as informações
da única fonte oficial, o Governo. Observa-se que é em
Cabo Delgado onde se deram
as prisões e desaparecimento de jornalistas, os efectivos

profissionais de expressão e
comunicação das informações
de todas as sensibilidades sociais. Por outro lado, a ministra
da Justiça, como porta-voz do
Conselho de Ministros, quando transmitiu as medidas de
implementação do estado de
emergência, declarou que “Os
órgãos de comunicação social
públicos e privados se mantém
em funcionamento, devendo,
no interesse público, colaborar
com as autoridades competentes. Devem reservar espaço, na
sua grelha de informação, para
informar sobre a pandemia do
Covid-19, nos termos a definir
pelo Gabinete de Informação.
Os órgãos de informação que
veicularem informação não
confirmável pelas autoridades oficiais terão a licença de
funcionamento suspensa”, isto
num estado de emergência para
a luta contra uma pandemia.
Mais tarde, esta declaração foi
sujeita a rectificação para se
retirar o carácter unicista da
fonte de informação veiculada
e o seu carácter repressivo ou
criminalista à entidade que veicular uma opinião diferente da
oficial. Desta similaridade, a
questão que surge é a seguinte:
será que os órgãos de informação imparciais e críticos a certas práticas governamentais,
como o Canal de Moçambique,
Savana, Carta de Moçambique,
Zambeze, STV, Magazine, etc.
vão continuar, em gozo das
suas liberdades, para recolher
e difundir as informações que
sejam de desagrado do regime?
O que será dos seus jornalistas, assim como os membros
da sociedade civil, que se têm
destacado por críticas severas
ao regime do dia? O que será
destes porta-vozes de diferentes sensibilidades sociais
quando continuarem com as
suas posições de activistas sociais? Que será dos analistas
políticos independentes e os
porta-vozes e parlamentares
da oposição que ousarem criticar as práticas do regime? Que
será do Muchanga, ameaçado
em plena sessão parlamentar
como antipatriota e de que se
lhe devia “tomar medidas”, se
mesmo as medidas de luta contra a pandemia da Covid-19
já se insurgiam, “contra informação não confirmável pelas
autoridades oficiais”, ameaçando pela suspensão da licença para o seu funcionamento.
E ao autor da informação?

Quinta-feira, 30 de Abril de 2020

Tratando-se de um estado
de guerra, as informações são
controladas, somente pelas fontes oficiais, que têm o exclusivo
direito de as divulgar e as acções dos “terroristas” e “bandidos armados”, apresentam em
imagens e outros testemunhos
sem nenhum contraditório.
Esta verdade pode ser confirmada por uma breve incursão
(leitura) aos órgãos de informação imprensa disponível,
desses tempos, nas bibliotecas,
onde somente se lêem as atrocidades destes inimigos do Estado. Porém, depois das mesmas
guerras, os seus “supostos”
autores as negam e (contra)
argumentam, demonstrando o
apoio popular que estaria na
base das suas vitórias. De facto, tanto a FRELIMO como a
Renamo, durante as suas lutas,
tinham as suas zonas libertadas
onde as populações levavam
uma vida normal, produzindo
e estudando. Recorda-se que
do recente ataque a Mocímboa
da Praia, circulou o vídeo, nas
redes sociais, a demonstrar o
apoio de certos populares aos
atacantes, facto que veio a merecer debates interessantes sobre este gesto das populações,
assumidas como as vítimas
dos actos terroristas, por estes,
contrariamente ao seu modus
operandi, distribuíram dinheiro
e produtos espoliados na zona.
As questões subsequentes são:
Até que ponto uma guerra é
assumida como do povo/população e ou do seu Estado? Não
será por isso que, nas guerras,
registam-se genocídios porque alguma população apoia
os inimigos do estado? O que
pode vir a acontecer, em termos numéricos de mortes, se
este grupo vir a merecer apoios
por este modus operandi?
Uma outra similaridade das
duas guerras é a natureza dos
inimigos externos dos estados:
o seu carácter internacional.
O regime colonial português

definia o seu inimigo como o
comunismo, numa altura em
que o mundo se encontrava
dividido em dois blocos que
se odiavam e se combatiam:
o bloco comunista, liderado
pela URSS, contra o bloco capitalista, liderado pelos EUA.
Assim, Portugal colonial mereceu o apoio do bloco capitalista, porque travava uma guerra
contra o comunismo e o regime
monopartidário e de orientação marxista-leninista de Moçambique mereceu o apoio do
bloco comunista, porque era o
bastião da luta contra o capitalismo e o imperialismo e para
a difusão do comunismo na região. Agora, o CNDS destacou-se por identificar um inimigo
como externo, o mesmo que,
em muitos países continentais,
é assim assumido o Estado Islâmico, uma organização radical político-religiosa. Assim,
tratando-se de inimigo externo, acontece uma outra característica similar: a negação da
possibilidade das conversações
com esse inimigo por não ser
nacional, e, quando acontece, é
porque se está no fim do conflito. Durante os 10 anos de guerra, os colonialistas portugueses
não podiam conversar com os
“terroristas” (FRELIMO) porque estes, simplesmente, eram
assumidos como instrumentos e agentes do comunismo.
Na guerra dos 16 anos, não se
podia conversar com os “bandidos armados” (Renamo)
porque estes eram o braço direito dos regimes retrógrados
da região e do imperialismo.
Esta memória histórica vai
alimentar dúvidas e posicionamentos diversos, entre os quais
académicos, que apontam outras causas deste conflito. A
questão subsequente é: até que
ponto esta memória histórico-política moçambicana não vai
diminuir e desmotivar o combate a este novo inimigo do Estado e, por outro lado, constituir
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uma base fértil para o recrutamento e expansão desta guerra?
Uma outra característica
similar dos inimigos do Estado
nas duas guerras é o “desconhecimento” dos seus líderes
por parte do Estado. O termo
“desconhecimento” tem aqui
o sentido de “ilegitimidade”.
Assim, para o Estado, o seu inimigo não tem rosto e nome legítimos para com eles conversar. Se mesmo as suas imagens
nunca são apresentadas pelos
órgãos oficiais, muito menos
as suas vozes reivindicativas
podem passar pelos mesmos.
Durante a luta contra o colonialismo, em nenhum momento, a
imagem e a voz de Mondlane
e ou de Samora foram exibidas
publicamente nos órgãos de
informação oficiais do estado,
assim como as de André Matsangaíssa e Afonso Dhlakama
não o foram durante os 16 anos
de guerra. Eram inexistentes.
No mínimo, os rostos e vozes
exibidos são dos ex-membros
ou ex-inimigos, capturados ou
desertores, que retratam o carácter terrorista e banditesca
das suas ex-organizações de
que se “arrependem” de te-

