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Mesmo com a transferência ilegal

Procuradoria não tem elementos
para acusar presos políticos em Gaza
LUÍS CUMBE
A Procuradoria provincial de Gaza ainda não tem elementos
suficientes para a acusação dos dezoito presos políticos do partido Nova Democracia (ND), detidos desde 15 de Outubro passado. Entretanto e estranhamente, no domingo passado os detidos
foram transferidos para a penitenciária do distrito de Xai-Xai,
sem esclarecimento aos advogados e aos familiares das vítimas.

F

alando ao Zambeze, o presidente da
Comissão Nacional dos Direitos
Humanos, CNDH,
Luís Bitone disse que decorrem ainda diligências no terreno no sentido de se apurar
os factos para a formulação da
acusação, desde a perícia do
carimbo usado, assinaturas, entre outros, tendo sido acusados
os dezoito presos políticos de
falsificação de credenciais pela
Comissão Distrital de Eleições.
Outro aspecto apontado
pelo presidente da CNDH é o
facto de a lei recomendar que,
decorrendo processo de recolha
de elementos, não se pode prender a ninguém. A CNDH diz ter
testemunhado no terreno uma
série de violações dos direitos
humanos na cadeia de Guijá.
Para o caso particular das mulheres a situação foi mais crítica ainda, estando encarceradas
numa sala que não tem condições para albergar mais de
seis pessoas, contra a realidade presenciada pela comissão.
“Então, dissemos se estão a
recolher ainda dados significa
que não tem indícios suficientes e precisam soltar as pessoas,
para depois de terem diligências suficientes prenderem, se
acharem ainda que dá para fazerem. Portanto, prenderam antes
de reunir indícios suficientes”.
Recorda-se que os dezoito
presos políticos da Nova Democracia foram transferidos
clandestinamente por volta das
12 horas do último domingo, da
cadeia de Guijá para Xai-Xai.
O estabelecimento Penitenciário de Xai-Xai funciona neste
momento com número elevado das suas capacidades o que
significa que com a entrada de
mais dezoito reclusos a situação vai agravar-se ainda mais.
Ademais, estranha-se os
verdadeiros motivos que levaram a transferência dos presos políticos, num domingo

sabendo-se que nesse dia não
se faz diligências, o que vem
confirmar que a detenção dos
elementos da ND não passa
de manobras políticas do regime ditatorial instituído em
Gaza que tem ainda mandado
para matar quem pensa diferente, tal como aconteceu com
Anastácio Matavel ponto focal
da Sala da Paz, que foi morto
a sangue frio por elementos
da polícia num esquema orquestrado a mais alto nível.
Mediante estas violações a
CNDH recomendou uma soltura imediata ou então uma
transferência para um lugar
que reúna condições mínimas. Entretanto, Bitone diz
que, no domingo passado, a
comissão foi informada da
transferência dos presos para
Xai-Xai, não se sabendo se
para onde foram transferidos há condições melhoradas.
“A procuradoria confirmou-nos que o processo é de
querela, complexo, por falsificação de documentos e concretamente credenciais, alegadamente emitidas pela Comissão
Distrital de Eleições, e a Direcção Distrital de Eleições continua a alegar que houve a falsificação no carimbo que foi usado
para emitir essas credenciais,
esse é que é o crime de que
são acusados. A procuradora
provincial assegurou-nos que
o processo tinha sido acusado
e remetido ao tribunal mas as
partes ainda não tomaram conhecimento das notificações”.
“Quem trair a tendência da província arca com
as consequências” Fátima
Mimbire,
activista
social
Para a jornalista e activista
social Fátima Mimbire não há
dúvidas de que se trata de mais
uma perseguição política aos
jovens, não apenas aos jovens
da ND, mas incluindo a todos
aqueles que possam intentar
juntar-se a um outro partido,
no sentido de que aquele que

trair a tendência política da
província poderá sofrer as piores consequências, a exemplo
do que está acontecer com os
traidores de Gaza. Mimbire
questiona o porquê continuam detidos membros da ND,
tendo sido soltos outros detidos membros da Renamo, incluindo da Frelimo em conexão com o processo eleitoral.
“Na verdade estamos perante uma detenção arbitrária
e, estranhamente, se formos
a olhar para aquilo que são os
relatos que chegam a partir de
algumas testemunhas da província de Gaza, estes deveriam
ter sido soltos, à semelhança
de alguns detidos no processo
das eleições, os da Renamo e
outros também da Frelimo, que
imediatamente foram soltos,
estranhamente estes vem a ser
transferidos de um lado para o
outro, e a informação que tem
sido disponibilizada às famílias tem sido inconsistente”
Organismos internacionais
apelam à libertação dos presos
políticos da ND
A Amnistia Internacional
condena veementemente a detenção arbitrária em curso dos
dezoitos membros da Nova Democracia (ND), e diz que, esta
detenção constitui uma grave
violação da legalidade jurídico-

-constitucional, um mês depois
sem, no entanto, os detidos poderem ter acesso aos advogados e contacto com as famílias,
para além de que a detenção
acontece justamente no dia da
votação em que se apresentavam para monitorar o processo.
A transferência dos presos políticos da ND para uma
prisão que dista pouco mais
de 150 quilómetros traduz, de
acordo com o diretor regional
da Amnistia Internacional para
a África Austral, Deprose Muchena, um sinal de tentativa
de inviabilizar o desenvolvimento do processo de forma
deliberada pelas autoridades,
para além de querer ocultar-se
os detalhes de onde se encontram e as formas de tratamento
que recebem. Diz ainda Muchena, que esse deslocamento
poderá propiciar isolamento
cada vez mais, de modo a que
nem as famílias e bem como
os advogados tenham acesso.
“Não há absolutamente nenhuma razão legal para
a detenção continuada destes 18 indivíduos que estão
detidos exclusivamente por
fazerem o seu trabalho. Eles
não deveriam ter passado
uma única noite na detenção
e devem ser libertados imediata e incondicionalmente”,
precisou Deprose Muchena.
Por seu turno, o Centro
para Democracia e Desen-

volvimento (CDD) insta autoridades moçambicanas a libertação dos presos políticos
membros candidatos da ND, o
que considera de cerceamento
da liberdade e violação do direito fundamental de participação política em Moçambique.
O CDD insta ao Presidente
da Republica a apelar publicamente a quem de direito a que
se conforme com o mínimo
aceitável num Estado de Direito Democrático que se presa ser Moçambique, e, à Procuradora-Geral da República
(PGR), Beactriz Buchili, no
sentido de se deslocar pessoalmente aos distritos de Chókwè
e Guijá, com vista apurar no
tereno o que realmente está
acontecer, no sentido a restituição imediata da legalidade jurídico-constitucional.
À Comissão Nacional de
Direitos Humanos (CNDH), o
CDD exige que não se mantenha indiferente e se pronuncie
publicamente sobre o caso, perante a todos os títulos atentatório à dignidade colectiva dos
moçambicanos enquanto país.
“Ao
Conselho
Superior de Magistratura Judicial
(CSMJ) a abrir um inquérito visando apurar a legalidade de actuação do juiz da
instrução que anuiu que os
18 sobreditos jovens fossem
mantidos em privação de liberdade”, acrescenta o CDD.
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Alerta da Plataforma de observação

Agudiza-se discurso de ódio e
intimidações entre partidos políticos

A plataforma moçambicana de observação eleitoral Monitor alerta para as consequências da intolerância política em
Moçambique, denunciando o aumento de um “discurso de ódio
e intimidações” entre os partidos políticos no último escrutínio.
“Os partidos políticos e os
seus simpatizantes promoveram discursos de ódio e intimidação ao eleitorado com a
recolha ilegal de cartões e dados eleitorais sem justificação
nenhuma “, lê-se num relatório
final da Plataforma Monitor Justiça Eleitoral, Paz e Democracia sobre as eleições de 15
de Outubro em Moçambique.
No documento, a plataforma, que congrega seis organizações da sociedade civil, denunciou cenários de agressões
entre simpatizantes dos partidos políticos durante o escrutínio de 15 de Outubro, além
da detenção de observadores.
“As recomendações que a
Plataforma Monitor deixa no
seu relatório final são voltadas
à melhoria do ambiente político para tolerância e respeito
às diferenças partidárias”, lê-se no documento, que também denuncia perseguições
a activistas moçambicanos,
exigindo maior segurança.
Além da intolerância, a
plataforma denunciou a instrumentalização de crianças durante a campanha, bem como
tentativas de enchimento de urnas a favor do partido no poder
em Moçambique, a Frelimo.

“Alguns eleitores não puderam votar porque os seus nomes não constavam na lista, ou
já tinham sido riscados como se
já tivessem votado e ou alguém
tivesse votado no seu lugar”,
acrescenta o documento da plataforma, que esteve a observar
o processo em 20 distritos das
províncias de Maputo, Gaza,
Sofala, Manica, Zambézia,
Nampula e Cabo Delgado.
Os resultados eleitorais
anunciados pela Comissão
Nacional de Eleições deram
larga vantagem à Frelimo,
com Filipe Nyusi reeleito à
primeira volta para um segundo mandato como Presidente, com 73% dos votos.
Para o parlamento, a Frelimo conseguiu eleger 184 dos
250 deputados, ou seja, 73,6%,
mais de dois terços dos lugares necessários para aprovar
alterações
constitucionais.
Além dos partidos da
oposição, alguns dos quais
já tiveram os seus recursos
chumbados pelo Conselho
Constitucional, várias missões de observação levantaram também dúvidas e preocupações acerca da votação.
A Comissão Nacional de
Eleições de Moçambique ma-

nifestou “preocupação” com
“algumas
irregularidades”,
justificando que por isso evitou descrever as eleições gerais
como livres, justas e transparentes, no anúncio dos resultados.
Considerações da plataforma
A Plataforma Monitor Justiça eleitoral, Paz e Democracia
observou o processo eleitoral
desde o recenseamento, campanha, votação e pós votação
através de monitores/observadores locais, especialistas
de ciências sociais, política e
estatística, gestão de conflitos
e segurança no processo eleitoral, com a missão de propor
respostas a potenciais conflitos
eleitorais em 20 distritos das
províncias de Maputo, Gaza,
Sofala, Manica, Zambézia,

Nampula e Cabo Delgado
através de comités de resposta
e reconciliação local e nacionais constituídos para o efeito.
A Plataforma Monitor entende que, com a experiência
que o país já reúne desde 1994,
o processo eleitoral de 2019 poderia ter sido diferente, tomando em conta os acontecimentos
reportados e bastante debatidos.
Com base em evidências, recolhidas durante o recenseamento
ficou patente que as ocorrências de avarias frequentes e brigadistas sem domínio de manuseamento e cuidados básicos do
equipamento não terminariam
apenas no registo de eleitores.
Durante a campanha, apesar de credenciados, aos observadores foi exigido que apresentassem outras credencias
pelos partidos políticos, sobretudo, nas zonas rurais. Por outro lado, os partidos políticos e
os seus simpatizantes promoveram discursos de ódio e intimidação ao eleitorado com a recolha ilegal de cartões e dados
eleitorais sem justificação nenhuma. Registaram-se cenários
de agressões contra membros
e simpatizantes, com destaque
para mulheres com camisetes
de partidos da oposição. A par
disso, assistiu-se uma constante
instrumentalização de crianças. Também fez a “moda” o
transporte de membros e simpatizantes dos partidos de outros cantos para os showmícios
dos candidatos a presidência
da República. O abominante é
que não houve a observância de
padrões mínimos de segurança
rodoviária e de espaços públicos, tendo resultado em incidentes com vítimas mortais.
Foi vista, no dia da vota-

ção, uma eleitora com boletins de voto já preenchidos a
favor da Frelimo. Tentativas e
enchimentos de urnas. Eleitores que eram entregues vários
boletins para executarem votos múltiplos. Nalguns casos,
houve observadores presos.
Alguns eleitores não puderam
votar porque os seus nomes
não constavam na lista, ou já
tinham sido riscados como se
já tivessem votado e ou alguém tivesse votado no seu
lugar. Delegados dos partidos políticos da oposição foram exigidos de se retirar da
mesa no acto de apuramento
e contagem. Agentes da PRM
oprimiram cidadãos que ousaram denunciar alguma
anomalia, sobretudo quanto ao enchimento de urnas.
Das observações do processo eleitoral de 2019, as
recomendações que a Plataforma Monitor deixa no seu
relatório final são voltadas à
1) o respeito pelos princípios
universais democráticos e 1
voto 1 cidadão; 2) alteração
do quadro legal para acomodar as discrepâncias de
interesse político sobre a utilização de crianças, o agravamento de punição sobre a
violência contra as mulheres;
3) melhoria do ambiente político para tolerância e respeito
às diferenças partidárias; 4)
protecção do espaço cívico
como garantia da não perseguição e perda de mais vidas
de activistas da sociedade civil; e 5) melhoria do acesso a
informação e de partilha com
o eleitorado dos projectos de
governação dos partidos políticos para discussão de razoabilidade de implementação.
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Em causa cobertura das acções da junta militar

Renamo quer processo-crime
contra gestores da TVM
DÁVIO DAVID
A Renamo exigiu que a Comissão Nacional de Eleições
(CNE) mandasse instaurar um processo-crime contra gestores
da Televisão de Moçambique (TVM) por permitir a cobertura
de discursos belicistas do general Mariano Nhongo nas vésperas das eleições gerais.

O

partido Renamo, representado pelo seu
mandatário nacional, Venâncio Mondlane, denunciou junto
da CNE, da Procuradoria-geral-da República e do Conselho Superior de Comunicação
Social a actuação da TVM que,
segundo entende, configura
num atentado flagrante contra
a Lei, a Constituição da República e, sobretudo, ao espírito
e a letra dos Acordos de Paz
e Reconciliação recentemente
assinados entre o Governo e a
Renamo.
Segundo o documento em
nossa posse, Venâncio Mondlane denuncia que terminada
a campanha, em pleno período
de reflexão que antecede o dia
da votação, a TVM continuou
a transmitir peças de propaganda político-eleitoral do partido
no poder e do seu candidato.
Na noite do dia 14 de Outubro, um dia antes das eleições,
o partido Renamo acusa ainda
a TVM de ser “um órgão de
comunicação pretensamente de
interesse e propósito público”,
tendo editado uma peça audiovisual com um intento estranho
e contrário aos mais elementares fundamentos de um Estado de Direito Democrático.
A peça em alusão tinha
alegadamente
pronunciamentos bélicos e repletos de
impróprios do General Mariano Nhongo contra o candidato presidencial da Renamo,
Presidente Ossufo Momade.
“Entre outras, a TVM, permitiu que viessem a público,
pronunciamentos que visavam
denegrir a boa imagem de um
candidato Presidencial aceite e legitimado pelo Conselho
Constitucional e mais grave
referências claras e inequívocas de orientação de voto aos
eleitores. A TVM difundiu
uma informação com conteúdo de elevada gravidade contra

um candidato presidencial e
não teve o mínimo cuidado de
garantir o direito constitucionalmente assegurado ao contraditório”, lê-se no documento.
Para a Renamo, a actuação da TVM leva a questionar
“se estando o General Mariano Nhongo em plenas matas
de acesso difícil, como é que
a TVM teve esse privilégio
de contactar com alguém que
está supostamente cercado?”
A Renamo questiona ainda
sobre porque razão este tipo
de notícias devia ser destacada, num serviço noticioso nobre, justamente no dia da reflexão e a um dia da votação.
“Que tipo de relação a TVM
vem nutrindo com a Junta
Militar?”
E mais, a perdiz questiona
ainda sobre porque razão a TVM
não procurou a reacção da Renamo e do seu Presidente para
assegurar o direito à igualdade
de tratamento que a Constituição impõe aos diferentes candidatos no processo eleitoral.
“Que tipo de relação a TVM
vem nutrindo e cultivando com
a tal Junta Militar? Numa altura em que toda a sociedade
moçambicana e a comunidade
internacional privilegia a materiliazação e consumação do
DDR, a implementação dos
termos e condições do Acordo
de Paz e a cultivar o espírito de
Reconciliação Nacional, e qual
é o real propósito deste tipo de
reportagens feitas por encomenda?”, questiona a Renamo.
De acordo com Mondlane,
avaliando as notícias vinculadas nas vésperas da campanha,
relativas a ataques na Estrada
Nacional número 1, onde se
alegava inicialmente que podiam estar relacionados com a
Junta Militar, conjugado com a
recente peça da TVM e o destaque a ela dado, há fortes indícios da TVM ser parte de uma