conta a natureza internacional
destes terroristas, também não
são pelas conversações, o que
pode também se explicar por se
julgarem um “estado”, o estado
islâmico, e assumirem o estado
a que combate como ilegítimo. Sendo assim, as questões
que se levantam são: como e
quando terminará uma guerra
em que as duas partes não colocam a possibilidade de conversações para o fim do conflito?
Terá este povo moçambicano
o mesmo destino divino e de
mártir do povo de Deus, o povo
de Israel, um destino a que o
escritor judeu, William Stevensson, na sua obra “A guerra
dos seis dias”, escreve, em resumo da sorte deste Estado, o
seguinte diálogo: “Este bocado
de terra está-nos destinado porque é a encruzilhada do mundo. Deus quer que esteja aqui
o seu povo… para guardar e
defender as suas leis, que são
afinal os alicerces da existência
moral do homem. Onde poderemos viver … Israel está entre a espada e a parede”. “Não
Kitty, não! Israel é a ponte
entre a espada e a escuridão”.
Mas, cá entre nós, no esforço de nos confortamo-nos
como fazem os israelitas, emergem as seguintes questões:
Qual é a nossa especificidade,
na região, que determina a permanência em estado de guerra,
enquanto os outros estão em
paz? Quem ataca quem? Somos
religiosos? Quem representa e
defende o povo? Qual é a nossa moralidade política? Quem,
afinal, somos nós, como unidade política? Mas a questão
final é: como é que em ambiente de estado de guerra serão
respeitados os direitos humanos, garantidas as liberdades
de expressão e comunicação
e tomadas a medidas dentro
da legalidade preconizada na
Constituição, e se evitarem-se, atropelos (in) voluntários?

rem pertencido e cometido as
atrocidades veiculadas. Igualmente, os “insurgentes” eram
de rostos invisíveis e isso era
apontado como o obstáculo da
manifesta vontade de conversar
para se acabar com o conflito.
Mas, em Mocímboa da Praia,
quando ocuparam a sede deste
distrito, os insurgentes fizeram
ouvir as suas vozes (causas e
objectivos) e mostraram os rostos ainda que com as cabeças
encobertas/mascaradas.
Um
dia, podiam muito bem se apresentarem nominalmente. Em
subsequência, o CNDS declarou-os terroristas, ao serviço de
interesses externos e, como os
agentes, não elegíveis ao diálogo, mesmo que sejam naturais
e falantes das línguas locais.
Assim foi na altura em que o
presidente Samora, no esforço
de acabar com a guerra contra
a Renamo, dialogou com o regime do apartheid, com quem
assinou o Acordo de Nkomati
e não com os “bandidos armados” da Renamo apoiados
por aquele regime. No caso do
actual conflito, o que deve tornar as coisas mais complicadas
(fim da guerra) é que, tendo em
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José Matlhombe

#EstudaEmCasa

Tmcel disponibiliza
internet para estudantes
Como já é do domínio público, o Governo anunciou
recentemente um conjunto
de medidas adoptadas pelo
ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e
Técnico-Profissional, no âmbito da implementação das
medidas de prevenção à Covid-19 nas Instituições de
ensino superior, públicas e
privadas. Entre várias iniciativas, foi referida a interacção
com operadores de telecomunicações no sentido de assegurar acesso à internet pela
comunidade académica nacional, a preços bonificados.

C

om efeito, a Moçambique Telecom, SA - Tmcel
disponibiliza o
#EstudaEmCasa
concebida, especificamente,
para os estudantes, onde por

100Mt beneficiam-se de acesso ilimitado à internet por um
período de 30 dias renováveis.
“Esta facilidade representa
uma evolução da oferta #FicaEmCasa disponibilizada aos
consumidores em todo territó-

rio moçambicano, em resposta
à decisão do Governo de encerrar as aulas por um período
de 30 dias e a posterior o anúncio do estado de emergência.
Na altura, assumimos o compromisso de ajustar as nossas

ofertas, sem prejuízo da nossa
estrutura de custos, cientes
que os nossos clientes e os
consumidores de um modo geral teriam nos próximos tempos outro tipo de necessidades, que não se limitam às de

comunicação”, declarou Márcia Wiehle Fenita, directora
executiva comercial da Tmcel.
Acrescentou ainda que
“para beneficiar-se da oferta,
o estudante só precisa de estar
devidamente cadastrado, na
base de dados do Ministério da
Ciência e Tecnologia, Ensino
Superior e Técnico Profissional
(MCTESTP) pelo link: https://
simecacin.morenet.ac.mz/ e
com o número de telemóvel
Tmcel (82 ou 83). Estando
registado na base de dados,
acede ao menu *220#, subscreve a oferta por 100Mt e tem
acesso ilimitado à internet por
30 dias renováveis, enquanto
durar o estado de emergência”.
Com o distanciamento social a ser observado com todo
rigor, as lojas da Tmcel em todo
País continuam a funcionar,
com apoio da Linha do cliente (100 móvel ou 21100 fixo).
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Na província da Zambézia

Líderes comunitários capacitados
sobre prevenção da Covid-9
Pelo menos 1.755 pessoas,
entre líderes e agentes comunitários, membros de ligação
escola/comunidade
e pacientes de centros de
saúde, foram capacitadas
sobre a pandemia da Covid-19 no distrito de Molumbo, província da Zambézia.