estratégia subversiva do partido no poder em tirar vantagens
eleitoralistas de forma ilegal,
ilegítima, imoral e antiética.
“É profundamente preoucupante esta evidência de que um
órgão público, cujo funcionamento, os pagamentos dos salários da sua Administração, do
corpo técnico e Administrativo
é feito com base nos impostos
de todos moçambicanos e usado para fins contrários e antagónicos a persecução do interesse e bem públicos. Assim, a
Renamo exige que a CNE “faça
cumprir a lei eleitoral e que remeta, conforme os ditames da
lei, o caso para o MP para se
assacar as devidas responsabilidades nos termos legais”,
alegou Venâncio Mondlane.
“Junta Militar é assunto do
Governo”
Recorde-se que o porta-voz da Renamo, Jose Man-

teigas veio recentemente através do Zambeze acusar ao
regime do governo da Frelimo
de “apadrinhar” as incursões
armadas da propalada Junta
Militar por permitir a cobertura televisiva da Telivisão
pública das ameaças de um
grupo armado contra as instabilidades públicas e do Estado.
Segundo defendeu Manteigas, o assunto da Junta Militar
(já) não é um assunto da Renamo, é um assunto do Estado
moçambicano, aliás “o regime
do dia é que proporcionou ou
está a dar azo a este movimento, quando permiti coberturas
televisivas a este grupo, numa
mata, onde supostamente estão
reunidos. As Forças de Defesa
e Segurança (FDS) sabem que
eles têm armas e, neste país, o
Serviço Informação e Seguranca do Estado (SISE) sabe tudo
e mais alguma coisa sobre a
vida de cada cidadão, portan-

to, eles sabem onde está aquele
grupo, quais são as motivações,
quem os financia, o SISE sabe,
por que não faz nada? Interessa ao regime estas práticas”.
“A pergunta que se faz sempre é, como é que uma Televisão de Moçambique (TVM), a
Rádio Moçambique (RM) e a
Telivisão Miramar vão fazer
cobertura de um grupo armado que está a ser uma ameaça
para segurança, ordem pública
e segurança do Estado? E mais,
criar condições para em plena
campanha eleitoral, no dia 14
de Outubro, abrir espaço para
a televisão fazer campanha
contra a Renamo e contra o
seu candidato, general Ossufo
Momade? Por outras palavras
(Nhongo) estava a dizer para
não votarem no Ossufo Momade nem na Renamo, votarem
na Frelimo e no Nyusi. Esse
compadrio significa o quê?”,
questionou Jose Manteigas.
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Operacionais russos e moçambicanos
desentendem-se em Cabo Delgado

Desentendimentos das Forças Armadas de Moçambique
(FADM) e da Força de Intervenção Rápida (FIR) da polícia
com os russos da empresa militar privada Wagner, com reflexos negativos sobre a estratégia de contra-insurreição estabelecida entre Moscovo e Maputo, estão na origem do agravamento recente da situação em Cabo Delgado. Nas últimas
semanas, o envolvimento operacional das forças russas diminuiu, alargando a margem de manobra dos insurgentes em
várias regiões de Cabo Delgado, e resultando em ataques de
gravidade crescente.

A

destruição
de
mais de 200 residências na região de Nangade, o aumento de
vítimas mortais civis e a aproximação dos ataques ao “site”
reservado aos projectos de gás
e ao complexo de Afungi, com
um ataque a poucos quilómetros deste, na localidade de Maganja no dia 14 de Novembro,
demonstraram a persistência
da liberdade de manobra e de
deslocação por parte das células “jihadistas”. Um outro

ataque na região fronteiriça entre a Tanzânia e Moçambique
(12/11), vitimando seis camponeses de nacionalidade tanzaniana, transformou-se em motivo de preocupação regional.
A 16 de Novembro, novo
ataque teve lugar em várias
aldeias (1 de Maio, Nguri e
Miangalewa) do distrito de
Muidumbe, a poucos quilómetros de aquartelamentos
militares. O ataque durou várias horas, prolongando-se
até dia (17/11), provocando
dosi vítimas entre os aldeãos

e cinco mortos das FADM.
O Ministério da Defesa
anunciou grandes operações em
finais de Outubro e princípio de
Novembro corrente reivindicando “baixas consideráveis”
entre os guerrilheiros, mas a
tensão é crescente no terreno
entre as lideranças da FADM
e da Wagner, com aumento da
falta de confiança dos russos.
Conforme apurado, a Wagner recusa-se a fazer qualquer
operação conjunta com as
FADM ou com as forças de
segurança moçambicanas, uma
vez que houve quatro incidentes em que insurgentes vestidos
de FIR (Força de Intervenção
Rápida) abriram fogo contra operacionais da Wagner
– num único incidente, quatro
russos foram mortos a tiro.
Além disso, as condições
na área de Mueda, quartel-general da Wagner e Comando Operacional Conjunto
(COJ), são deficientes, não

tendo instalações adequadas
para acomodar os russos, instalados em tendas sem condições adequadas de repouso,
dadas as temperaturas muito
altas no terreno – c. 40 graus.
As operações da Wagner
têm sido feitas à noite, pelo
que o repouso durante o dia é
essencial e a empresa alega que
a falta de descanso dos seus
homens tem vindo a comprometer a eficácia operacional e
a sua própria segurança. Como
resultado da situação, alguns
russos estão confinados ao COJ
e outros mudaram-se temporariamente para Nacala, até que
seja dada solução ao problema.
As forças militares e de segurança presentes no terreno
são compostas por agentes da
FIR e militares de diferentes
ramos e unidades das FADM.
Os fuzileiros da Marinha e
elementos das FIR estão melhor capacitados tecnicamente,
mas em número reduzido. Os

militares, por sua vez, são geralmente jovens sem experiência em situações de combate e
desconhecedores do terreno.
As tropas no terreno são
rendidas de dois em dois meses e existem registos de vários
casos de deserção de jovens
militares destacados em Cabo
Delgado. Em Abril do ano em
curso 2019, o ministro da Defesa Atanásio Salvador Mtumuke (ASM) deslocou-se a
Moscovo, onde pediu apoio na
área do contra-terrorismo para
neutralizar as células armadas activas em Cabo Delgado.
No início de Outubro, 160
militares do Ministério do
Interior (MVD), Serviço de
Inteligência (FSB), Guarda
Nacional e da Wagner International Group desembarcaram em Moçambique, com 3
helicópteros e material diverso (armamento e “drones”). O
primeiro empenhamento no
teatro de operações teve lugar
a (07/10) e até à data estão confirmadas várias baixas entre
russos ao serviço da Wagner.
A possibilidade de retirada de Wagner é, no entanto,
improvável devido ao quadro
de cooperação global que está
sendo construído entre os Governos dos dois países. O vácuo
resultante de uma possível retirada russa seria colmatado por
norte-americanos ou franceses.
Os últimos vão ter uma presença inédita em Moçambique
com a compra dos activos da
Anadarko pela Total e, conforme apurado, os serviços de informações franceses estarão já
a reforçar a respectiva presença,
em apoio à petrolífera. (AM/Z).

Nyusi declara perseguição sem trégua
contra os atacantes em Gorongosa

O

Presidente da
República,
Filipe Nyusi,
garantiu, na
semana passada, num comício popular
por ele orientado na vila sede
do distrito de Gorongosa, na
província de Sofala, que o
seu governo está atento aos
ataques que têm sido registados ao longo das estradas na-

cionais números um e seis no
centro do país e que as Forças
de Defesa e Segurança estão a
perseguir os malfeitores com
vista a neutralização e a consequente responsabilização
dos atacantes dentro de dias.
No comício popular, o
PR aproveitou a ocasião para
exortar a toda população no
sentido de envidarem maior
esforços em conjunto no sen-

tido de promover o projecto
de paz que o país tanto almeja.
O PR disse haver alguns
sinais evidentes da existência
gentes que estão protagonizando ataques nesta região
centro do país, com incidências nas estradas N1 e N6 e
com destaques para os trocos
Gorongosa-Inchope e Inchope Gondola, respectivamente,
tendo de seguida o chefe do

estado acrescentado que Moçambique não é um país estado de guerra. Mais adiante Filipe Nyusi disse ainda que, se
o mandante dos atacantes estiver na cidade, o estado pode
fazer tudo por tudo para buscá-los e responsabilizá-los.
Este anúncio de desafio
rumo a perseguição aos atacantes ao longo das estradas
nacionais, concretamente na

N6 e na N1, criou alegria e
medo no seio da população
residente ao nível do distrito de Gorongosa, temendo
a retaliação dos supostos
atacantes suspeitos de pertencerem aos homens armados da Renamo, incluindo
o receio de agudização da
onda de ataques armados
a viaturas civis e militares nas estradas nacionais.

6|

zambeze

| opinião |

Almadina

Sheikh Aminuddin Mohamad

Educar os filhos na piedade

N

os dias que correm, nesta nossa
era caracterizada
pela imoralidade
e vícios, educar
uma criança na piedade afigura-se como tarefa impossível, e
até mesmo inútil tentar, já que
muitos de entre nós achamos
estar condenados ao malogro.
Esta é a grande preocupação
de muitos dos progenitores de
hoje, que querem educar os seus
filhos na piedade, mas quando
se confrontam com a onda de
influências satânicas esmorecem,
recuando nos seus propósitos.
Independentemente de quão
difícil possa ser a situação, educar
as crianças e transmitir-lhes valores baseados na moral, no respeito e na piedade, é uma das obrigações exigidas a todos os pais.
E apesar das condições desfavoráveis, temos que tentar, pois
se o fizermos, Deus não nos censurará. Mas se ao contrário, não
nos dermos ao trabalho de tentar, decerto que seremos censurados. Portanto, isto mantém-se
como sendo um dever imprescindível imposto a todos os pais.
Deus ordena-nos isso no

N
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Qur’án, e o Seu Mensageiro
(S.A.W.) também o recomendou.
Consta no Cap.
6 6 , Ve r s . 6 d o Q u r ’á n :
“Ó crentes! Salvai-vos a vós
próprios e às vossas famílias, de
um Fogo cujo combustível são
as pessoas e as pedras, de que
estão encarregues anjos severos e
implacáveis, que não desobedecem a Deus no que lhes ordena,
e fazem o que lhes é ordenado”.
Aqui, ao dizer “Salvai-vos
a vós próprios”, isto é, ensinai
um a outro aquilo que vos protegerá contra o Fogo, e salvai
também a vossa família, Deus
está-se dirigindo aos que creêm
n’Ele e no Seu Mensageiro.
A frase “e vossas famílias de
um Fogo” significa: “ ensinai às
vossas famílias a praticar actos
de obediência a Deus”, para
que assim eles também estejam protegidos contra o Fogo.
Portanto, de acordo com
o Qur’án, isto é uma obrigação que o Ser Humano se
deve impor a si próprio, à
sua família e aos seus filhos.
Devemos ensinar à nossa
família e aos nossos filhos os
direitos que assistem à Deus e

ao Seu Mensageiro, direitos estes
deduzidos a partir do versículo
20 do capítulo 132 do Qur’án:
“E ordena à tua família o Swalaat (oração); E sê constante no seu
cumprimento (isto é, da oração).
Cada muçulmano deve ser
propagador (da’i) do Isslam,
sendo que as primeiras pessoas a serem chamadas por
ele devem ser os seus filhos e
a família que lhe é próxima.
Quando Deus ordenou
ao Seu Mensageiro (S.A.W.)
a chamar a sua gente para o
Isslam disse, conforme consta
no Qur’án, Cap. 26. Vers. 214:
“E admoesta (ó Muhammad)
os teus parentes mais próximos”.
Este versículo reitera e enfatiza a importância de o homem
ensinar a religião, primeiro aos
seus familiares antes dos outros,
por estes serem os primeiros a
quem a pessoa deve tratar bem.
O Profet a Mu hammad
(S.A.W.) incumbiu aos pais a
tarefa de educar os filhos. Abdallah Ibn Oumar (R.T.A) diz:
“Eu ouvi o Mensageiro de Deus
a dizer: “Cada um de vós é um
pastor e responsável pelo seu
rebanho. O homem é o pastor

de sua família e responsável
pelo seu rebanho. A mulher é
a pastora do lar, e responsável
pelo seu rebanho. O servente
é o pastor da propriedade do
seu amo, e responsável pelo seu
rebanho. Cada um de vós é um
pastor e responsável pelo seu
rebanho”.(Al-Bukhari, Musslim)
Segundo este ditame do
Profeta (S.A.W.), faz parte dos
deveres dos pais, e pelos quais
eles serão questionados, educar
os seus filhos, desde pequenos,
a amar a Deus e ao Seu Mensageiro, e respeitar e a amar todas
as ordens d’Eles emanadas.
Todos os pais que desejam criar os seus filhos na piedade, devem esforçar-se por
mantê-los longe dos lugares de
imoralidade e desorientação.
Devem evitar dar-lhes telemóveis modernos e sofisticados a
partir dos quais possam ter acesso
a sites que propagam obscenidades. Devem igualmente impedi-los de frequentar discotecas e
clubes noturnos, pois de contrário não se pode esperar que se
tornem bondosos, muito menos
piedosos. Não se deve esquecer
que quem semeia espinhos não

pode esperar colher frutos doces.
E isto deve ser feito quando
eles ainda são pequenos, no seu período formativo, pois diz o ditado:
“De pequenino se torce o pepino”.
Se queremos que os nossos filhos sejam piedosos e tenham uma postura bondosa,
então nós próprios devemos
fazer o mesmo, pois o “faça o
que eu faço” é mais efectivo
do que o “faça o que eu digo”.
Portanto devemo-nos esforçar por sermos modelo no
processo de transmissão de
valores morais aos nossos filhos.
Vezes sem conta podemos
não notar logo os frutos do
nosso esforço, mas isso não
significa necessariamente que
tenhamos que baixar os braços.
Devemos continuar a tentar, e
talvez não hoje, nem amanhã,
mas um dia colheremos os
frutos do esforço empreendido.
Pode até ser que não seja durante as nossas vida, mas por
causa das nossas tentativas, dos
nossos esforços sejamos recompensados nos nossos túmulos.
Que pelo menos tentemos,
para que Deus seja testemunha
disso e nos ilibe do desleixo.
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Na Campanha Eleitoral 2019:

Manifestos excluíram crianças com deficiências e
portadoras doenças raras
Há sensivelmente 2 meses, o
país esteve em campanha eleitoral
para eleição do Presidente da República e os nossos representantes
na casa magna, vivemos momentos bonitos e pouco felizes.
E o que dizer do manifesto
eleitoral dos partidos?
No que tange a deficiência,
pouco se pode dizer dos manifestos eleitorais, pois crianças portadoras de deficiência física ou com
doenças raras não foram contempladas nos manifestos eleitorais e
não sabemos se algum dia serão!
Falou-se de emprego para
jovens, redução do IVA e de
preços de produtos básicos, de

construção de pontes e muito mais, entretanto não vimos
nenhum manifesto sobre os
direitos humanos, e a inclusão
destas pessoas na sociedade
e na vida económica do país.
Nos manifestos eleitorais,
é recorrente os candidatos excluírem acções que os governos
central, municipal deviam tomar,
para melhoria do acesso ao transporte público, edifícios públicos, e
na difusão do “basta a discriminação de portadores de deficiência”.
Os nossos deficientes não têm
espaço para contribuir para o desenvolvimento do país, pois lhes é
vedado o acesso à escola, a informação nos canais televisivos e os

professores não são treinados para
lidar com crianças deficientes.
Temos muito caminho ainda
por andar
Dados extraídos de um relatório da ONU (Organização das
Nações Unidas) referem que, com
a inclusão desta classe e melhoria
dos serviços públicos, acesso
à educação e formação profissionalizante, os países podem
melhorar o seu produto interno
bruto (PIB) e consequentemente
melhorar a economia o que também se traduz em tirar diversas
famílias em situação de pobreza e
torná-la economicamente activa.

Se temos a ganhar, o que falta
para isto acontecer?
Faltam políticas claras e defensores persistentes dos direitos
humanos para crianças com deficiência, faltam pessoas que não
dormem e dão o seu dia e noite
para que tenhamos uma sociedade mais justa e com empatia.
Não percamos a esperança da inclusão, ela vive dentro de nós, como o amor pelos
nossos filhos habita em nós.
Queremos nossos filhos deficientes nas escolas, nos “chapas
100”, brincando no jardim e
podermos levá-los a praia, com
a sociedade consciencializada,
não nos acusando de feitiçaria

ou de estarmos a pagar uma
factura ao nosso criador “Deus”.
Queremos um diagnóstico exaustivo de que doença
afecta os nossos filhos, para
que procuremos tratamento
certo e não vivermos nas hipóteses como acontece agora.
Queremos, sim, contribuir para o país pois fazemos parte dele, alguns de nós
podemos desenvolver actividades para o nosso próprio
sustento e ajudar nossas famílias que tanto nos apoiam
nesta luta pela sobrevivência.
Sim, sobrevivência pois
est amos s obre v ivendo no
nosso país vendo nossos direitos privados e conde-

S obre
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Cassamo Lalá*

A segurança rodoviária em Maputo
e Matola vai melhorar
Num telejornal muito recente, foi anunciado que iriam
ser tomadas certas medidas a
favor da segurança rodoviária,
com base na ajuda proporcionada a Moçambique pelo povo
coreano, que disponibilizou
sete milhões de dólares americanos. Pelos discursos feitos
na ocasião do anúncio deste
projecto, deu-se a entender que
os procedimentos de segurança
que irão ser implementados,
passam por criar condições para
fazer mais vigilância nos pontos
negros destas cidades, onde os
acidentes se registam com mais
assiduidade, por exemplo, junto
das escolas situadas próximo
das estradas, cruzamentos ou
entroncamentos problemáticos,
instalando sistemas de vigilância por vídeo, entre outros
aspectos a serem contemplados.
Deve ser louvada esta iniciativa do Ministério dos Transportes e Comunicações por ter
conseguido sensibilizar um
país parceiro de Moçambique
para ajudar a resolver estas
situações rodoviárias que têm
contribuído para aumentar
a sinistralidade. Deverão ser
preparados outros projectos de

mesma índole a favor da segurança rodoviária e apresentá-los
a outros parceiros que estão
disponíveis para ajudar. Ajudas
deste género as vezes não são
conseguidas por não sabermos
preparar convenientemente os
projectos de forma a convencer os países colaboradores ou
doadores de que se trata de um
programa viável, com resultados que serão compensadores
para a segurança dos cidadãos
e que vale a pena apostar neles para apoiar Moçambique
rumo ao desenvolvimento.
Convém mais uma vez
lembrar que o empenho do
nosso País em combater a sinistralidade rodoviária não está
ainda a ser encarado de forma
adequada para virmos a ter
um sucesso garantido. Somos
desta opinião porque, embora
esta ajuda dos sete milhões vá
contribuir para resolver alguns
problemas da insegurança
rodoviária, trata-se de uma
ínfima parte da grandeza deste
problema. Pode até acontecer
que os benefícios desta ajuda
acabem por não ter uma expressão significativa por não
ser acompanhado de outras

iniciativas complementares.
Quando os governantes do
nosso País em 2011 criaram
um Plano Estratégico Multissectorial de Segurança Rodoviária para implementar uma
Política Nacional de Segurança
Rodoviária, tinham compreendido que só poderíamos sair
vitoriosos na luta contra os
acidentes nas nossas estradas
se esta luta tivesse envolvimento de todos os Ministérios
e Conselhos Municipais, de
várias entidades públicas e
privadas e da própria sociedade
civil. Era necessário criar uma
base de dados, criar sistemas
e programas informáticos,
capacitar técnicos e especialistas em segurança rodoviária,
criar um órgão coordenador,
garantir um orçamento para
este empreendimento, entre
outros aspectos. Entendeu-se
também que esta luta tinha
de ser a nível nacional, e não
podia continuar a ser apenas
preocupação do Ministério dos
Transportes ou da Polícia de
Trânsito em Maputo. Em 2011,
fez-se um estudo de sustentabilidade para se implementar este
plano estratégico e chegou-se

à conclusão de que, numa fase
inicial, para pôr o sistema todo
a funcionar, o país precisava de
gastar 50 milhões de dólares.
Só pelo montante deste valor
acabado de referir, dá para
concluir que os sete milhões
de dólares da ajuda que Moçambique vai beneficiar, apenas
vão contribuir para fazer muito
pouco para um problema que já
se agigantou bastante. Porém,
como o nosso País está ainda
num estado letargia e de pobreza que nos foi imposto, não
conseguiu disponibilizar os 50
milhões de dólares e, por esta
razão, o tal Plano Estratégico
Multissectorial foi arquivado
no fundo de uma gaveta para
um repouso que provavelmente será eterno. Temos de
entender que este problema
da insegurança rodoviária no
nosso País já atingiu um nível
tal que não se resolve com
iniciativas particulares, individuais ou isoladas. Exige-se
um trabalho em conjunto, em
simultâneo, envolvendo todos
os parceiros e em todo o País,
num programa em que cada
um saiba o que tem de fazer
para um objectivo comum. Não

sendo assim, continuaremos a
trabalhar de forma atabalhoada e sem resultados palpáveis.
Vamos continuar a combater
a insegurança rodoviária à
maneira dos bombeiros, que
só são chamados a actuar
quando o fogo já está a arder.
Continuamos a não apostar nas
soluções de prevenção. Foi isto
que os especialistas experientes em segurança rodoviária
de vários países, convidados
pelo nosso para nos ajudar a
criar uma política nacional
de segurança rodoviária, nos
fizeram compreender de que é
tempo de mudar de estratégia.
Seja como for, vamos congratularmo-nos e agradecer ao
povo coreano pelo facto de o
Governo ter conseguido deles
uma ajuda de 7 milhões, continuando a alimentar um princípio ultrapassado e insuficiente
de que mais vale mostrar algum
trabalho do que não mostrar
nada. Procuremos aproveitar,
o melhor possível, esta ajuda.

nados a uma vida cheia de
dificuldades e limitações.
Queremos estar inclusos no
processo de decisão do futuro do
nosso país, queremos nos sentir
representados e vermo-nos valorizados e nossos direitos elevados.
Esperamos ser parte do manifesto eleitoral não importa de qual

partido for, apenas esperamos
que seja do partido vencedor…
Nós somos os motivadores
da vida, aqueles que não falam
mas tocam milhares de almas só
de olhar para nós, aqueles que
ficam em uma e única posição,
mas Deus encarregou-se de
nós trazer a terra para mos-

trar a importância que a vida
tem, então brilhe se você pode.
Sonhamos por um Moçambique líder na inclusão social a
todos os níveis e vamos incomodar até podermos ser vistos como
um parte significativa deste país,
pois fomos esquecidos e somos
escondidos pelos nossos pais,

que nos aprisionam em nossas
casas, por conta do preconceito.
Pedimos para fazer parte da
agenda política do país, e que sejamos vistos como uma população que precisa ser acarinhada e
tratada com dignidade e respeito.
Nos manifestos eleitorais
para as eleições de 2019, vimos

que fomos esquecidos, como
em outras ocasiões. Na verdade,
esperamos ser lembrados com os
pedidos acima, pois promessas já
foram muitas e hoje já não acreditamos nelas, queremos acções
concretas e muito amor para nós.
Por um mundo com mais empatia!

Comercial
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Francisco Rodolfo

Queremos PAZ para haver mais TRABALHO
para desenvolvemos Moçambique…
NYUSI felicitado por todos os continentes, para o desespero dos “fofoqueiros”?...
zz O Relatório Preliminar da UE (União Eleitoral) parece “crónica de viagem” feito por um foca*…
zz

A semana que finda foi prenhe de acontecimentos dignos de nota nesta bela “Pátria
Amada”. Esta “Pátria Amada”
alvo de cobiça desde gerações
de antanho até à nossa, mas
que está condenada, pela má
sorte de ter sido dado pela providência: “ser rica em recursos
naturais que outros não têm.”
É, por isso, que Moçambique é terra que está na boca
do mundo, não só no domínio económico, mas também
no sócio-político e cultural.
Para nós, os dois Recursos
pelo CC (Conselho Constitucional) das “brincadeiras” do
mandatário da RENAMO, Venâncio Mondlane, os quais nos
obrigaram a termos marcado a
nossa habitual cavaqueira para o
Hotel Hoyo-Hoyo, esse hotel de
3 estrelas escondido ali defronte
do Gabinete de Informação, na
sua mini esplanada “Petisco”.
Esse hotel que no momento
que o Governo de Moçambique, liderado por Filipe Jacinto
NYUSI, dá como uma das prioridades o Sector do Turismo,
para dar mais: TRABALHO…
Fomos lá e com o Pedro já
posicionado com a sua conduta
de pontualidade à inglesa, no

FICHA TÉCNICA
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que tange aos horários: para as
13 horas, lá estava ele à espera…
-“Já viste este Hoyo-Hoyo
com este asseio todo e organização nesta Polana Cimento,
mas alguns munícipes lhes
passa despercebido, devido
à sua localização?...” – era o
Pedro, depois de pedir o café.
-Atendido com aquele esmero pelas garçonetes, soube que algumas estão lá há mais de 10 anos
no mesmo patrão, pelo que disse
que em jeito de comentário e
“seu” espanto: “já poderiam pensar também em ser accionistas”.
-“Os dois “Recursos”: o primeiro remetido pelo mandatário
da RENAMO Venâncio Mondlane e o segundo encabeçado pela
RENAMO e mais alguns partidos, “dá para rir” como tu dizias”.
-São “Recursos” desprovidos de qualquer senso para
quem conhece o funcionamento do sistema de votação
moçambicano. Puseram à Lei
à parte e mandaram como que
“crónica de viagem” como aliás
foi no mesmo diapasão a UE
(União Europeia”… - explico.
-“Muitos destes partidos
até nem tiveram estrutura para
preencher o “Tempo de Antena”,
quer na RM (Rádio Moçambi-

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

que), quer na TVM (Televisão
de Moçambique), esses órgãos
que por serem públicos, devem dar igual tratamento a
todos os partidos e grupos de
coligação, durante a Campanha Eleitoral…” – diz o Pedro,
depois da garçonete, com um
especial sorriso servirmos: o
café para mim e almoço de cacana com camarão para o Pedro.
-Se um partido nem tem
capacidade de ocupar o “Tempo de Antena”, como é que nos
quer dirigir, isto é, dirigir o povo
moçambicano? E acrescentei:
-Não ocupam o “Tempo de
Antena” e os repórteres eram
obrigados a irem nas suas sedes
para ir gravar somente que:
“hoje não saímos, vamos descansar ou vamos fazer “porta
a porta” e nem havia o tal de
“porta a porta” ou mais grave:
“estamos à espera do material
da campanha”, mas depois vem
a UE (União Europeia) reportar
mais ou menos que os órgãos
de comunicação social favoreceram à FRELIMO… - explico,
inspirando-me no Relatório
Preliminar da UE ou “ouve enchimento de urnas”. Foi reclamado
em que Tribunal Distrital (?)…
-“Enquanto o CC (Conselho
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Constitucional) chumba a brincadeira, dos 2 “Recursos”, o Candidato da FRELIMO Filipe Jacinto NYUSI, recebeu do Presidente
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, uma singela mensagem de felicitações…”
-Aliás o Presidente Filipe
NYUSI recebeu mensagens
vindo de todos os continentes
e na “Presidência da República
de Moçambique” as mensagens
de felicitações “chovem” às catadupas, todos os dias, como
fruto do trabalho realizado!...
-“O Candidato NYUSI dizia na sua “Onda Vermelha”,
marca 5 x 0, para não “inventar que o árbitro é que favoreceu”, que houve batota.”
-Mesmo assim dizem: “Não
recebemos credenciais a tempos…” e quejandos. Na próxima os da UE (União Europeia) & Companhia, Lda.
que peçam para estar nas
“m e s a s” c om o M M V ’s ! …
-“Estás zangado, oh Rodolfo?...” – provoca o Pedro.
-Aquele Relatório Preliminar
parece uma “crónica de viagem”
feita por um foca*. Mas lá está:
por terem pago, querem que nós
dancemos a música a seu ritmo,
que eles gostam: “FRAUDE”.

Não têm vergonha na cara.
Pensam que Moçambique é:
“Guiné-Bissau” (dita Guiné-Portuguesa no tempo de Salazar,
com a sua casmurrice). Com a
“casmurrice do Presidente José
Mário Vaz: do “demite” e “não
demite”. Em pleno Século XXI…
Marcamos nosso próximo
encontro com o Pedro para
analisarmos mais sobre a maka
eleições: Até querem convencer
todo o mundo que ouve batota:
“É a técnica de repetir tantas
vezes a mentira para parecer
verdade. Não vão conseguir,
mas já antes das eleições diziam para agradar aos que lhes
financiam: “A FRELIMO está a
preparar uma mega-fraude!...”
-“Cabeça de galinha” …
- diria Marcelino dos Santos.
Por isso: queremos PAZ para
haver mais TRABALHO, para
desenvolvemos Moçambique…
Há que apertar o cerco
para os malandros da Zona
Centro: ataques e mais ataques!... – digo ao Pedro, depois
de prometer voltar a senhora
responsável do Hoyo-Hoyo,
depois de tantas atenções à boa
maneira moçambicana, naquela casa, por parte de pessoal.
Foca* - aprendiz de jornalista.
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O

canto da

C igarra

Muphengula
Govelane

Até quando viveremos
dependentes do
humor da Renamo?
É incontornável falar da Renamo, num cenário de análise
do processo eleitoral moçambicano, se olharmos principalmente no papel que este partido político tem estado a jogar
sempre que finda este processo, apresentando-se comummente como o aldrabado da festa, o injustiçado da peleja e
muitos mais artifícios que tem estado a utilizar para distrair
a maioria das pessoas do essencial.
Desde a realização do primeiro processo eleitoral, em
1994, até aos nossos dias, o maior partido da oposição
moçambicana tem estado a reproduzir uma narrativa de
justificação da sua desorganização, que comummente pende
entre o entretenimento gratuito, até a oferta da visualização
de terror, tudo como elemento da sua performance de fazer
política de distracção.
Nos últimos 10 anos, vislumbramos uma Renamo mais
dramática, mais voraz nesta trama da sua representação,
investindo mais numa linguagem brutalmente bélica e que
encontra nos acordos que assina o ponto mais alto da tentativa
de embrutecimento dos moçambicanos em como organização preocupada com o seu bem-estar, e que, no entanto, não
respeita a fronteira entre a Paz e Guerra quando pretende
reivindicar seja o que for.
Os ataques que tem acontecido na região centro do País,
não podem ser analisados descorando o papel directo ou
indirecto desta formação política, observando que a balbúrdia
que se instalou na solução dos problemas que opõem a sua
direcção e o braço armado fazem eco ao nível do teatro das
operações, numa tentativa de cada uma das partes ganhar
protagonismo e atenção do Estado para a abarcar as suas
preocupações e/ou imposições.
Com a realização das recentes eleições, nas quais a Renamo
perdeu de forma copiosa, tem se vislumbrado uma retórica
habitual por parte do seu presidente, corroborado de forma
tímida por alguns membros seniores, sobre o não reconhecimento dos resultados e consequente aviso ao presidente
eleito que tudo será feito para que não governe.
Para quem conhece a retórica pós-eleitoral da Renamo
sabe que a música é a mesma, talvez mudou o vocalista e a
banda. Já estamos habituados há décadas.
O que me preocupa, entretanto, é o facto de que, dividido
e insubordinado que está o partido, haja um aproveitamento
que vai se resvalar em mais sangue, mais mortes, aliás, tem
isso estado a acontecer na região centro do País, embora
nenhuma das partes da Renamo dividida assuma responsabilidade devida.
Isto, sim, preocupa pois como moçambicano não posso
permitir que a paz individual e colectiva seja sempre ameaçada por um partido político que de vez em quando fica
muito nervoso e quer resolver tudo na confusão.
Que maneira é esta de fazer política e até quando é que
vamos continuar reféns da Renamo quando o assunto é Paz
e estabilidade? Aqui, não se trata apenas de pegar armas, que
não escolhe membros de partidos políticos, religião e sexo.
Aqui se trata de sabermos se continuamos com a Renamo
como parceiro ou não do compromisso de mantermos Moçambique um exemplo de Paz em África.
Esse é compromisso que me preocupa e que não sei se os
irmãos da Renamo querem efectivamente o que todos nós
moçambicanos queremos, a Paz!
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Editorial
Velhacaria é má
publicitação do país