D

e acordo com
um comunicado chegado à
nossa
redacção, a acção
de capacitação abrangeu os
povoados de Mongessa, Maluwa, Muguliua, Matanta/
Nantuto, Nabawa, Ntocota, Camião, Malico, Namucumuae.
A mesma formação foi
desencadeada pelo Serviço
Distrital de Saúde, Mulher e

Acção Social de Molumbo,
naquela província em parceria com o projecto “Vila
Sustentável de Molumbo”.
A iniciativa enquadra-se no
âmbito da disseminação de informação educacional para prevenção da propagação da Covid-19. Até domingo, o número
de infectados mantinha-se 76,
em 1644 indivíduos testados,
em Moçambique, segundo dados do Ministério da Saúde.
O distrito da Molumbo, situa-se a nordeste da Zambézia,
tem mais de 300 mil habitantes. A maioria dedica-se à agricultura e comércio trans-fronteiriço com o vizinho Malawi.
Entretanto, actualmente a
província da Zambézia ainda
não registou nenhum infectado pela Covid-19, sendo que

esta medida das autoridades
de saúde e o projecto “Vila
Sustentável de Molumbo, visa

essencialmente responder e
controlar eventuais casos de
migrantes provenientes de

Malawi, pois, como se sabe, o
distrito de Molumbo faz fronteira com vizinho Malawi, que
até então não possui nenhum
caso positivo da pandemia”.
De acordo com a fonte, importa referir que o “projecto
Vila Sustentável de Molumbo (PVSM)” é implementado
pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior
e Técnico Profissional (MCTESTP), através do Centro do
Investigação e Transferência de
Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário (CITT)
e conta com o financiamento
do Banco Islâmico de Desenvolvimento (BID), do Fundo
de Solidariedade Islâmica para
o Desenvolvimento (FSID) e
do Governo de Moçambique.

Na província de Sofala

Bulha oferece material de protecção
contra Coronavírus a jornalistas

O Conselho Executivo Provincial de Sofala, representado
por Lourenço Bulha, na qualidade de governador da província,
efectuou, na última terça-feira 28 de Abril, a entrega do material de protecção e higienização aos 13 órgãos de comunicação
social representados ao nível daquela província central do país.

O

material entregue por Lourenço
Bulha
é
composto
por
artigos
de protecção e higienização,

constituídos por 100 máscaras, 20 Baldes e 2 caixas
de sabão, o equivalente à 24
barras, aos órgãos de comunicação social baseados na
Província de Sofala, no âm-

bito do reforço às medidas de
prevenção contra a Covid-19.
Ainda na mesma cerimónia, o chefe do executivo
provincial de Sofala, entregou ainda aos escribas para
facilitar a sua mobilidade,
300 litros de combustível.
Falando na ocasião, Bulha disse que os poucos recursos entregues resultam
do reconhecimento do quão
é importante o papel da comunicação social em geral e,
em particular, dos jornalistas.
Segundo palavras do governante da província de Sofala, o
governo provincial, enaltece o
papel que está sendo desempenhado pelos jornalistas, uma
vez que os mesmos deslocam-se constantemente para lugares longínquos da província,
na busca de informações com
riscos de contaminação, no
caso exista a Coronavírus.
O governante aproveitou a
oportunidade para saudar o trabalho exercido pelos profissionais de saúde, na intervenção

para a prevenção da Covid-19.
Na sua intervenção, o delegado provincial da Televisão
de Moçambique, Julião Carlos, na qualidade de representante dos comunicadores, endereçou agradecimento pelo
gesto
proporcionado pelo
Conselho Executivo Provincial de Sofala e, disse que
os materiais ora entregues,
reforçaram a capacidade instalada em diversos sectores

da comunicação, em matéria
de prevenção da Covid-19.
Relativamente ao combustível, disse que foi oportuno este gesto, pois neste
período em que o país em
geral e a província em particular está mergulhado,
precisa-se de deslocações
constantes dos profissionais
da comunicação social, com
vista a busca de informações.
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Fazendo-se transportar de um “my love”

Júlio Parruque sensibiliza
matolenses na luta contra a Covid-19
DAVIO DAVID
O governador da província de Maputo, Júlio Parruque, esteve a sensibilizar aos moradores daquela província, mais concrertamente do bairro Boquisso e arredores da cidade da Matola, sobre a necessidade de
observar as medidas de prevenção e de combate à Covid-19.

J

úlio Parruque esteve a intesificar mais a
sensibilização de uso
obrigatório de mascáras de prevenção da
Covid-19 no distrito da Matola.
Neste último sábado, Parruque esteve a trabalhar no
bairro de Boquisso, província de Maputo e manteve
contacto com utentes e vendedores de mercados, passageiros, cobradores e motoristas de transportes públicos.
Na mesma ocasião, Júlio
Parruque explicou a importância da observação de medidas de segurança anunciadas
pelo Governo, tendo aproveitado o momento para oferecer mascáras de protecção.
Fazendo-se
transportar
num “my love” ao longo da via