D

izem as boas línguas que o património de um país está na sua
imagem. Ora bem, isto não é mais do que simbolizar que uma
nação que não cuida de si mesma corre o risco de se guindar nos
píncaros dos maus da fita. E quer queiramos quer não, esta é a dura
realidade que respiramos em Moçambique, vitimados pela ganância
incarnada na corrupção. Moçambicanos e moçambicanas, é cada vez mais notório
o impacto negativo da corrupção, factor que afecta já os direitos fundamentais,
daí que o nosso apelo aos novos governantes é que estes labutem sob o signo
da transparência, para evitar dúvidas e dívidas. O que se fala hoje nos tribunais
americanos é de uma vergonha do tamanho do céu, um acto macabro capaz de
assustar o próprio diabo. As dívidas ocultas que já não são mais ocultas depois
de terem alimentado vigorosamente algumas barrigas, no final do julgamento e
punição dos implicados, trarão desgraça ao seio de famílias da elite, uma vez que
por ora, quem sente o efeito negativo é o zê povão. No julgamento em terras do
tio Sam estão a ser ouvidas coisas feias em demonstração clássica de que os nossos
gestores públicos são ou foram autênticas víboras na delapidação de fundos. Mas
não basta o que por lá se vive. Internamente, os exemplos de cabritos à solta são
vários e os dedos dos pés e das mãos não bastam para contar os gestores públicos
que namoram o céu aos quadradinhos.
Temos para nόs que urge equipar a justiça nacional com armas de arremesso
que os ajudem a combater e consequentemente minimizar o impacto da corrupção
sobre os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, uma vez que existem
muitas reclamações sobre o verdadeiro papel das instituições da justiça que viviam
de piscar o olho aos infractores até ao dia em que Filipe Nyusi decidiu pôr o travão,
incentivando o combate à trapaça. Com o atrevimento do PR houve realmente
um momento no qual o país parou e viu desfilar a banda de malfeitores das contas
públicas passar para o outro lado do cilindro. Este atrevimento político inibiu um
modus vivendi que já ganhava território, afigurando-se como uma maneira de ser
e de estar das elites políticas e económicas. Deste nosso lado, a nobre missão foi
de incentivar este desafio no sentido que quem de direito pudesse tomar a peito,
com alguma independência, o combate à corrupção.
Não restam dúvidas que esta ferida (a corrupção) é um dos males que mais
enfermam às economias a nível mundial com designações que variam de trapaça,
velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, falsificação, espólio, fraude, suborno,
peculato, extorsão, nepotismo e outros. Em Moçambique, os gatunos juntaram
todas estas definições numa só e petiscaram deixando os cofres desnudos. Sim.
Vazios, porque o que se seguiu foi uma crise financeira de que não há igual.
Apenas para colorir podemos destacar que dentre os factores que impulsionaram a corrupção vai o eclodir da guerra dos dezasseis anos que enriqueceu
algumas elites políticas A má distribuição da renda, fazendo com que o fosso
entre ricos e pobres fosse abismal, a economia desestruturada, a má remuneração
dos funcionários públicos, a burocracia excessiva no funcionalismo público a má
governação, a falta de transparência na gestão do erário público os baixos níveis
de educação e formação da população e a falta de responsabilização dos gestores
públicos e privados. E as consequências são por demais sentidas nas entranhas.
Atraso ou baixas taxas de crescimento e desenvolvimento do país, o aumento das
taxas de desemprego da população, a evasão fiscal, as elevadas taxas de pobreza,
ao aumento das desigualdades na distribuição da riqueza e por último a redução
da esperança de vida.
Moçambicanos, a luta contra a corrupção deve deixar de ser demagógica e
tornar-se pragmática. A cultura da impunidade deve ser ultrapassada e previamente
combatida e a justiça deve ser tempestiva. Este é mais um desafio ao camarada Filipe Nyusi e seu staff, porque como dizia o outro, o património e reconhecimentos
internacionais residem na sua imagem. A luta continua. Continuaaaaaa!
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Moçambique/Dívidas ocultas

Principal arguido nos EUA conta início de
contactos com suspeitos moçambicanos

O principal arguido nos Estados Unidos numa investigação sobre as “dívidas ocultas de Moçambique” disse na segunda-feira que introduziu a ideia de investimento numa reunião
com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde conheceu Teófilo Nhangumele, em 2011.

O

cidadão libanês
Jean
Boustani, de 41 anos,
disse, na sua
primeira intervenção em julgamento, que a
sua primeira viagem a Moçambique foi em Março de 2011,
numa apresentação realizada
pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia moçambicano.
Como negociador da Privinvest, “a maior construtora naval
privada do mundo”, Jean Boustani disse que estava “muito interessado” em “oportunidades
de desenvolvimento” em África
e aproveitou um convite feito
por uma “agente de negócios”
chamada Basetsana Thokoane, antiga agente dos Serviços Secretos da África do Sul.
Jean Boustani afirmou que
mantinha um contacto profissional frequente com Basetsana
Thokoane, a quem chamava de
“Bassi”, uma intermediária de
negócios ou lobista para a Privinvest, que lhe “apresentava
ideias de negócios na África”.
Segundo o depoimento, a
agente de negócios sul-africana
avançou com propostas sobre
a Namíbia, Quénia, Tanzânia, Nigéria e Moçambique.
Foi por intermédio de
Basetsana Thokoane que o
arguido afirmou ter conhecido Rosário Mutota, antigo
agente do Serviço de Informação e Segurança do Estado

de Moçambique (SISE) e o
“parceiro de negócios”, Teófilo Nhangumele, numa reunião acolhida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Jean
Boustani
contou
em tribunal que conheceu
o ministro, Venâncio Massinga, que lhe fez “uma
apresentação sobre as oportunidades em Moçambique”.
O libanês disse que Rosário Mutota (ou Cipriano Sioínio Mutota) tinha
uma “parceria de negócios”
com Teófilo Nhangumele.
Boustani disse que na primeira reunião com moçambicanos, “passou muito tempo”
com o ministro e com Teófilo
Nhangumele sobre oportunidades no país: das “descobertas
de reservas de gás natural, explorações de petróleo, minas,
turismo, agricultura, indústria”.
O arguido narrou que
os moçambicanos estavam
“com vontade, esperançosos e pujantes para atrair investidores
estrangeiros”.
“Porque também me informaram sobre a sua riqueza, gás,
recursos naturais e ‘offshore’,
era crucial para eles que começassem a focarem-se em
proteger os recursos e como
desenvolver a economia azul”,
disse Jean Boustani, sublinhando que o país tinha “três mil
quilómetros de linha costeira”.
Em 2011, Jean Bousta-

ni apresentou a Privinvest:
“quem somos, o que fazemos,
o que podemos fazer, qual é
o nosso valor acrescentado”,
no sector das construções navais, segundo disse no depoimento de segunda-feira.
Na primeira impressão, Jean
Boustani classificou que Teófilo Nhangumele era “muito educado, muito inteligente, profissional e um homem agradável”.
“A primeira vez que me
foi apresentada uma oportunidade em Moçambique foi,
claro, graças à Bassi”, disse o arguido, explicando que
Moçambique e África do Sul
são países fronteiriços, “muito próximos politicamente e
culturalmente” e que “partilham muita história comum”.
Segundo o arguido devido
ao processo de descolonização dos países africanos, Basetsana Thokoane conheceu
pessoas que “se escondiam
e se refugiavam em Moçambique” ainda nos “tempos
da independência política”.
“Ela disse-me que Moçambique estava a prosperar,
porque tinham encontrado
reservas maciças de gás natural e petróleo”, contou Jean
Boustani, referindo-se ao
período entre 2010 e 2011.
Arguido
declara
inocência em dois crimes
Detido numa prisão de
Brooklyn, nos Estados Unidos,
desde 02 de Janeiro, Jean Boustani iniciou na segunda-feira
um depoimento conduzido pelo
seu advogado, Michael Schachter e voltou a declarar-se
inocente de dois crimes de que
é acusado: conspiração para cometer fraude e conspiração para
cometer lavagem de dinheiro.
No julgamento, no tribunal
federal de Brooklyn, em Nova
Iorque, o cidadão libanês Jean
Boustani, de 41 anos, negociador da empresa Privinvest, declarou-se inocente em dois dos
quatro crimes de que é acusado
pela Justiça norte-americana.
Nas primeiras declarações
ao tribunal, o arguido garantiu
que “nunca na vida” passou
pelos Estados Unidos antes
de ser detido, em 02 de Janeiro, e também respondeu com
“não” quando o seu advogado lhe perguntou se “alguma
vez lhe passou pela cabeça
que poderia ser acusado de

crimes nos Estados Unidos”.
Num depoimento conduzido pelo seu advogado, Michael
Schachter, o suspeito declarou
que “nunca” cometeu os crimes de conspiração para fraude económica ou de conspiração de lavagem de dinheiro.
O arguido ainda não comentou as acusações de pagamento
de subornos a membros de governos estrangeiros e fraude
em transferências electrónicas,
porque ainda não foi questionado pelo advogado, mas,
desde o início do processo de
investigação, que a inocência
tem sido a posição da defesa.
No primeiro depoimento
em tribunal, frente a 18 jurados que vão ditar o veredicto,
Jean Boustani recordou que
foi detido quando se encontrava em viagem com a mulher
na República Dominicana.
Emocionado, Jean Boustani contou que festejou a “passagem de ano” em Beirute, no
Líbano, com a família e amigos, e que se despediu do filho
de 5 anos de madrugada, para
ir de viagem com a mulher,
para a República Dominicana, onde ambos foram detidos pelas autoridades locais.
“Graças a Deus, a minha
mulher foi libertada rapidamente”, disse Jean Boustani, acrescentando que as autoridades dominicanas lhe garantiram que
iria ser enviado de volta para
Beirute, com escala em Paris.
Segundo o suspeito, as
autoridades dominicanas negaram o pedido de contacto
com os empregadores da Privinvest para obter um bilhete

de regresso e, em vez disso,
recebeu um “bilhete de avião
de Santo Domingo para Nova
Iorque, sem mais explicações”.
Já na manhã de 02 de Janeiro, foi “preso pelo FBI”, Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, e
“trazido a tribunal” no mesmo
dia e encontra-se, desde então, “em custódia” do Governo
Federal dos Estados Unidos
e numa prisão de Brooklyn.
A defesa de Jean Boustani tem afirmado constantemente a inocência do cliente
e argumenta que os Estados
Unidos não têm poder de jurisdição para julgar actos que
nunca foram praticados no
território
norte-americano.
Pelo lado contrário, a Procuradoria norte-americana alega que passaram pelos Estados
Unidos da América transferências de milhões de dólares de
subornos e pagamentos indevidos a membros do Governo
moçambicano e a outros co-conspiradores do esquema
de corrupção e violando a Lei
de Práticas de Corrupção no
Exterior dos Estados Unidos
(FCPA, na sigla em inglês).
Segundo a Justiça norte-americana,
as
empresas
MAM, Proindicus e Ematum foram criadas apenas
para enriquecimento ilícito
de pessoas e assumiram empréstimos internacionais com
garantias do Ministério das
Finanças de Moçambique.
Quando as três empresas
entraram em incumprimento
dos pagamentos, descobriram-se as dívidas ocultas. (Lusa)
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PGR exige lei para recuperação de activos
A Procuradora-Geral da
República, Beatriz Buchili,
diz que a falta de um quadro
legal para a tomada de medidas apropriadas, nos termos
da lei, no que refere a crimes
económico-financeiros condiciona a recuperação de activos resultantes desses crimes.

F

alando na reunião
nacional
PGR-SERNIC, Beactriz
Buchili reconheceu
a recente aprovação
e promulgação da lei de cooperação jurídica internacional
em matéria penal, como passo
importante alcançado. No entanto, diz que há que garantir
que, com base neste quadro legal, haja de facto a responsabilização criminal dos autores de
crimes cometidos no território
nacional e não só, bem como
uma efectiva recuperação de

activos que resultam dessas
infracções, independentemente
do ponto onde se encontrarem.
Beatriz Buchili indica que o
regime de recuperação de acti-

vos é ferramenta fundamental
no combate ao crime, no geral,
sendo de destacar os crimes
económico-financeiros, havendo necessidade de se acautelar o

risco de os proventos do crime
sejam reinvestidos no cometimento de crimes e contaminar-se as economias dos Estados.
Com base nesta perspectiva,
argumenta Buchili, avançou-se
com a criação de uma equipa
multidisciplinar, a auxiliar a investigação criminal, que se ocupasse da investigação patrimonial, através da identificação,
localização e apreensão de bens
e produtos relacionados com
crimes, quer localizados em
solo nacional ou estrangeiro,
com gabinetes de recuperação
de activos de outros Estados.
Entretanto, no procedimento destes processos, a ausência de uma lei de recuperação
e gestão de activos continua
a impor limitações, segundo
Buchili, vezes sem conta investigações registam constrangimentos de gestão e manutenção de bens móveis e imóveis

apreendidos, enquanto os processos correm nos seus termos.
“Entretanto, temos estado
a trabalhar no quadro de legislação em vigor que, como se
sabe, não responde adequadamente a estes desafios. Temos a
convicção de que uma lei específica de recuperação e gestão
de activos e recente aprovação
do Código de Processo Penal,
que introduz novas técnicas
de investigação criminal poderão trazer melhorias significativas no combate à criminalidade, com destaque para a
criminalidade económico-financeira”, argumentou Buchili.
Dada a natureza específica das infracções criminais
em matérias, a considerar que
são crimes que na sua maioria
acontecem em meios fechados, Buchili defende necessidade de estudo mais aprofundado para o seu combate.

Ainda este ano

Classificação de Distritos, Vilas e Cidades
aguarda aprovação pelo governo
Elton da Graça
Os novos critérios de classificação de cidades, distritos e
vilas foram definidos em 2014, antecedidos de debates. Contudo, esperam a aprovação do executivo para a revogação
dos anteriores. O porta-voz do Ministério da Administração
Estatal Função Pública (MAEFP), Inocêncio Impissa, admite que, embora tenha havido a revisão dos critérios diferenciação, o país continua a usar os critérios da década de 1980.

E

m 2013, assistiu-se no país a elevação de postos
administrativos à
categoria de distritos e vilas municipais. Contudo, esta descentralização de
poder acompanhou também
o processo de revisão de classificação de Vilas, Distritos e
Cidades para a sua actualização. A revisão deste modelo de
classificação teve como seguintes critérios: para uma cidade
deve ter-se em conta o número
da população, nível de urbanização e população economicamente activa. Por exemplo,
para uma cidade de nível A é
necessário um universo de dois
milhões de habitantes. Para os
distritos foram tidos em conta
os critérios relativos a contribuição para renda nacional, a
disponibilidade de água, ener-

gia, transporte e comunicações,
o planeamento territorial, indústria e segurança alimentar.
Já para as vilas, o governo
definiu que para atingir a esse
estatuto devem possuir no máximo 50 mil habitantes para
o nível A e 20 mil para o B.
Esta revisão, segundo explicou
Inocêncio Impissa, foi pensada
no sentido de diferenciar o que
é uma vila e cidade. A Vila de
Vilanculos pode equiparar-se a
de Boane se usarmos os critérios de classificação ainda em
vigor. Contudo, em termos de
desenvolvimento, nota-se uma
diferença considerando que
Vilanculos tem tendência de
se transformar de forma rápida
numa cidade.
“O posto administrativo de Namialo, no distrito de Meconta,
olhando para o seu movimento
comercial pode ser comparado

com o de Massinga. É preciso diferenciar o que é o quê,
atendendo que Namialo é uma
vila pacata” explicou Impissa,
acrescentando que a revisão
da classificação de Cidades,
distritos e Vilas acautelou os
mecanismos de classificação,
ou seja, se antes o mecanismo
de classificação baseava-se em
números agora passa a ser em
níveis.
“Os distritos eram classificados
com base na primeira, segunda, terceira e quarta categoria.
Parecia discriminatório”, disse
para quem na nova revisão as
cidades, vilas e distritos classi-

ficam-se em níveis A, B, C e D.
Inocêncio Impissa disse, num
outro desenvolvimento, que há
vontade da população em ver
alguns postos administrativos a
serem elevados a categoria de
distrito devido ao desenvolvimento económico e a necessidade de terem os serviços do
governo mais próximos de si. É
um procedimento normal ainda segundo a fonte. Mas ainda
não houve proposta sobre este
assunto.
Por exemplo, ainda de acordo
com a fonte, o posto administrativo de Namialo (Meconta)
e Ressano Garcia (Moamba)

apresentam níveis de desenvolvimento que a dado momento
pensar-se-ia na elevação dessas regiões ao estatuto de distrito. Porém, isso prejudicaria
os distritos mães no capítulo
do desenvolvimento, porque
estes postos representam o motor de desenvolvimento para
onde estão acoplados. A fonte
argumenta que se o modelo de
autarquia tivesse apresentado
sinais positivos na perspectiva
de auto-suficiência talvez mais
distritos seriam criados, porque
quanto mais pequena for a área
de governação, mais fácil é o
desenvolvimento.
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Nas provincías de Manica e Sofala

PR entrega estrada e sistema de abastecimento
de água em Gondola e Gorongosa
equitativa ao nível da vila sede
de Gorongosa. Com a construção
do Sistema de abastecimento de
água de Gorongosa, a população
terá acesso facilitado ao precioso
líquido, deixando de percorrer
grandes distâncias, assim como
vai ajudar na prevenção de doenças -disse o chefe de estado.

Ao terminar, Filipe Nyusi apelou ao governo local do
distrito de Gorongosa, à população, e às entidades da gestão
de água para criarem condições
para garantir a sustentabilidade
da infraestrutura e honrar com
o investimento realizado, assim
como para a sua durabilidade.

Com incidência para pessoas com deficiência

Alocado um milhão de euros
para formação profissional

JORDANE NHANE
Faltando mais ou menos quarenta e cinco dias para o término
de 2019, o Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou,
nos dias catorze e quinze do mês em curso, dois empreendimentos de grande envergadura em benefício do povo moçambicano. A primeira infra-estrutura foi no cruzamento de
Inchope, onde o chefe de estado moçambicano inaugurou a
estrada nacional número seis que parte da cidade da Beira na
província de Sofala até ao posto administrativo de Machipanda, no distrito de Manica, província do mesmo nome na estrada nacional número seis, e incluindo ainda da inauguração do
sistema de abastecimento de água de Gorongosa, na província
de Sofala.

N

a sua recente visita de trabalho
às províncias de
Manica e Sofala, o chefe do
Estado começou por inaugurar
a estrada nacional número seis
como sendo uma importante via
rodoviária que liga o Porto da
Beira aos países do hinterland,
facilitando assim, além de movimentação de pessoas, o escoamento de produtos comerciais.
Falando na ocasião da inauguração da N6, o PR referiu que
a estrada ora inaugurada vai ter
um grande impacto socioeconómico em Moçambique e nos
outros países desta região de
África. Nyusi disse ainda que
o governo teria definido neste quinquénio prestes a findar
(2015-2019) o sector de infra-estruturas como prioritário
por ser vital para o alcance

de um desenvolvimento sustentável que teve um impacto
directo na vida de cada moçambicano. Segundo o PR, foi
desta forma que a conclusão
das obras de reabilitação da
estrada Beira-Machipanda, é
caracterizado de muito orgulho para o povo moçambicano, no trabalho árduo e vontade, sobretudo numa visão
clara, não existe nenhum obstáculo que não possa ser superado durante a marcha rumo
ao progresso e bem-estar
dos moçambicanos”, frisou
o Presidente da República.
Sistema de abastecimento de
água
O referido Sistema é composto por uma estação de tratamento de água com capacidade para processar 100 mil

litros à hora, um reservatório
de 500 mil litros, duas bombas principais com capacidade
para 100 mil litros por hora,
tanque elevado com capacidade para armazenar 150 mil
litros, e que vai ainda beneficiar mais de 30 mil pessoas da
Vila de Gorongosa, em Sofala.
Dirigindo-se à população
que foi testemunhar o acto, o
chefe de estado disse na ocasião que o governo está ciente
das necessidades da população,
e por isso concebeu projectos
direccionados para a sua resolução, como o PRAVIDA, que
está a decorrer em todo o país,
e tem provido infraestruturas
de água aos moçambicanos.
Segundo o PR, o governo está muito empenhado nos
investimentos para atingir os
níveis de satisfação universal, ao encontro dos objectivos de desenvolvimento sustentável no que diz respeito
a cobertura do fornecimento
de água, disse Filipe Nyusi.
O Presidente Nyusi elogiou
ainda o crescimento do distrito
de Gorongosa em Sofala, tendo
caracterizado isso como sendo
um desafio para o governo no
que tange à provisão de infraestruturas sociais e económicas,
acto que está a ser feito, por
isso o investimento nesta infraestrutura de água vai contribuir
positivamente para aumentar a
abrangência da sua distribuição

O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais
Alberto Cassimo (IFPELAC)
e a Associação Italiana Amigos de Raoul Follerau (AIFO)
assinaram, na quinta-feira, 14
de Novembro, em Maputo,
um memorando de entendimento, orçado em um milhão
de euros, financiado pela Cooperação Italiana, e que tem a
duração de 24 meses, abrangendo os centros de formação
de Maputo, Beira e Pemba,
abarcando três componentes:
formação em língua de sinais,
formação psico-pedagógica e
adaptação das infra-estruturas e conteúdos de formação
para a pessoa portadora de
deficiência.
O memorando, assinado durante a divulgação do relatório final da pesquisa sobre
Higiene, Saúde e Segurança
no Trabalho, realizado nas
empresas de construção civil
e indústrias de mineração,
tem por objectivo a inclusão
de pessoas portadoras de deficiências, na formação e no
auto-emprego.
Na ocasião, Vitória Dias Diogo orientou aos signatários do
instrumento, nomeadamente
Anastácio Chembeze, em representação do IFPELAC e
da AIFO, Doménico Liuzzi,
para que cumpram o contracto na íntegra.
“É fundamental que preparem um plano de actividades
objectivo e mensurável, pois
é, pertinente que se desenvolvam mais acções de formação profissional com vista
à inclusão laboral da pessoa
com deficiência. É crucial
equipar os nossos centros
adequadamente para que o ci-

dadão com deficiência possa
ter acesso ao processo de ensino e aprendizagem e poder
formar-se adequadamente”,
explicou a governante.
Por sua vez, Doménico Liuzzi disse que a assinatura do
memorando tem um significado imensurável para a sua
organização, na medida em
que ele preconiza uma maior
atenção às pessoas com deficiência e o principal desafio
será procurar as melhores
formas na actividade de empreendedorismo.
“A ideia surgiu da ONG italiana AIFO, de realizar o programa com o IFPELAC, por
ser vocacionado à formação
de pessoas. A AIFO assinou
o presente acordo para trabalhar dois anos em estreita colaboração com seu parceiro.
O valor não poderia abranger
todo o país e esperamos que
no futuro seja mais abrangente”, afirmou Doménico
Liuzzi.
Importa referir que durante
o evento, foi lançado o boletim informativo do mercado de trabalho referente ao
segundo trimestre de 2019,
que resulta de registos administrativos, incluindo as
plataformas electrónicas de
gestão de fenómeno migratório (SIMIGRA), da Segurança Social (SISSMO) e da
APIEX que compara o igual
período de 2018, verificando-se um aumento de empregos
registrados de 94,6 por cento
e 34,9 por cento e no auto-emprego. As admissões directas contribuíram mais com
50,7 por cento e do total dos
empregos, 16,2 por cento foram auto-emprego.
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ICM prepara expansão do Fundo
Rotativo para a Comercialização Agrícola
O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) iniciou um programa de expansão do Fundo Rotativo de Comercialização
Agrícola (FRCA), tendo como base os resultados que estão
a ser alcançados pela Linha de Crédito de Comercialização
Agrícola (LCCA) que, em seis meses de implementação, já
concedeu financiamentos na ordem dos 70 milhões de meticais, que geraram a compra de cerca de 7.000 toneladas de
culturas diversas e beneficiou directamente perto de 12.000
famílias.

P

ara assegurar o
sucesso deste programa de expansão a direcção do
ICM submeteu, de
13 a 15 de Novembro, os seus
quadros a uma acção de formação. Esta formação incluiu
técnicos da Gapi que intervêm
na implementação desta linha.
“A parceria estabelecida
com a Gapi, para a constituição desta linha, embora com
poucos recursos, tem vindo a
ter um impacto significativo no
meio rural, com o real acréscimo da renda familiar, facto
reconhecido pelo Governo,
parceiros de desenvolvimento, autoridades comunitárias
locais e pelos principais beneficiários da cadeia de valor da comercialização agrícola”, considerou Mohamed
Valá, Director Geral do ICM.

Valá enalteceu o facto de
“não obstante esta primeira
fase ter servido de indução e
inserção para testarmos vários
modelos para a definição da
estratégia de financiamento à
comercialização agrícola, já
estamos a ver resultados animadores”, considerou, acrescentando que “já há diversos
parceiros que estão interessados em aderir, o que nos vai
permitir expandir o fundo”.
O Presidente da Comissão Executiva (PCE) da Gapi,
Adolfo Muholove, disse que
esta parceria entre ICM-Gapi
“é uma contribuição concreta e relevante para a inclusão económica, financeira e
social dos moçambicanos,
com principal pendor para camadas mais sensiveis como
os jovens e as mulheres”.
Muholove
acrescentou

que esta formação enquadra-se no Serviço de Desenvolvimento Institucional, um
dos três pilares da metodologia de intervenção integrada
da Gapi, que combina, além
deste serviço, a Capacitação
e Consultoria Empresarial
e os Serviços Financeiros.
“Ao capacitarmos os técnicos do ICM e da Gapi, com
vista a melhor enfrentarem

os desafios crescentes da comercialização, pretendemos
alcançar
fundamentalmente
dois grandes objectivos: (i)
cumprir com o regulamento
da LCCA; e (ii) garantir uma
gestão com taxas de reembolso na ordem de 100%”,
concluiu o PCE da Gapi.
Neste momento, a taxa de
reembolso, situa-se em 98 por
cento, o que é considerado

aceitável. Num futuro breve,
este mesmo grupo de gestores constituído por Delegados
do ICM, Gerentes e Técnicos
das Delegações Gapi será capacitado também em gestão
da comercialização agrícola,
metodologias de Monitoria,
avaliação dos mutuários, entre outros temas de interesse para a sustentabilidade do
Fundo de Comercialização.

Desafia Adolfo Muholove, PCE da Gapi

Devemos modernizar agricultura para alimentar o país
“Moçambique tem o desafio de modernizar a agricultura, para
garantir a segurança alimentar e um desenvolvimento mais inclusivo e a Gapi assumiu este desafio como uma prioridade nos
programas que realiza”, considerou Adolfo Muholove, Presidente da Comissão Executiva (PCE) da Gapi, à margem do
concurso ao prémio de Melhor Agre empreendedor do Ano,
do Future Agro Challenge (FAC) 2019.

O

grande vencedor do prémio
foi
Mathária
Empreendimentos, um empresa sediada na província
de Nampula e que se dedica
à produção e processamento
da moringa oleifera. Na fase
inicial de lançamento comercial, esta empresa foi financiada pela Gapi, no âmbito
do Fundo para Iniciativas de
Desenvolvimento Prosavana.
No acto da entrega do prémio, o Ministro da Agricultura
e Segurança Alimentar, Higino
Marule, disse ser com “inovação, trabalho duro e perseverança que se consegue alcançar o objectivo da fome zero”.

Por seu turno, Alexandre
Santos, representante da Mathária Empreendimentos, disse que “este prémio reflecte
a nossa perseverança, não só
no trabalho que temos vindo
a desenvolver, como na participação neste concurso. Com

este prémio, temos a oportunidade de alargarmos os nossos horizontes em busca de
melhores parcerias, tecnologia
e, quiçá, novos mercados”.
Muholove realçou ainda que
a sua instituição está empenhada na promoção do surgimento
de uma nova geração empresarial, através de programas que
estimulam a modernização e
inovação em sectores estratégicos como o do Agronegócio.
Uma das iniciativas que a
Gapi tem vindo a apoiar, nos
últimos quatro anos, é o FAC
- Programa de aceleração, promoção e ligações de cadeias
de valor do agronegócio, promovido em parceria com a
Mozambique Innovation Lab.
Nesta 4ª edição, o concurso
foi muito mais abrangente, não
apenas em termos de identificação e selecção das candidaturas
por todas as províncias do país,
mas principalmente pela preparação técnica dos concorrentes,
através de acções formativas

levadas a cabo nas três regiões (norte, centro e sul) juntando cerca de 200 empresas
ligadas à área do Agronegócio.
A Gapi esteve envolvida
em todas as fases deste processo, tendo acolhido na sua sede a
última acção de formação. Nessa
ocasião, Aurora Psico, da Direcção Executiva da Gapi, reafirmou
o compromisso desta instituição
financeira de apoiar eventos desta
natureza, tendo deixando aos participantes o apelo para que “não
desistam. É preciso que sejam determinados, persistentes e disciplinados. Isso é a chave do sucesso”.
O vencedor desta edição vai
beneficiar de apoio e assistência
técnica para os seus negócios e
uma passagem para o concurso mundial que vai decorrer na
Grécia, em Setembro de 2020.
De recordar que, desde a primeira edição, os vencedores têm
tido a oportunidade de concorrer
a nível internacional. Antes da
Grécia, África do Sul e Turquia
acolheram eventos similares.
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Coreanos investem para reforçar segurança
rodoviária nas cidades de Maputo e Matola
Com vista a reduzir mortes por acidentes de viação nas
cidades de Maputo e Matola, o Ministério dos Transportes e
Comunicações (MTC) e a Agência Coreana de Cooperação
Internacional (KOICA) vão implementar, entre 2020 e 2024, o
Projecto de Melhoria de Segurança Rodoviária e Capacitação Institucional, avaliado em sete milhões de dólares norte-americanos.

T

rata-se de um projecto cuja metodologia de intervenção basear-se-á no
desenvolvimento
físico dos pontos com maior
frequência de registo de acidentes, sobretudo os pontos
negros e zonas escolares, nas
quais as escolas encontram-se
próximas das principais vias.
Prevê, igualmente, o apetrechamento do centro de monitoria
de contravenções e controlo do
tráfego, o estabelecimento do

Plano Director Nacional de Segurança Rodoviária, capacitação institucional e formação de
gestores e técnicos do Instituto
Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER) e parceiros,
incluindo a realização de campanhas de segurança rodoviária.
Na ocasião, o ministro dos
Transportes e Comunicações,
Carlos Mesquita, referiu-se à
colaboração dos especialistas coreanos, que permitiu a
realização de consultas e concertações junto de entidades
relevantes, para ter um melhor

entendimento sobre a realidade
local e das necessidades para
uma melhor resposta aos desafios de segurança rodoviária.
“Esta articulação permitiu que, desde os meados de
2018, uma equipa multissectorial moçambicana juntamente com a KOICA iniciassem o trabalho conjunto que
culminou com a elaboração
dos termos de referência do
projecto”, disse o governante.
O projecto, conforme enfatizou Carlos Mesquita, conta
com o envolvimento dos diferentes sectores, o que constitui
um claro reconhecimento de
que a problemática de segurança rodoviária é de carácter
estrutural e multi-sectorial e,
por isso, só poderá ser suplan-

tado por acções coordenadas
e com a devida conjugação de
sinergias para adoptar medidas
com vista a resolver problemas
de curto, médio e longo prazos.
O ministro garantiu que o
Governo de Moçambique continuará a envidar esforços para
criar as condições para combinar a educação do utente
com um ambiente rodoviário
mais seguro, bem como favorecer a aplicação de regras
de trânsito apropriadas, de
modo a reduzir a probabilidade de que, num dado momento e local, ocorram acidentes.
Por sua vez, Sung Jun
Yeo, embaixador da República da Coreia do Sul, indicou
que o projecto vai concentrar
as suas acções na moderniza-

ção da segurança rodoviária,
através do estabelecimento de instalações nas áreas
onde ocorrem frequentemente acidentes de trânsito.
“Tenho a certeza de que
se resolvermos os problemas
estruturais com muita atenção
e esforço para evitar acidentes de trânsito, reduziremos
bastante os acidentes e, consequentemente, o número das
vítimas”, realçou o diplomata.
Importa salientar que fruto das boas relações de amizade e confiança entre Moçambique e a República da
Coreia do Sul, em Setembro
de 2018, os dois governos
celebraram o Acordo de Reconhecimento Mútuo e Troca de Cartas de Condução.
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Ser modelo não é
ser prostituta
Na sociedade ainda é comum encontrar pessoas que
olham a profissão de modelo com “maus olhos” por causa
da exposição excessiva do corpo que atrai muitos olhares e
pela probabilidade de se entrar no mundo da prostituição.
Muitos pais não concordam que suas filhas sejam modelos, pois temem que estando lá comecem a trilhar caminhos errados pelos quais possam se arrepender mais tarde.