principal do bairro de Boquisso, Parruque sensibilizou aos
transportadores e comerciantes
a desifectarem as suas viaturas
e bancas usadas para o negócio,
“Não devemos sair de casa
sem usar uma mascára, é obrigatório e deve estar na moda,
porque não sabemos onde o
vírus está. Ele pode estar arredores”, exortou Júlio Parruque.
Colocar baldes de água
e sabão nas entradas de lojas e outros estabelecimentos
comerciais é recomendação
deixada pelo governante, aliás, o mesmo governante disponibilizou água e desifectante na rua defronte da sua
residência oficial na cidade
da Matola, para todos trausentes e vendedores ambulantes.
Importa igualmente refe-

rir que, na quinta-feira passada, o Governo da província de
Maputo recebeu ajuda humanitária da empresa Chaudry
Comercial em quantidades
que não conseguimos apurar,
mas se trata de bens alimentares e de limpeza como sabão,

farinha de milho e arroz, os
mesmos produtos, segundo
apuramos no local serão canalizados às famílias carenciadas da província de Maputo.
“Temos água e sabão, instrumentos princípais desta
grande luta. Devemos lavar as

mãos e mante-las limpas. Neste
momento crucial, a disponibilidade de comida é crucial, porque tendo alimento próximo,
as pessoas movimentam-se menos. Temos reforço para atender
as famílias que mais precisam”,
prometeu Júlio Parruque.

Província de Manica

Crescem casos de malária em Sussudenga
Kelly Mwenda
O distrito de Sussundenga, na província central moçambicana de Manica, regista um acréscimo de casos de
malária na ordem de 7% de casos ao registar 29.401 casos no primeiro trimestre do presente ano contra 27.950
casos se comparado com igual período do ano passado, o
aumento de casos preocupa o sector de saúde deste ponto de Manica, numa altura em que a prioridade deste sector cinge-se em combater a nova pandemia do coronavírus.

A

informação foi
revelada este sábado pelo Médico Chefe distrital
de Sussundenga,
Anísio Dias Novela, por ocasião do dia mundial da luta
contra a malária no país, em
que o profissional afirmou que
actualmente o distrito está preocupado em combater ao coronavírus, mas a malária continua sendo a doença letal neste

ponto da província de Manica.
Anísio Dias Novela afirmou a nossa entrevista que o
distrito é propenso ao elevado
índice de malária ao nível da
província de Manica, porém o
factor da população não usar
a rede mosquiteira em residências para prevenir a malária, permanência de charcos
nos quintais como também o
registo das chuvas fortes que
assolaram a província de Ma-

nica no passado Fevereiro,
constituem factores que contribuíram para o aumento de
casos de malária neste distrito.
“Só a título de exemplo,
nós temos visto as redes mosquiteiras a serem usadas nas
barragens para tirar peixe, temos visto as redes mosquiteiras a serem usadas nos quintais
para proteger a horta e mesmo
para amarrar sacos de carvão e

outras actividades pelas quais
não estão destinada para redes
mosquiteiras e isso constitui
um grande desafio, estamos
para fazer uma grande campanha de distribuição de redes
mosquiteiras. Esperamos nós
que com estas medidas tenhamos nós alguma redução de
casos de malária”, disse médico chefe do distrito de Sussundenga, Anísio Dias Novela.

O oficial de Fundo de Desenvolvimento Comunitário em
Sussundenga, Pio Lazaro, disse
que a agremiação tem vindo a
capacitar voluntários comunitários e professores de modo
a ajudarem na disseminação
de mensagens de prevenção da
malária, ainda assim, este ano
prevê-se uma campanha de
distribuição de redes mosquiteiras tratadas com insecticidas.
O sector de saúde no distrito de Sussundenga em Manica
tem levado a cabo uma palestra
nas comunidades cercanias com
vista a divulgar as medidas de
prevenção e sintomas da malária no organismo humano como
forma de reduzir o número de
casos desta doença no distrito.
Este ano o dia da luta
contra a malária comemorou-se sob lema “zero malária,
começa
comigo”.

Quinta-feira, 30 de Abril de 2020

zambeze

| desporto|

| 17

Convite do presidente da FMP

Patinar sem patins na
prevenção da Covid-19
Nicolau Manjate, o timoneiro da Federação Moçambicana
de Hóquei em Patins, não tem dúvidas quanto aos efeitos negativos da pandemia da Covid-19. Assume sem reservas que a
modalidade encontra-se em retiro, tal como sucede com outros
desportos, forçando a interrupção de inúmeras actividades.

D

efensor da arte
de patinar com
rigor e, sobretudo, carregando nas costas o
peso da responsabilidade que
o hóquei atingiu além fronteiras, Manjate diz que “estamos todos de retiro, porque
temos de cumprir com as medidas estabelecidas pelo MISAU, porque a Covid-19 é
uma pandemia muito séria a
julgar pelos números que vem
sendo divulgados pela Organização Mundial da Saúde. “

A Covid-19 é uma doença que não discrimina a idade
sexo, condição social, religião,
entre outros estereótipos, daí
que “precisamos cumprir com
as medidas estabelecidas para
evitar o contágio. Refira-se
que até segunda-feira, o país
contava com um registo de 76
casos positivos da Covid-19”.
Nicolau Manjate acrescenta
igualmente que, em cumprimento das orientações estabelecidas, houve redução de movimentações e não há prática
do hóquei em patins a nível do

país, cumprindo escrupulosamente com as recomendações
das autoridades sanitárias, contrariando desta forma todo o
leque de actividades previstas
para o ano em curso, comportando competições internas, internacionais e inter-regionais”.
O número um do hóquei
nacional acredita que bons
dias virão, e nesse período,
um dos sonhos da sua organização, ou seja a massificação
da modalidade será realizada
a grandes níveis. Contudo todos estamos em isolamento.
“Temos que esperar”- frisou Manjate para quem a esperança para o abrandamento
de casos depende do cumprimento a sério das medidas
estabelecidas pelo governo.