A

s famílias africanas, moçambicanas em particular, olham para
moda como uma
forma de prostituição, diferentemente de outros países que
não valorizam muito o corpo
e estão livres de se expor numa
passarela de biquíni, algo que
para a nossa sociedade ainda
é tabu devido a nossa cultura que é totalmente diferente
dos americanos, por exemplo.
A nossa reportagem
conversou com duas modelos, que contaram o seu dia-a-dia no mundo da moda.
Yoka Antónia Sumal, natural de Nampula, de 23 anos
de idade e residente na COOP,
cidade de Maputo, formada
em hotelaria e turismo e modelo há sensivelmente 6 anos.
“Devemos fazer a moda
associando ao nosso contexto
moçambicano, a nossa cultura.
Já fui convidada em muitos
trabalhos que tinham a ver
com a exposição do corpo. Para
vídeo clipes em que eu devia
estar de fio dental na piscina,
mas porque eu sei que se os
meus me virem num vídeo clipe
expondo o meu corpo não vão
gostar e porque não condiz com
minha cultura, então não aceitei”,
começou por explicar Yoka.
“Ser modelo não é sobre
expor o corpo apenas, ser modelo é também sobre mostrar

a nossa cultura africana, especialmente a cultura moçambicana. Expor o corpo ou não
tem a ver com o carácter e
com os objectivos da modelo,
acrescenta a nossa entrevistada.
Num outro desenvolvimento a modelo revelou-nos que,
em 2018, ela foi escolhida para
representar Moçambique como
Miss Elegance em Botswana.
Ora, sucedeu que foi fotografada num desfile de noite em
que estava trajada de roupas
de uma certa marca. Era uma
roupa indiscreta, mas porque o
desfile foi de noite não dava para
ver nada. No entanto, por causa
do flash da câmara apareceram
os meus seios expostos na foto
que foi enviada para Botswana
e postada no faceboook sem o
meu consentimento e por isso
acabou por rejeitar o convite.
“O meu objectivo como
modelo é inspirar as mulheres,
especialmente as da minha terra
natal, Nampula, que é uma das
províncias com um índice de
casamentos prematuros muito
elevado, a terem a ousadia de
não aceitar se submeter a esta
prática e a seguirem os seus sonhos, de se tornarem mulheres
que realmente querem ser. Sou
modelo para servir de fonte
inspiração, para ser um bom
exemplo a seguir. Esta é a minha
causa e este é o meu objectivo,
disse Yoka e acrescentou: “olha
que sendo uma moça natural
de Nampula, com a idade que

tenho já devia estar casada e com
filhos. Portanto, quero mostrar
para as mulheres que elas têm
o poder de dizer não a isto”.
Mas o que é ser modelo?
S er m o d el o é s er u m
exemplo de pessoa para a sociedade seguir, é ser alguém
que as pessoas possam olhar,
se inspirar e querer seguir.
Ser modelo é mostrar o que
as pessoas têm medo de mostrar e ser, é ser atrevida para
escolher o tipo de roupa que
quer vestir, é abraçar uma causa
Quando é que a Yoka entra no mundo da moda?
Comecei a desenvolver as
minhas habilidades de modelo
quando era adolescente. Participava em competições de desfile
entre bairros e frequentei uma
escola de moda onde aprendi
o básico: como andar de salto,
como se comportar na passarela e como fotografar. Contou.
Nesta altura eu estava num
colégio de irmãs, que não queriam que eu entrasse para a moda
pois olham como uma coisa
mundana. As irmãs proibiam-me de ser modelo. Mas persisti
e já trabalho como modelo profissional há sensivelmente 6 anos.
Quais são os perigos de
ser modelo?
No mundo da moda há propostas aliciantes. Uma modelo
pode ser convidada para trabalhar numa agência de moda
fora do país com promessas de
uma vida luxuosa, enquanto se
trata de tráfico de mulheres para
prostituição. E as pessoas que envolvidas nestas redes, nestes negócios de prostituição são de alta
sociedade, que ninguém ima-

gina e
sequer
d e s confia.
É preciso
ter muito
c u i d a d o.
Outro risco de ser
modelo
é a vulnerabilidade de
se entrar no
mundo das
drogas.
S e r
extrem a mente
ambiciosa é
mais um
grande perigo. Já
recebi muitos convites de homens que me
prometiam comprar um
carro, uma casa, pagar
viagens, me levar para Paris, Dubai, e etc., cá mesmo
em Maputo. Já fui conquistada por homens muito mais
velhos que eu, com idade
de serem meus pais a até
mesmo avós, mas sempre
digo para mim mesma que
vou conseguir tudo o que
quero com meu trabalho
e com o meu esforço. É
preciso ser forte, porque
são estes que sempre estão
nos eventos de moda correndo atrás das modelos.
Como olha a moda
em Moçambique?

A
moda
e
m
M o çambique
está a
cresc e r
n u m
b o m
ritmo.
Já conseguimos ver
muitos estilistas, já conseguimos ver
as pessoas a seguirem a moda,
já conseguimos
ver mulheres participando em concursos de beleza.
Apesar de não ser
fácil seguir a carreira
de modelo em Moçambique por não ser
possível viver da mesma, diferentemente
de outros países em
que as modelos são
muito bem pagas
pelo seu trabalho
e são valorizadas.
Não troco
a moda por
coisa
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alguma

do corrente ano jardim Tunduro.

Não trocaria a moda por
outra coisa, estou nesta área porque gosto, faço isto por paixão.
Gosto de tirar fotos, gosto da
passarela. Este é o mundo e me
sinto super a vontade e feliz nele.

O segredo para manter o
corpo em forma

Actualmente, luto para criar
eventos de moda. Recentemente
estive na produção do evento
Africanswhomandesaneirweek,
que teve lugar no hotel Radisson
Blue contou com a participação de
vinte países africanos. Agora, estou a trabalhar no evento moda e
natal que terá lugar em Dezembro

Sou magra de natureza e não
preciso fazer nada para ter este
corpo. Apenas gosto de comer
vegetais e não como muito. É meu
jeito de ser, não o faço pela moda.
Também não sou de praticar
exercícios físicos com frequência.
Mas sofri muito bulyng na
escola quando mais nova por
ser magra. Houve um tempo
qu e p a ss e i a c om e r mu ito
porque queria engordar, mas

não engordava. Minhas amigas
gozavam muito de mim porque
era tão magra que vestia, a
roupa não ficava bem em mim.
Um conselho ….
Se queres ser modelo, se é
o teu sonho e é a tua paixão,
corra atrás e mostra para a tua
família principalmente para
os teus pais que ser modelo
não é só expor o corpo, que
não é só prostituição, que a
moda tem outras vertentes
como abraçar causas sociais.
Tudo tem a ver com o carácter
e com as escolhas de cada um.

É muito difícil viver de moda em Moçambique
Neyma Rosália de Jesus, modelo de 22 anos de idade, residente
no bairro Ferroviário, arredores
da cidade de Maputo, estudante
de Jornalismo também deixou
ficar o seu parecer sobre a moda.
A nossa entrevistada explicou
que sempre teve paixão por fotografia, ver revistas de moda, páginas de modelos, e sempre apreciou
a passarela. A família, segundo
ela, foi sempre grande incentivo
porque notou a paixão pela beleza.
“Minha mãe começou a não
concordar comigo e quando
informei-a que tinha sido apurada
no casting para desfilar no evento
Africanswhomandesaneirweek ela
ficou dois dias sem falar comigo e
tive de passar a mentir que ia estudar aos sábados para poder ir aos
ensaios preparatórios do desfile.
Ela não queria que eu fosse desfilar
porque pensava que ia mostrar o
meu corpo, que estaria trajada
de roupas indecentes, que é o
que ela não quer, contou Neyma.
“Na verdade, a minha mãe
não queria que eu entrasse neste mundo por temer alguns males que existem neste
meio, como a prostituição e

exposição do corpo”, acrescentou.
Para ultrapassar as querelas familiares, Neyma contou que teve que ter conversa
franca com a sua progenitora.
“Expliquei que não me ia
meter na prostituição e que não
ia expor o meu corpo, que isso
depende da escolha de cada um
e do carácter e por isso não tinha
de temer. Felizmente entendeu
e passou a apoiar-me”, contou.
Faria fotos sensuais?
Eu não faria fotos sensuais,
não pousaria nua e nem seminua. Não me sentiria bem. Isso
não combina comigo. Não faria
também por respeito a minha
família. Posso fazer fotos de
biquíni, mas não num contexto
de sensualidade. Respondeu.
Quando é que a Neyma
entra no mundo da moda?
Considero o ano 2019 como
o ano em que entro no mundo
da moda, porque foi neste ano
que comecei a participar em
grandes eventos de moda. Em
Abril, desfilei no evento cultural
intitulado “quando acontece” que
juntava todas as artes e a moda

era uma delas. Participei também
do evento Africanswhomandesaneirweek, que juntou estilistas
de toda Africa, decorreu no hotel
Radisson Blue em Outubro e foi o
meu primeiro desfile profissional.
É possível viver da
moda em Moçambique?
Sou nova no mundo da moda,
não tenho muita experiência, mas

vejo que é muito difícil viver de
moda cá em Moçambique tanto
para modelos como para os estilistas, mas principalmente para
modelos. É muito difícil sobressair
na moda em Moçambique e isto
deve-se ao facto de não haver valorização pela cultura e pela arte.
Riscos de ser modelo
O risco de estar no mundo da moda, especialmente ser
modelo é de se deixar levar e
acabar por entrar no mundo da
prostituição. Mas isso tem muito a ver com o carácter, se tiver
carácter não vai se deixar levar.
Isto é mais propício de acontecer com modelos que tem uma
ambição exagerada de querer
chegar ao pódio e ganhar fama.
Como de tudo, não
pratico exercícios físicos e permaneço em forma
Sou sortuda, digo isto porque
geralmente as pessoas têm de
seguir dietas para ter um corpo
em forma, e é muito importante
ter uma dieta alimentar e ter uma
boa tabela de nutrição, mas eu
nasci magra e não tenho massa
para engordar, não preciso de
seguir uma dieta para ter este
corpo. Como tudo o que quero,

a quantidade que eu quiser, não
preciso de ir ao ginásio e o meu
corpo continua assim. Só não
como o que não quero e não gosto.
Sofri por complexos de inferioridade por ser muito magra.
Quando era mais nova sentia-me
mal por ser magra, principalmente pelo facto de algumas pessoas me
olharem mal e associarem o facto se
eu ser magra com alguma doença,
por isso naquela época eu queria
muito engordar, cheguei a comer
muito, mas não engordei, até passei
a vestir roupas mais largas para
parecer que não era muito magra.
Parece que a sociedade determinou um corpo padrão, em
África, especialmente em Moçambique, parece que o padrão
é ser um bocadinho gorda.
Mas com tempo aprendi a
aceitar-me do jeito que sou e a
amar-me, percebi que as pessoas
não são iguais, que cada um tem
a sua forma de pensar e de ver
mundo. Aprendi também que é
impossível agradar a sociedade,
porque se fores magra vão falar, se
fores gorda vão falar, se fores baixinha vão falar e se fores alta também
vão falar. As pessoas sempre têm um
comentário para qualquer coisa.
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Próteses, uma nova febre de vaidade
A indústria da vaidade feminina reinventa-se, está sempre a
trazer algo novo para o uso das
mulheres que aderem em massa.
As mulheres estão sempre a seguir
a moda, elas não gostam de ficar
para trás. É o desejo de estarem
sempre lindas que as move.
Primeiro, foram cabelos uma a
uma, depois cabelos em saia, agora
a febre são as próteses e já tem
próteses de chapéu. Não se sabe
ainda o que está por vir!

Os homens têm-se revelado como
seres vaidosos.
Também preocupam-se por ressaltar a sua beleza e
estarem sempre
bem arrumados e
bonitos. Também
usam próteses,
também buscam
encantar os olhos
de quem os vê.

Próteses são perucas em que
os fios parecem nascer do couro
cabeludo. Existem próteses completas e próteses frontais.
As próteses completas são
aquelas em que os fios parecem
nascer do couro cabeludo em
que há extensão da peruca (não
só na frente).

As próteses frontais são aquelas em que os fios parecem nascer
do couro cabeludo só na parte
frontal da peruca.
Quando é que as próteses
começam a ser usadas?
Násia Carimo, residente no
bairro da Liberdade e vendedeira
de produtos de beleza no mercado
Central, diz que o uso das próteses em Moçambique começou
quando celebridades como a Lizha
James, por exemplo, passaram a
usar próteses. Foi neste âmbito
de querer seguir a moda e as celebridades, que o uso das próteses
passou a ter muita aderência.
A nossa entrevista deixa em
seguida alguns conselhos:
Benéficos de usar próteses
A maior vantagem é que ela
dá uma aparência mais real ao
visual. Os fios não se partem e
por isso dura mais, também é
económica, porque não é preciso
ir ao salão para tratar, pode-se
tratar em casa, pode-se variar de
cabelo facilmente sem precisar de
alguém para trança-la, não cria
caspa e não faz comichão.
Desvantagens de usar próteses
Mas porque onde há vantagem
também há desvantagem, o uso
das próteses também tem suas
desvantagens. A prótese provoca,
explicou Násia, dores de cabeça
por causa do elástico que é usado
para prender em volta da cabeça
e aquece muito, chega a ser insuportável nos dias de muito calor.
Por mais que usem próteses
há uma necessidade de cuidar
do cabelo natural, caso contrário
pode partir-se e correr o risco de
ficar careca.

A ocasião faz o ladrão
Diz um ditado popular que a
ocasião faz o ladrão. As próteses
viraram alvo dos ladrões, por isso
muitas mulheres fazem-se na via
pública com medo de lhes serem
arrancadas as próteses na cabeça. É preciso ter muito cuidado,
quando for à rua com uma prótese
na cabeça.
Homens também usam próteses
Ultimamente os homens têm-

-se revelado como seres vaidosos. Também preocupam-se por
ressaltar a sua beleza e estarem
sempre bem arrumados e bonitos.
Também usam próteses, também
buscam encantar os olhos de
quem os vê.
Tal como as próteses para
mulheres, já estão à venda próteses para homens de penteados
masculinos diversos.
Novidade: Próteses de chapéu.

Cabelos colados em volta do
chapéu, que posto na cabeça perecem que cabelo e o chapéu estão
separados. Trata-se de algo novo
que ainda não tem aderência, mas
será que essa moda pega?
O nosso semanário fez uma
auscultação dos preços das próteses e estes variam de acordo
com o tamanho e o tipo de cabelo, podendo partir de 3000.00 à
25.000.00,
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Fórum Mulher recomenda
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Culinária

É preciso envolver as mulheres Arroz com legumes
nos órgãos de governação local

Ingredientes:
1 Xícara de arroz
1 Xícara de brócolis fresco ou congelado
3 Colheres de azeite
1Cenoura média
1Xícara de grãos de milho
1/2 Xícara de feijão cozido
1/3 De xícara de champignons em pedaços
150 G de abobrinha
A directora executiva do
Fórum Mulher, Nzira de
Deus, considera minúsculo
o nível de participação da
mulher nos órgãos de tomada de decisão ao nível das
províncias e distritos. Nzira
de Deus fala da necessidade
de se assumir o discurso
de igualdade de género, no
país, como uma prática para
o alcance de uma efectiva equidade entre os seres.
Em entrevista a nossa reportagem, a directora executiva do Fórum Mulher explicou
que a mulher vai ocupando
espaços de liderança e decisões ao nível central, o que é
de louvar. Contudo, ao nível
das províncias e distritos esta
representatividade continua
preocupante considerando
os factores como barreiras
culturais, baixo nível de escolaridade, falta de informação
como sendo os que impedem para a sua participação.
“O ambiente para que esta
camada social ocupe vários
sectores de liderança é hostil e
o assédio continua, sendo uma
das razões para a repulsão das
mesmas”, explicou a fonte
Para De Deus o país conta

com a maior percentagem
de mulheres. Contudo, a
partir duma análise feita
nas autarquias nota-se que
apenas 10% dos que ocupam
espaços de liderança são
mulheres. É preciso inverter
este quadro de desigualdades
e, segundo Nzira de Deus,
passa por mexer vários sectores da sociedade incluindo
os partidos políticos que é
o lugar onde surgem oportunidades para a ascensão
da própria mulher nos lugares de tomada de decisões.
Sobre a capacidade e competências, Nzira de Deus
afirma categoricamente que
há capacidade para as mulheres assumirem responsabilidades desde que lhes
seja dada oportunidade. A
fonte salienta ainda que a
participação da mulher não
deve ser vista apenas sob
ponto de vista de liderança,
porque esta camada social desempenha inúmeras tarefas
fora do circuito profissional.
Por exemplo, as mulheres
são mães educadoras, elas
é que tomam conta da família, entre outras coisas.
Entretanto, a Edil de Mas-

singa, Medy Jeremias entende que a mulher continua não
sendo vista como capaz de
assumir liderança em todos
cantos, na família, no emprego, devido a discriminação.
“Olhando para o nível
de participação, notamos
ainda uma fraca participação na liderança e tomadas de decisões “ disse
O machismo, ainda segundo Medy Jeremias sempre
existiu nas nossas sociedades,
mas a que aceitar o empoderamento da mulher. É preciso que a sociedade aceite
a partilha de oportunidades
para com as mulheres, só
assim poderemos assegurar
o desenvolvimento do país.
Fazendo uma radiografia
sobre a inclusão das mulheres nas posições de liderança nas autarquias, a edil
de Massinga disse ainda
ser muito baixo o nível de
participação, sobretudo, nas
zonas rurais onde a actividade
desta classe é a agricultura
familiar. Urge potenciar a
mulher não sob ponto de vista
de mudança de actividade.
Mas com a criação bases
para o desenvolvimento dela.