SED tem sonho de estádio único
para Desportivo e Maxaquene
O Secretário de Estado do Desporto (SED), Carlos Gilberto Mendes, visitou na manhã desta quarta-feira, 29 de Abril,
as instalações do Grupo Desportivo Maputo e inteirou-se do
funcionamento do clube “alvi-negro” que há anos está mergulhado numa crise financeira. Mendes reiterou revelou que
quer aproximar o actual proprietário do antigo campo “alvi-negro” para viabilizar a ideia de construção de um estádio
único com o vizinho e rival Clube Desportos da Maxaquene.

A

o longo de uma
hora, Gilberto
Mendes percorreu as instalações do clube
“alvi-negro”, nomeadamente a
sala de troféus onde revisitou
a história gloriosa da colectividade, bem como visitou o
pavilhão Lurdes Mutola, passou pela renovada piscina e
os espaços sociais adjacentes,
bem como os vários campos
existentes naquele espaço.
Mas o interesse primordial da comunicação social
que acompanhou esta visita
estava voltada para saber mais
detalhes em relação à ideia
lançada dois dias antes sobre
a possibilidade de o Desportivo e Maxaquene erguerem um
campo de futebol conjunto.

A esse respeito, Gilberto
Mendes disse que “nós estamos a tentar juntar as partes,
já temos conversa feita com o
actual proprietário do espaço
do outro lado (Grupo Mica),
estamos em contacto com o
Grupo Afrin que tem um problema com o Maxaquene,
estamos em contacto com a
Direcções do Desportivo e Maxaquene, vamos ver o que daí
pode sair, acho que se as partes estiverem interessadas em
dar um salto qualitativo em
termos de oferta de mais um
espaço de referência na baixa
da cidade com todos ganhos
que podem vir com a exploração dos espaços adjacentes
acho que saem todos a ganhar”.
Mendes disse que há abertura por parte do actual pro-

prietário do antigo campo Paulino Santos Gil em abordar esta
questão para dar destino àquele
espaço que foi considerado pelo
Município de Maputo como reserva desportiva, pelo que só
podem ser erguidas infra-estruturas para servir ao desporto.
“A partir do momento em
que ele está aberto é bom, resta

saber qual será a contrapartida
e se lhe interessa ou não, mas
isso depende da negociação que
vamos ter com o Maxaquene e
o Desportivo, aliás eles é que
vão negociar e nós só vamos
juntar as partes”, referiu o Secretário de Estado do Desporto.
Entretanto, o Presidente do
Desportivo Maputo, Inácio Ber-

nardo, diz desconhecer pormenores do projecto de construção
de campo único com o vizinho
Maxaquene, mas toda e qualquer decisão será tomada pelos
sócios em Assembleia-Geral.
“Para nós é muito bom, se
houve esse sinal da parte dos
proprietários do espaço de poder rever a situação e como nós
podemos nos acomodar nessa
perspectiva para o Desportivo
seria muito bom”, disse Inácio
Bernardo para depois acrescentar que desconhece pormenores
desta ideia afirmando que “estou a ouvir sobre esta iniciativa
pela Comunicação Social e em
função a isso tudo que for de
decisão principalmente relativo ao campo e claramente que
nós estaremos abertos e depois
da Direcção caberá a Assembleia Geral tomar uma decisão”.
Inácio Bernardo espera por
mais pormenores desta iniciativa
que serão dados a conhecer numa
reunião agendada para esta quarta-feira e que vai envolver as direcções do Desportivo Maputo,
Maxaquene e a Secretaria de Estado do Desporto. (LANCEMZ)
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Economist Intelligence Unit

Moçambique enfrenta
recessão de 2,4% este ano
A consultora Economist
Intelligence Unit (EIU) antecipa uma recessão de 2,4%
em Moçambique este ano devido ao impacto da pandemia
covid-19, abrandamento na
produção de carvão e seca,
que prejudica a agricultura.
“A produção de carvão vai
cair devido à descida da procura por causa do novo coronavírus, o que alarga a duração do
fecho das minas; a agricultura
vai continuar fraca, já que muitas partes do país continuam em
situação de seca, por isso prevemos que a economia registe
uma contração de 2,4% este
ano”, lê-se numa nota dos peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist.
Na nota, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso,
os analistas escrevem que “a
economia vai recuperar gradualmente em 2021 e 2022, com
o PIB a acelerar para um cresci-

mento médio de 4,3%, sendo a
indústria do gás o principal motor da expansão económica”.
O início da produção no
Coral em 2023 vai dar “um
impulso directo ao PIB que
crescerá 7,8% em 2023 e 9%
em 2024”, estimam os analistas, que acrescentam que “a
produção de gás liquefeito na-

tural vai dar uma contribuição
ainda maior depois de todos os
locais estarem em produção, no
final do nosso período de previsão, que vai de 2020 a 2024”.
Moçambique, lembram os
analistas, “tem estado basicamente arredada dos mercados
internacionais de capital desde
2016 quando a dívida secreta,

Suspensa emissão de licença para
exploração de madeira por dois anos

O Governo anunciou
a suspensão da emissão
de licença para exploração de madeiras por dois
anos, como forma de diminuir a “pressão” sobre as florestas do país.
“É uma decisão que tem
em vista a questão da conservação e sustentabilidade do
nosso parque florestal”, disse

Filimão Suaze, porta-voz do
Conselho de Ministros, em
conferência de imprensa após
mais uma sessão do órgão.
Segundo aquele porta-voz,
a decisão surge após a constatação de que o país está a sofrer
“grande pressão” no que diz
respeito à exploração florestal.
“O nosso país detém uma
considerável área de floresta
sujeita a uma grande pres-

são”, observou Filimão Suaze.
Vários relatórios nacionais
e internacionais têm indicado que Moçambique está a
ser palco de crimes ambientais, principalmente o corte
ilegal de árvores, alertando
para as consequências dos altos níveis de desflorestação.
Como forma de diminuir a pressão dos recursos
florestais, algumas medidas restritivas foram sendo
aplicadas nos últimos cinco
anos para inverter o cenário.
Em 2018, o Governo moçambicano emitiu novas regras para a exploração e exportação de madeira, como
forma de travar o abate desenfreado de espécies nativas.
Dados oficiais indicam
que Moçambique perde anualmente entre 140 e 187 milhões de euros devido ao
contrabando de madeira.

mas garantida pelo Estado, e
contraída ilegalmente por empresas estatais foi revelada”.
Apesar de os credores terem aceitado uma reestruturação dos 727,5 milhões de
dólares (671 milhões de euros)
em títulos de dívida soberana
em Setembro do ano passado, “os dois empréstimos que
as empresas públicas contraíram, no total de 1,1 mil milhões de dólares [cerca de mil
milhões de euros] mantêm-se
em ‘default’, por isso as relações com os doadores não têm
sido fáceis e o financiamento
tem sido um desafio”, apontam os analistas da Economist.

Ainda que esse problema
esteja em litígio judicial, “a
gestão das consequências económicas do surto da covid-19
vai dominar as opções políticas do Governo este ano, com
as restrições às viagens dentro
do país e as medidas de isolamento a centrarem as atenções”
do executivo, prevê a EIU.
“Isto vai prejudicar seriamente a actividade económica”, alertam, lembrando que
o país está ainda a recuperar
dos ciclones Idai e Kenneth, no ano passado, e do corte
de financiamento internacional por parte dos doadores.

BM vai prorrogar por 90 dias
liquidação do Nosso Banco
O Banco de Moçambique
decidiu prorrogar por mais
90 dias, a contar da data do
fim do estado de emergência
no país, o prazo de liquidação do Nosso Banco, anunciou em comunicado, num
processo iniciado em 2016.

A

decisão
surge
“a título excepcional”,
tendo
em conta que o
processo de liquidação “se encontra na sua
derradeira fase”, mas “estão
em implementação medidas de contenção da propagação do novo coronavírus”.
As medidas “têm estado a
condicionar o normal funcionamento das instituições públicas e privadas”, limitando o
acesso aos serviços, pelo que
“se mostra recomendável preservar os interesses dos credores do Nosso Banco”, conclui.
O banco central decidiu ainda nomear Hortência da Glória
Alberto para desempenhar as
funções de vogal, em representação dos credores, na comissão
liquidatária em substituição de
Agostinho Júlio Magenge, a
pedido dos próprios credores.
O Banco de Moçambique
determinou a liquidação do

Nosso Banco, a 11 de Novembro de 2016, anunciado na altura que “não foi possível a
recuperação da situação financeira e prudencial deficitária”
da instituição, incapaz de cumprir um plano de reestruturação
delineado em 2014, “pondo
em risco os interesses dos depositantes e demais credores,
bem como o normal funcionamento do sistema bancário”.
Moçambique vive em estado de emergência durante todo
o mês de Abril, com espaços
de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo
de eventos e de aglomerações,
recomendando-se a toda a população que fique em casa, se
não tiver motivos de trabalho
ou outros essenciais para tratar.
Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos
transportes colectivos com obrigatoriedade do uso de máscaras
faciais, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para
entrar no país está suspensa.
A declaração do estado de
emergência prevê a adopção de
medidas de política fiscal e monetária sustentáveis “para apoiar
o sector privado a enfrentar o impacto económico da pandemia”.
O país regista 76 casos de
covid-19, sem registo de mortes.
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Empresas da província de Maputo

MIC concede selo
Made In Mozambique
O Ministério da Indústria e Comércio concedeu, na sexta-feira, 24 de Abril, o direito de uso do selo “Orgulho Moçambicano. Made In Mozambique” a um total de cinco empresas da província de Maputo, por se ter comprovado que
reúnem requisitos para a sua elegibilidade à luz do Regulamento de Uso do Selo (Decreto 10/2012, de 11 de Maio), tais
como a utilização significativa de recursos nacionais nos
processos de produção, o cumprimento da legislação aplicável no País e a adopção de uma cultura de qualidade, através da implantação de sistemas de gestão de qualidade.

T

rata-se das empresas Afritubo-Tubos e Acessórios,
Strides
Pharma Mozambique, Prochem, Divina e C&C
Neves, que se vão juntar às
outras 59 certificadas com o
selo “Made In Mozambique”
ao nível daquela província.
Para o ministro da Indústria
e Comércio, Carlos Mesquita,
a atribuição do selo “Orgulho
Moçambicano. Made In Mozambique” constitui um reconhecimento do Governo a estas
empresas, por contribuírem

para a valorização dos produtos
e serviços nacionais e, igualmente, por estarem comprometidas com a melhoria contínua
das práticas de negócio, uma
vez que a elegibilidade deverá
ser mantida por todo o período de validade da concessão
da marca, que é de cinco anos.
Por isso, “é louvável o passo
dado pelas empresas, às quais
apelamos a serem criativas e a
esforçarem-se para que continuem a merecer a confiança e
o carinho de todos os moçambicanos”, disse Carlos Mesquita, que instou às empresas

distinguidas a tirarem proveito
do crescimento do mercado
nacional e das oportunidades
de exportação resultantes das
facilidades de circulação de
pessoas e bens, bem como da
liberalização do comércio.
Num outro desenvolvimento, o ministro da Indústria e Comércio desafiou
as empresas nacionais, em
particular as de pequena e
média dimensão (PME), a

apostarem na produção massiva de alimentos e produtos de higiene, optimizando
o uso de recursos nacionais.
Por seu turno, a secretária de Estado da província
de Maputo, Vitória Diogo,
considerou, na ocasião, que
a concessão do direito de uso
do selo faz jus ao crescimento do tecido empresarial da
província, não só em número
mas também em qualidade.