1/2 Colher (de café) de alho em pó
2 Colheres de shoyu
Sal a gosto
Modo de preparar:
Ferva numa panela 2 xícaras de água com sal. Adicione o arroz quando a água estiver fervendo e tampe a
panela. Diminua o fogo ao mínimo e cozinhe por 20
minutos.
Enquanto o arroz cozinha, corte as abobrinhas e o
brócolis em pedaços pequenos, descasque a cenoura e
corte-a em cubinhos. Retire o líquido do milho.
Numa frigideira, aqueça o azeite e frite os cogumelos
por 1 a 3 minutos. Adicione o brócolis, a cenoura, a
abobrinha e o alho em pó, cozinhando por mais 4 a
5 minutos.
Adicione o arroz aos legumes, coloque mais sal se necessário. Acrescente o milho e o feijão, misture bem,
diminua o fogo ao mínimo e cozinhe por 4 a 5 minutos.
Coloque o shoyu, misture e sirva.
Dica: você pode usar qualquer tipo de legume para este
prato ou retirar algum dos ingredientes sugeridos. Por
exemplo, se não gostar de feijão, elimine-o da receita.
O processo de preparo é o mesmo.
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EUA: Bebé que foi abandonado no
Menina ‘ganha’ dia
lixo é dono de empresa de 50 milhões memorável após
Freddie Figgers, de 30
anos, foi abandonado num
caixote do lixo, em Quincy,
na Florida (EUA), quando era
bebé. Agora o empresário, inventor e multimilionário decidiu partilhar a sua história
através do canal do YouTube
da sua empresa Figgers Communications, avaliada em...
mais de 50 milhões de euros.
Após ter sido abandonado
pelos pais biológicos, Figgers
foi adoptado por um típico
casal norte-americano quando
tinha dois anos. Desde cedo,
Figgers demonstrou ser um
lutador e uma criança extremamente precoce. Aos nove anos,
o empresário teve o seu pró-

morte trágica do pai

prio computador ao conseguir
arranjar um que estava alegadamente estragado. E passados três anos já fazia trabalhos
como técnico de computadores e, aos 15 anos, criou uma
empresa de armazenamento
de dados para computadores.

Jovem recebeu resposta a carta que
atirou ao mar quando era criança
Max atirou a garrafa ao mar
nos Estados Unidos e foi recebida em França. “Foram precisos nove anos para fazer os 6
mil quilómetros que nos separam”, podia ler-se na resposta.
Um
estudante
norte-americano recebeu resposta
a uma mensagem que atirou
ao mar, dentro de uma garrafa de vidro, quando tinha
apenas dez anos de idade.
Max Vredenburgh, agora caloiro da Universidade de
Suffolk, na cidade de Boston,
Massachusetts, diz que atirou
a garrafa ao mar em Long Beach, na cidade costeira de Rockport, em Agosto de 2010.
A carta que enviou tinha a
morada da casa dos pais. Foi o

seu pai que, no passado dia 8 de
Novembro, o avisou de que havia recebido correspondência
de alguém chamado “G. Dubois”, que diz ter encontrado
a garrafa numa praia do sul de
França no dia 10 de Outubro.
“De acordo com a tua data,
9 de Agosto de 2010, foram
precisos nove anos para fazer
os 6 mil quilómetros que nos
separam. Tu cresceste muito
durante este tempo: dos 10 aos
19 anos”, escreveu o receptor.
A carta de Max continha
uma lista das suas coisas preferidas, enquanto criança, e
pedia também uma resposta,
que acabou por chegar, ainda que quase dez anos depois.

Ainda na adolescência,
Figgers descobriu que o pai
que o adoptara sofria de Alzheimer e inventou uns sapatos com um dispositivo GPS
com um sistema de comunicação para o poder ajudar.
“Este sistema acabou por
ser uma das minhas invenções mais bem sucedidas. Tive
uma empresa do Kansas a
abordar-me sobre o sistema
e vendi-o por cerca de dois
milhões de euros na altura”,
contou o empresário considerado, por muitos, um génio.
Foi com esse dinheiro
que Figgers fundou a empresa que gere actualmente.

Chama-se Ferni Balbuena,
tem cinco anos, e na passada
sexta-feira foi visitar a esquadra de polícia de Nova Iorque
depois de, em Setembro, ter sobrevivido quando o pai se tentou suicidar com ela nos braços.
A menina foi então convidada para um dia memorável em que teve oportunidade
de ver os cavalos e os barcos
da polícia e ainda de ser uma
‘oficial honorária’ por um dia.
A mãe de Ferni, Niurka Caraballo, citada pelo New York
Post, agradeceu a iniciativa que
deixou a filha “muito feliz”.

Refira-se que a menina fez manchetes em vários
meios quando, em Setembro, o seu pai, que lidava
contra uma doença mental,
saltou para a frente de um
comboio com ela nos braços.
O pai acabou por morrer, mas a menina sobreviveu e saiu praticamente ilesa do incidente.
A iniciativa da polícia não
é, porém, inédita. Está inserida no programa ‘Viagem de
Esperança’ da polícia de Nova
Iorque para crianças que sofreram incidentes traumáticos.

Disse que droga o tornava super-herói

Criança tinha pacote de heroína

Uma criança levou um pacote com heroína para o jardim
de infância que frequenta em
Holyoke, Massachusetts, nos
Estados Unidos. O menino de
cinco anos disse aos seus educadores de infância que a droga
tornava-o no Homem-Aranha
quando a provava, adianta o
Daily Hampshire Gazette. O pacote de heroína tinha uma ima-

gem do super-herói da Marvel.
Visto ter revelado aos educadores de infância que colocou a droga na boca, o rapaz foi
levado para o hospital local. Os
médicos que o observaram indicaram que o menino não terá
chegado a ingerir a heroína,
ao contrário do que tinha dito.
O pai da criança, Benny
Garcia, de 29 anos, foi detido

em sua casa. Debaixo da cama
onde dormia estavam 170 pacotes de heroína com a imagem
do Homem-Aranha e também
pacotes que continham cocaína.
O homem foi acusado de colocar em risco a vida de uma criança
e de posse de droga. O juiz decidiu
mantê-lo em prisão preventiva.
A criança e um irmão
foram retirados à família.
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Ronaldo irá jantar com colegas
Juve para “esclarecer” polémica

Os momentos mais amorosos de Cristiano Ronaldo e Georgina

José Mourinho sucede a Mauricio
Pochettino no Tottenham

O treinador português José
Mourinho, que estava no desemprego há quase um ano,
é o sucessor do argentino
Maurício Pochettino no comando do Tottenham, anunciou hoje o 14.º classificado
da Liga inglesa de futebol.
Mourinho, de 56 anos,
volta à Premier League, depois de duas passagens pelo
Chelsea (2004/05 a 2007/08 e
2013/14 a 2015/16) e uma pelo
Manchester United (2016/17
a 2018/19), que o despediu
em 17 de Dezembro de 2018.
Na sua carreira, o treinador
luso, que já venceu duas edições
da Liga dos Campeões, uma

Liga Europa e uma Taça UEFA,
além de oito campeonatos nacionais, também orientou Benfica, União de Leiria, FC Porto,
Inter Milão e Real Madrid.
Em comunicado, o Tottenham apresenta Mourinho
como “um dos treinadores
mais bem-sucedidos do mundo”, com um total de 25 títulos conquistados no percurso
entre FC Porto e Manchester United, último clube
que treinou e que abandonou em Dezembro de 2018.
Destaca-se ainda o recorde de Campeonatos ganhos
em quatro países diferentes
(Portugal, Inglaterra, Espa-

nha e Itália) e o facto de ser
um dos três treinadores a
vencer a Liga dos Campeões
por dois clubes diferentes:
FC Porto e Inter de Milão.
Em Inglaterra, venceu a
Premier League por três vezes
enquanto treinador do Chelsea.
“É um dos treinadores de
maior sucesso no mundo”,
destacou o presidente Daniel
Levy. “É um grande técnico,
com uma vasta experiência
e consegue inspirar as suas
equipas. Conquistou títulos
em todos os clubes que treinou. Acreditamos que vai
trazer energia e crença ao balneário”, rematou o dirigente.

A situação que ocorreu no
jogo contra o Milan, em que
o atacante foi substituído e
foi directo para os vestiários
está próxima de ser resolvida.
De acordo com o jornal ”TuttoSport”, CR7 irá jantar com
o elenco para dar explicações
sobre sua conduta. No encontro
também estará presente Maurizio Sarri, treinador do clube,
que defendeu o atleta mesmo
com seu comportamento tendo
sido criticado pela imprensa.
”É preciso ter tolerância.
Se você tira um jogador que
não está dando tudo, é normal que tenha cinco minutos de irritação. O treinador
gosta de ver isso; me preocuparia mais se fosse o contrário”, declarou o treinador.
O encontro deverá servir
como ponto final para o assunto. Dessa forma, Cristiano
Ronaldo deverá se desculpar

com o elenco e prometer que a
situação não irá mais se repetir. Anteriormente, o ”Gazzetta
dello Sport” informou que o o
director desportivo do clube,
Fabio Paratici, juntamente do
vice-presidente, Pavel Nedved,
também vão cobrar o craque.
Depois do time lusitano se classificar para a Euro,
o português revelou que jogou machucado e deu razão para Sarri. Sendo assim, entendeu a substituição.
”Nas últimas três semanas,
tenho jogado limitado. Não gosto de ser substituído, mas tenho
jogado limitado e tentei ajudar
a Juve. Eu entendo as substituições, não estava bem. Nesses
dois jogos com Portugal, eu
também não estava 100%. Mas
tenho muito orgulho de me sacrificar pela selecção nacional
ou pelo meu clube”, revelou.

País de Gales conquista 20.ª
vaga na fase final do Euro 2020

O País de Gales conquistou
a 20.ª vaga, de 24, no Europeu de futebol de 2020,
ao garantir o segundo lugar do Grupo E de qualificação, com um triunfo por
2-0 frente à Hungria, em
Cardiff.
Aaron Ramsey, médio da
Juventus, marcou, aos 15
e 47 minutos, os tentos dos
galeses, que vão marcar
presença na fase final pela
segunda vez, depois de em
2016 caírem nas meias-finais face a Portugal.
A Croácia, que esteve de
folga, venceu o agrupamento, com 17 pontos, contra
14 do País de Gales, 13 da
Eslováquia e 12 da Hungria,
que caiu do segundo para o
quarto posto. O Azerbaijão

terminou em quinto, com
apenas um ponto.
Na fase final, que se realiza
de 12 de Junho a 12 de Julho de 2020, em 12 cidades,
de 12 países, os galeses juntaram-se a Bélgica, Itália,
Rússia, Polónia, Ucrânia,
Espanha, Turquia, França,
Inglaterra, República Checa, Finlândia, Suécia, Croácia, Áustria, Alemanha,
Holanda, Portugal, Suíça e
Dinamarca.
As últimas quatro vagas
sairão dos ‘play-offs’, com
sorteio na sexta-feira e jogos em 26 de Março de
2000 (meias-finais) e cinco
dias depois (finais). O sorteio da fase final está agendado para 30 de Novembro,
em Bucareste, na Roménia.
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Moçambique apurado para última
fase do torneio pré-olímpico
A selecção moçambicana
de basquetebol sénior feminina
apurou-se na noite de domingo
para a segunda e última fase do
Torneio Pré-olímpico ao vencer o Senegal, por 56-49, em
jogo das meias finais, garantido
desde logo uma das duas vagas
que o continente africano tem
direito na etapa seguinte.
Mas ainda em relação ao
triunfo das jogadoras nacionais
sobre as senegalesas, vice campeãs africanas, importa que se
diga que acabou por ser surpre-

endente, visto que o histórico
era desfavorável ao conjunto
moçambicano. Mas com uma
exibição de luxo, o favoritismo
da turma senegalesa, que entrou melhor no jogo vencendo
o primeiro período por 10-9,
foi contrariado graças a forma
aguerrida como as comandadas
de Leonel Manhique bateram-se.
Com um segundo período
de alto nível saíram a vencer
por 26-18, resultado ao intervalo , que serviu de impulso para

o terceiro e quarto períodos.
Moçambique e a campeã
africana, Nigéria, irão, juntamente com 14 equipas, disputar
as eliminatórias para os Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020. As
selecções do Japão e dos Estados Unidos da América já estão
qualificadas para o maior evento desportivo do mundo na condição de anfitrião e campeões
do mundo, respectivamente.
De referir que a selecção
moçambicana nunca esteve nos
Jogos Olímpicos.

Feizal Sidat formaliza candidatura
Jardim mais perto do título
à Federação de futebol
Campeonato de veteranos
A equipa do Jardim está cada
jogo a vencer, estando mais perto
de ser campeã da edição 2019,
do campeonato de veteranos
da cidade do Maputo, pois não
admite derrotas ou empates a
cada jornada.
No domingo passado, Jardim
bateu Amigos Kongolote por duas
bolas a uma, somando oitenta
pontos contra 76 do ADV cmc,
segundo classificado.
Resultados da 33ª jornada

Circulo 0-1 Tsalala, Inhagoia
1-1 Luís Cabral, Jardim 2-1 Amigos Kongolote, Veteranos Unidos
0-1 Choupal, Leões Bravos 5-1 Xipanipane, Mafalala 0-1 Munna’s,
ADV cmc 5-0 Madgumb’s, Matendene 3-0 Sustenta, Amigos
Matola 2-1 Kongolote e Eleven

Main (ficou de fora).

34ª Jornada

Tsalala x Inhagoia, ADV cmc
x Circulo, Kongolote x Jardim, Xipanipane x Mafalala, Eleven Main
x Luís Cabral, Choupal x Leões
Bravos, Munna’s x Matendene,
Amigos Kongolote x Veteranos
Unidos, Madgumb’s x Amigos
Matola e Sustenta (fica de fora).
Classificação actual

Jardim 80, ADV cmc 76,
Tsalala 62, Choupal 62, Amigos
Kongolote 61, Amigos Matola
56, Luís Cabral 48, Munna’s 47,
Inhagoia 44, Madgumb’s 40, Matendene 40, Kongolote 39, Circulo33, Xipanipane 32, Mafalala 31,
Leões Bravos 31, Eleven Main 30,
Sustenta 20 e Veteranos Unidos
com apenas 6 pontos.