“Este é um sinal objectivo de que, como província,
estamos a contribuir para a
criação, inovação e produção no País, assim como para
a geração de renda e criação de mais postos de trabalho”, referiu Vitória Diogo.
Intervindo em representação das empresas distinguidas,
António das Neves sublinhou
que o selo “Orgulho Moçambicano. Made In Mozambique” reconhece o contributo
do tecido empresarial nacional para o desenvolvimento do
país, devendo, por isso, significar uma mais-valia efectiva para os seus detentores.
“O selo deve constituir
um instrumento de promoção de negócios sustentáveis,
que satisfaça às expectativas
do consumidor e que contribua para o crescimento
da produção nacional e desenvolvimento
económico
e social do país”, afirmou.

Capacitados publicitários do futuro

A Agência de Publicidade Spot Comunicação e a Light Vision- Academia de Formação rubricaram, no dia
23 de Abril, um memorando de entendimento para formação de futuros quadros da indústria da publicitária.

O

memorando foi
assinado pelos
gestores
das
duas
entidades, num acto

que teve lugar na Spot Agência de Comunicação, contando com a presença de quadros
das duas entidades e meios de
comunicação. No evento, foi

notório o distanciamento entre
os participantes e bem como
outras medidas recomendadas.
O Memorando é um protocolo que visa proporcionar a componente técnica aos
formandos da Light Vision,
instituiçãovocacionada
em
Consultoria em comunicação,
marketing, trabalhos de design e formação corporativa.
Ibrahimo André, da Light
Vision, afirma que o acordo resulta da necessidade de agregar
maior valor a componente teórica ministrada pela instituição
que dirige, frisando que “queremos oferecer ao mercado de
trabalho, profissionais dotados de conceitos e bem como
da prática e este será o nosso
maior diferencial competitivo”.
André acrescentou que sua instituição já formou cerca de 55
alunos, dos quais 25 em Motion
Design e 30 em Design Gráfico.
Por seu turno, a A SPOT
Comunicação
compromete-

-se em introduzir os alunos a
uma continuidade da sua formação educacional formal
através do contacto prático
com o mercado do trabalho
“Iremos receber os alunos
na etapa final da sua formação,
o maior desafio será dotar-lhes
de qualidades como comprometimento, profissionalismo,
da criatividade, inovação,
entre outros aspectos fundamentais no ramo publicitário.
Disse Shaid Umar, Director
Geral da SPOT Comunicação.
Os alunos serão admitidos
pela Spot em regime de estágio, cujos beneficiários serão
os Galardoados de Mérito de
entre 1 a 2 cursantes de Design
Gráfico e Motion Design, em
cada ciclo de 6 meses a 1 ano.
O acordo é criado num período em que o incentivo ao incremento da qualidade só tem
vindo de vários quadrantes da
sociedade moçambicana e esta
plataforma representa uma

janela de oportunidade para
o crescimento da indústria.
A SPOT Comunicação, que
recentemente completou 10
anos de existência no mercado, possui sólida experiência
na construção de marcas, tendo trabalhado grandes marcas
nacionais e internacionais de
diversos sectores de actividade, nomeadamente: Millenium
BIM, TDM, BancAbc, Total,
Frozy, Fizz, GOtv, Multichoice,
Companhia Industrial da Matola, Shoprite, BP entre outras.
Face a situação de Emergência, ciente da sua contribuição para economia nacional,
a Spot Comunicação adoptou
o trabalho remoto, evitando
a exposição dos seus colaboradores ao risco da Covid-19,
enquanto que a Light Vision
abrangida pelas restrições as
entidades de ensino, administra os seus cursos através de
plataformas de ensino online.

20 |

zambeze

| Cultura|

Quinta-feira, 30 de Abril de 2020

Nesta sexta-feira, 1 de Maio:

Jimmy Dludlu
canta em directo
através das redes
sociais e TVs

N

o âmbito do isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus,
o guitarrista moçambicano Jimmy Dludlu vai fazer, esta sexta-feira,
1 de Maio, um espectáculo musical em directo, com transmissão televisiva e via redes sociais (Facebook e Instagram) do Standard Bank.
O projecto social, que conta com o apoio do banco, constitui uma
forma de propagar mensagens de prevenção do coronavírus e entreter os moçambicanos, levando o melhor da música para o público assistir em directo nas suas casas.
Parte do repertório do concerto vai incluir algumas das escolhas musicais dos seus fãs, seleccionadas previamente pelo
músico, nomeadamente a faixa “Ha Deva”, (temos dívida, tradução literal) do álbum “In The Groove” e outra de origem gospel “Seja Feita a Vontade de Deus”.
Com este show live, Jimmy Dludlu promete agitar o
final de semana, numa altura em que a ordem é ficar em
casa o máximo possível e evitar aglomerados de pessoas.
“Além do calor musical, vou aproveitar a ocasião para interagir com o público em casa sobre os
cuidados que devemos ter para nos precaver do
novo coronavírus, uma vez que se trata de um momento de grande reflexão”, disse Jimmy Dludlu.
Para o guitarrista, esta iniciativa, levada a
cabo, em parceria com o Standard Bank, visa,
igualmente minimizar o vazio causado pelo isolamento social, através da música e interacção com
o público, mantendo a segurança da quarentena.
Importa realçar que, após mais de três décadas na vizinha África do Sul, onde atingiu o
estrelato na sua carreira musical, Jimmy Dludlu
decidiu, em 2014, voltar para Moçambique.
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Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável.
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte
endereço: www.zambeze.info
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Segundo presidente da AMETRAMO, Fernando Mate

O mundo despreza
a medicina tradicional
sem a solução, porque ela
veio da medicina tradicional”.
Desprezo também “mora” cá
em casa

DAVIO DAVID
O Presidente da Associação dos Médicos Tradicionais
Moçambicanos, Fernando Mate, lamenta que a comunidade científica mundial despreza o conhecimento da medicina tradicional na luta para a descoberta de curas de
doenças que enfermam a humanidade, como é o caso da
Covid-19. Segundo Mate, há tentativa de desvalorizar
a medicina tradicional, enquanto no fim do dia, o mesmo conhecimento é traduzido para a linguagem científica.

É

que desde que o
Presidente malgaxe Andry Rajoelina anunciou
uma suposta cura
tradicional para a Covid-19,
vários líderes africanos tem
vindo a aplaudir e solicitar
o tratamento, baptizado pelo
nome de Covid-19 Organics.
Órgãos noticiosos daquele
país citaram recentemente Rajoelina, tendo dito que 71 pacientes foram recuperados da
Covid-19 em cada 124 casos,
até esta semana era 90 pacientes recuperados, 19 em cada
126 casos em Madagáscar.
Entretanto, vozes mais
cépticas dizem que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) simplesmente “igno-

ra” qualquer iniciativa de cura
vinda de um país africano.
Para o Presidente da AMETRAMO, Fernando Mate, não
há dúvidas que devemos parabenizar o Madagáscar pela coragem de desenvolver uma cura
tradicional contra a Covid-19.
Mas
há
desprezo
Contudo, para Fernando Mate, a medicina tradicional africana não é
valorizada por “pessoas escolarizadas”, algumas pessoas
quando se fala da medicina
tradicional, olham para este
conhecimento com desprezo.
“Ainda bem que falaste de
um outro país, que é o Madagáscar, não vamos ter de falar
do nosso país. Há alguns países da nossa região como a

República da África do Sul,
Eswatini, que ainda valorizam
as suas tradições, mas também
há alguns outros que, quando
se fala de tradição, estão a ver
uma coisa ultrapassada. Alguns problemas (da sociedade)
acabam não sendo resolvidos,
porque o médico tradicional
fica com o seu remédio sem
poder ajudar e nem divulgar
o seu conhecimento por medo
do desprezo das outras pessoas”, lamentou Fernando Mate.
Aliás, para a nossa fonte, há
desvalorização da nossa própria
cultura que é a tradição mas
que, neste momento, “deveria
se olhar e dar valor a quem diz
que sei fazer, como em Madagáscar, tinham que aplaudir
muito, porque se alguém se
oferece e diz que sabe fazer
algo como trazer uma cura,
era uma oportunidade para os
próprios cientistas entrarem
em contacto com esses que (dizem que) sabem fazer alguma
coisa pelo bem-estar do país”.
Fernando Mate vai mais
longe e suspeita que “o que
estou a entender que esses
cientistas ou médicos não
querem aparecer humilhados,
como se eles não conseguis-

E porque o desprezo também “mora” em casa, Fernando Mate exemplifica que “em
Moçambique, por exemplo,
quando estivemos (reunidos)
no MISAU, percebemos que
não podemos fazer nada, mas,
passados alguns dias, apareceu a doutora a falar que com
bafo de eucalipto pode-se ultrapassar o problema, eu fiquei
chocado, não vou esconder e
lamentei, porque uma doutora
do MISAU falou de eucalipto mas nós (AMETRAMO)
estivemos lá (MISAU) a conversar e essa ideia do uso de
eucalipto, a doutora ouviu de
alguns médicos tradicionais
que estiveram na reunião”.
Resumidamente, na nossa
sociedade há percepção de que
o conhecimento de um curandeiro não é valorizado, mas
podem usar o mesmo conhecimento em linguagem científica
mas “acreditamos que não é momento de discutir nem de disputa, o que nós queremos é que
se alguns conhecimentos são
válidos, vamos ficar com eles”,
sentenciou Fernando Mate.
No caso moçambicano, Fernando Mate explica que a AMETRAMO não desenvolveu nenhuma iniciativa de cura devido
a condição infecciosa da própria
doença para o corpo humano.
“Esta doença não podemos
confundir com uma outra qualquer, porque esta é perigosa,
ao se aproximar de um indivíduo contaminado, você já
está contaminado, se você vai
desprevenido fica contaminado na hora”, justificou Mate.
De acordo com Fernan-

do Mate, a Covid-19 não é
mais forte que todas doenças já tratadas pela AMETRAMO, mas que o problema é da fácil contaminação.
“Não é política, mas é
uma medida tomada para desencorajar curiosos, lançamos
a voz de que não tratamos a
Covid-19, para que as pessoas não corram sérios riscos”
alertou Mate, para de seguida
acrescentar que o médico tradicional pode até ser um agente
de propagação da Covid-19.
Actualmente, AMETRAMO, segundo o nosso entrevistado, está a receber orientações
do Governo, mais especificamente do Ministério da Saúde.
O MISAU juntamente com o
Instituto da Medicina Tradicional e Alternativa está para
capacitar todos os médicos tradicionais a nível de todo o país.
“Tivemos uma reunião há
duas ou três semanas no MISAU, na qual se está a desenvolver uma metodologia para a
capacitação de médicos tradicionais para serem agentes de
disseminação de mensagens sobre a perigosidade desta doença”, explicou Fernando Mate.
Curas “milagrosas” devem ser
apresentada as autoridades
médicas
Paradoxalmente, é comum
na nossa sociedade aparecerem supostos “profetas”, líderes religiosos e até charlatães, promovendo falsas curas,
nesta senda, o Presidente da
AMETRAMO, Fernando Mate
defende que se aparecer alguém a se intitular como um
indivíduo que pode curar a
Covid-19 não deve ser interditado, mas deve se aproximar
a unidade sanitária mais próxima, antes de fazer tratamento a alguém, provar que sabe.