A uma Jornada do fim

Ressuscitados campeões e
Nova Luz quer Taça
As coisa já estão claras no
campeonato do bairro de Hulene
em Maputo, com os Ressuscitados confirmados campeões do
campeonato de veteranos do
bairro de Hulene, edição 2019
quando falta apenas um jogo
do fim.
Aliás, os Ressuscitados são
bicampeões e ainda estão na
disputa da Taça Pondja juntamente com a Nova Luz, Célula H
e Matsuva. Esta semana joga-se
a Taça Pondja.
Resultados da 25ª jornada

Veteranos 4-0 Escorpião,
Nova Aliança 0-1 Mavalane.
Célula A 1-2 Cruzeiro, Sporting
0-5 Ressuscitados, Matsuva 2-1
Nova Luz, Ondas do Mar 1-2
Célula H, Célula D 4-0 Tigres.
Jogos da Taça Pondja

Nova Luz x Célula H e Ressuscitados x Matsuva.
Classificação dos primeiros sete

Ressuscitados 61, Célula D
56, Matsuva 52, Nova Luz 50, Veteranos 40, Cruzeiro 38, Mavalane 34 pontos. José Matlhombe

O primeiro candidato a formalizar a sua candidatura ao cadeirão máximo do futebol moçambicano foi Feizal Sidat que,
depois de ter submetido o expediente necessário na sede da
FMF, na sexta-feira, viajou para
Nampula, onde foi expor o seu
manifesto e os propósitos que
lhe movem nesta sua intenção.
Feizal Sidat escolheu para
esta caminhada o lema ‘Por um
futebol moderno e inclusivo’,
afirmando que, caso seja eleito,
vai de imediato proceder à revisão dos estatutos da Federação,
por, na sua óptica, estarem desactualizados. Posteriormente,
atacará as questões estruturantes com vista a «mudar o rosto do futebol moçambicano».
Sidat preconiza a formação
como chave do sucesso, nomeadamente de dirigentes, de treinadores, de árbitros e de jogadores, por entender que existe
um grande défice neste aspecto.
No que diz respeito à formação, o candidato diz que a
aposta nas camadas inferiores
será efectiva no seu consulado, argumentando que tem
vindo a negligenciar-se esta
importante componente que
pode marcar uma grande viragem no futebol moçambicano.
Apesar de não ter confirmado se entra na corrida pela mão
da Associação Provincial de
Futebol de Nampula, tornou-se evidente que, ao lançar a
sua campanha a partir desta região do norte do país, este ‘casamento’ antecipado entre as

partes pode ser demonstrativo.
Feizal Sidat pretende, assim, regressar à FMF, depois
de lá ter cumprido dois mandatos (oito anos) como presidente, tendo sido sucedido
pelo actual timoneiro, Alberto
Simango Júnior. Antes, foi
vogal e também vice-presidente na vigência do mandato do falecido Mário Coluna.
Entretanto, esta segunda-feira, também deu entrada na

Federação o processo de candidatura de Amílcar Jossubo e de
Manuel Bucuana (Tico-Tico),
que igualmente se propõem a
ocupar o lugar de presidente.
Por uma questão de ética e de deontologia, Amílcar
Jossubo preferiu, primeiro,
renunciar ao cargo de presidente da Associação de
Futebol da Cidade de Maputo, gesto este saudado por
diversos quadrantes. (Abola)
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África do Sul procura
melhorar clima de negócios
O encontro decorreu em Joanesburgo e faz parte do plano do presidente sul-africano
Cyril Ramaphosa para estimular a economia da África
do sul, a segunda maior do
continente, e diminuir a taxa
de desemprego, que ronda
os 30%. “A taxa de compromissos de investimentos representa 363 mil milhões de
randes. Temos indicação de
mais 8 mil milhões de investimentos que ainda aguardam
aprovação do conselho. Esses
investimentos deverão levar
à criação de cerca de 412 mil
empregos nos próximos 5
anos “, declarou Cyril Ramaphosa, durante a conferência.
A Área de Livre Comércio
Africana
A Área de Livre Comércio
Africana gera grande expectativa. “O continente africano é
o continente do futuro, e, não
é apenas a África do Sul. Dizemos aos investidores para
virem devido às nossas infra-estruturas que permitem ter
acesso aos nossos parceiros no

Empresas francesas investem na
África do Sul

continente africano. A nossa
mensagem é: ‘venham crescer
connosco’. E essa é também a
mensagem que enviamos aos
nossos parceiros africanos. Estamos a crescer. Esta é a história do crescimento africano que
começa na África do Sul e se
estende a leste, oeste e norte do
continente “, sublinhou Ntombella Sithembile, directora de
marketing da marca África do
Sul.

Facilidade para fazer negócios
O governo da África do Sul
estabeleceu como meta integrar, daqui a três anos, a lista
dos cinquenta países no topo do
índice da facilidade para fazer
negócios. O país tem vindo a
progredir nalguns indicadores
do índice elaborado pelo Banco
Mundial, nomeadamente na facilidade em criar empresas. As
grandes empresas reconhecem
o esforço feito pelo país. “En-

contrámos bons parceiros no
ministério do comércio e da indústria, em particular, a equipa
do Invest South Africa, que nos
ajudou a compreender a estrutura dos incentivos ao investimento e nos dá apoio ao nível
dos aspectos mais operacionais
associados à captação de novos investimentos industriais”,
sublinhou Jeanne du Plessis,
directora das Relações Comerciais da Proctor & Gamble.

Apesar dos numerosos desafios, nomeadamente o combate
à corrupção, muitas empresas
internacionais
comprometeram-se a investir na África do
Sul. Três empresas francesas, a
Air Liquide, a petrolífera Total
e a Alstom, especializada em
transportes e ferrovias, prevêem
investir 1,3 mil milhões de dólares no país nos próximos três
anos. “As empresas francesas
já perceberam a mensagem há
muito tempo. Hoje há mais de
65 mil empregos diretos fornecidos por empresas francesas.
Infelizmente, os nossos compatriotas franceses têm uma má
imagem do país associada à insegurança e à corrupção, mas se
olharmos para Sandton , vê que
é uma cidade europeia moderna,
onde se fazem negócios como
na Europa , com um sector bancário muito desenvolvido, e um
sistema judicial independente.
Temos tudo para fazer negócios”, concluiu Yvex Guenon,
presidente da câmara de comércio francesa na África do Sul.

Burkina Faso

ONU alerta para “crise humanitária dramática”
O Programa Alimentar Mundial (PMA) das Nações Unidas alertou que a crescente
violência em Burkina Faso e
o impacto da crise climática
colocaram o país no epicentro
de uma “crise humanitária
dramática”.
“Uma crise humana dramática está a desenvolver-se
no Burkina Faso, afectando a
vida de milhões de pessoas”,
explicou hoje o director-executivo do PMA, David Beasley.
O país tem vivido uma
crescente onda de violência,
com o número de ataques na
metade deste ano superior à
totalidade do ano de 2018.
“Cerca de meio milhão de
pessoas viram-se obrigadas a
abandonar os seus lares e um
terço do país é, agora, uma zona
de conflito”, afirmou Beasley.
Os níveis de subnutrição
bateram recordes, segundo o

PMA, tendo o director acrescentado que “se o mundo leva
a sério a tarefa de salvar vidas,
agora é o momento de actuar”.
O Burkina Faso, localizado na África Ocidental, tem
sido alvo de ataques ‘jihadistas’ recorrentes desde abril
de 2015, que têm aumentado significativamente devido aos conflitos com fações
vinculadas à al-Qaida e ao
grupo extremista Estado Islâmico no país vizinho, o Mali.
As regiões mais instáveis
são a norte do Sahel, onde o
Burkina Faso compartilha fronteiras com o Mali e o Níger, a
região do centro-norte e a leste
do país, território onde a situação começou a degradar-se
no verão de 2018, bem como
a capital do país, Uagadougou,
que sofre ataques desde 2016.
Um número significativo de escolas foram fechadas e muitos agricultores

abandonaram os campos de
cultivo, profissão de quatro em cada cinco pessoas.
Quase meio milhão de
pessoas foram forçadas a deixar os seus lares, o que significa que o Burkina Faso

conta com o número mais
alto de deslocados internos
dos países centrais do Sahel.
O número de deslocados
no país é cinco vezes superior
aos 100 mil do início do ano.
Para além dos níveis de vio-

lência que têm crescido nos países, a situação no Sahel é crítica, também, devido aos danos
causados pela crise climática
que forçou as comunidades a
adaptarem-se “a um clima imprevisível”, segundo o PMA.
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Evo Morales quer voltar à Bolívia
e concluir mandato
O ex-presidente da Bolívia
Evo Morales, que vive como
exilado político no México, afirmou que gostaria de
voltar a seu país para completar o mandato. Em entrevista à emissora Al Jazeera,
Evo admitiu que busca uma
“forma legal de retornar e
estar com o povo que resiste à ditadura e ao golpe”.
Segundo o ex-presidente,
ele não tentaria participar
de novas eleições, apenas
completaria os dois meses
restantes de seu mandato.
“Não posso estar fora do
país. Estou acostumado a estar com o povo, como líder
sindical e presidente”, disse.

E

vo Morales renunciou ao cargo de presidente
da Bolívia em
10 de Novembro
Foto:
ANSA
/
Ansa
Evo renunciou em 10 de Novembro, após a Organização
dos Estados Americanos (OEA)
ter detectado fraudes na eleição
de 20 de Outubro, quando o ex-presidente havia tentado obter

seu quarto mandato seguido.
O líder socialista chegou a
anunciar a convocação de um
novo pleito, mas, pressionado
pelas Forças Armadas e pela
Polícia, deixou o cargo e se asilou no México. A opositora Jeanine Áñez, segunda vice-presi-

dente do Senado, se aproveitou
do vácuo de poder e, em uma
sessão sem quórum, se autoproclamou chefe de Estado interina - todos na linha sucessória também haviam renunciado.
“Não sei por que eles têm tanto medo de Evo, não querem

que eu participe. Retirei minha candidatura, mas deveriam ao menos me deixar terminar o mandato”, declarou.
A Constituição da Bolívia,
promulgada pelo próprio Evo,
limita a dois o número de mandatos presidenciais, mas o so-

cialista sempre buscou subterfúgios para escapar dessa regra.
O primeiro foi o argumento de que seu mandato inicial
não contava, já que havia sido
exercido antes da elaboração
da nova Constituição. Depois,
Evo convocou um referendo
para derrubar o limite, mas
a população rejeitou a proposta. Ainda assim, o então
presidente recorreu à Justiça,
que considerou o máximo de
dois mandatos uma “violação dos direitos humanos”.
Áñez já disse que Evo não
poderá participar da próxima
eleição e prometeu processá-lo caso ele volte ao país. Mais
de 20 pessoas já morreram
durante protestos na Bolívia,
segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(Cidh), que também criticou
um decreto do novo governo
que isenta as Forças Armadas
de responsabilidades criminais.
Áñez ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Movimento ao Socialismo (MAS),
partido de Evo e dono de dois
terços do Parlamento, e estuda
convocar eleições por decreto.

Líder de Hong Kong faz apelo por fim de impasse
entre estudantes e polícia em universidade
A líder de Hong Kong,
Carrie Lam, disse, nesta terça-feira, que espera que um
impasse entre a polícia e um
grupo de manifestantes anti-governo entrincheirado em
uma universidade possa ser
resolvido logo, instruiu a polícia a tratá-los com dignidade.
Manifestantes são vistos
após deixarem Universidade Politécnica de Hong Kong
Cerca de 100 manifestantes
permanecem na Universidade Politécnica de Hong Kong,
que foi cercada pela polícia,
depois de mais de dois dias de
confrontos nos quais mais de
200 pessoas ficaram feridas.
Lam falou pouco depois de
o novo chefe de polícia da cidade pedir o apoio de todos os
cidadãos para encerrar mais de
cinco meses de tumultos, provocados pelo temor de que o
governo central da China esteja
minando a autonomia especial
e as liberdades do território.
No campus abrangente

da Universidade Politécnica, localizada no distrito de
Kowloon, a sensação de desespero imperava em meio
ao som de alarmes de incêndio na tarde desta terça-feira.
A universidade é a última
de cinco que os manifestantes
ocuparam para usar como bases a partir das quais lançam os
protestos pela cidade, interditando o túnel subterrâneo central e ruas importantes e forçando o fechamento de negócios,
inclusive shopping centers,
para submeter o governo a uma
pressão económica, disseram.
Lam disse que 600 manifestantes
deixaram
o
campus,
incluindo
200
com menos de 18 anos.
Centenas deles fugiram da
universidade ou se renderam de
madrugada em meio a batalhas
recorrentes em ruas próximas
enquanto a polícia disparava
gás lacrimogéneo, canhões
de água e balas de borracha,
e os manifestantes lançavam

coquetéis molotov e tijolos.
A certa altura, dezenas de
manifestantes realizaram uma
fuga dramática deslizando por
tubos de plástico de uma ponte e escapando em motos que
os esperavam enquanto policiais disparavam projécteis.
No que muitos verão como
uma ilustração do endurecimento

do controle de Pequim, a legislatura da China questionou a legalidade de um veredicto emitido
por um tribunal de Hong Kong
na segunda-feira que determinou
que a proibição das máscaras usadas pelos manifestantes é ilegal.
O Congresso Nacional do
Povo (NPC) disse que as cortes de Hong Kong não têm au-

toridade para opinar sobre a
constitucionalidade da legislação da cidade, noticiou a agência estatal de notícias Xinhua.
Lam disse que seu governo está basicamente do “lado
reactivo” ao lidar com os protestos, mas não descartou
mais episódios de violência,
apesar de estar pedindo paz.
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Startups e PME’s capacitadas em
matéria de impostos e segurança social
Perto de meia centena de
representantes de pequenas
e médias empresas (PME)
foram capacitados, recentemente, na Incubadora de
Negócios do Standard Bank,
em matérias de impostos e
taxas, cujo desconhecimento
tem levado muitos empreendimentos ao incumprimento das obrigações fiscais.

D

enominada
“Master Class”,
a sessão de capacitação visava
dar a conhecer às
PME e às startups os principais
impostos que vigoram no País,
bem como as regras e os prazos
estabelecidos para a sua canalização às entidades competentes, nomeadamente a Autoridade Tributária (AT), o Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS) e as autarquias, tratando-se de impostos, contribuições e taxas, respectivamente.
A sessão foi ministrada
por Atanázio Franck, membro
da Ordem dos Contabilistas
e Auditores de Moçambique
(OCAM), que considerou
oportuna a escolha do tema,
tendo em conta que muitas

PME perdem inúmeras oportunidades por não terem a
sua situação fiscal regularizada, não por negligência, mas
sim por desconhecimento.
“As PME devem ter em
mente que pagar impostos é
um acto de cidadania. Apesar
de haver muitos instrumentos
legais à sua disposição, sendo
os principais as leis 15/2002,
de 26 de Julho, (Lei das Bases do Sistema Tributário) e
2/2006, de 22 de Março, (Lei
Geral Tributária), esta ques-

Sonda Hayabusa2 está a caminho
da Terra com amostra de asteróide

A agência espacial japonesa – a JAXA – anunciou que
a sua sonda Hayabusa2 está
a caminho da Terra, tendo a
bordo amostras recolhida da
superfície do asteróide Ryugu.
A chegada da Hayabusa2
foi um feito aplaudido por si só
mas a equipa responsável pelo
projecto percebeu que a tarefa
de recolher amostras da superfície não seria fácil. A superfície do Ryugu acabou por se
mostrar mais rochosa do que
se havia previsto, com a recolha a ter demorado um pouco

mais do que se antecipava devido à necessidade de encontrar uma superfície mais plana.
Ainda assim a Hayabusa2
não pousou na superfície do
asteróide, tendo atirado um
projéctil contra a superfície
para fazer uma pequena aproximação de forma a recolher
material suficiente para analisar. Agora, com a sonda a caminho da Terra, o projecto está
a ser considerado um sucesso
sobretudo quando muitos consideraram a missão uma tarefa
impossível, recorda o BGR.

tão ainda constitui uma dor
de cabeça para este segmento de empresas”, considerou.
Na ocasião, Atanázio Franck referiu-se, também, à Lei do
Regime Excepcional de Perdão
de Dívidas Tributárias, aprovada em Abril último, que pode
ser usada pelas PME e empreendedores para requerer o perdão das multas e juros resultantes de infracções ou violação
das obrigações declarativas.
Trata-se de um instrumento
através do qual o Governo per-

doa as multas e os juros de mora
de impostos de cidadãos com o
Estado e autarquias locais, mediante apresentação do pedido, por escrito, ao ministro da
Economia e Finanças, em caso
de dívida com o Estado, ou ao
presidente do Conselho Autárquico, quando a dívida é com a
autarquia, num prazo de nove
meses, a contar desde o dia da
entrada em vigor da referida lei.
“As PME têm a oportunidade de recorrer a esta lei
para fazer com que as suas

multas e juros sejam perdoados. Isso abre espaço para que
usem, posteriormente, o valor
para capitalizar o seu negócio”, disse Atanázio Franck.
No final, os participantes
louvaram a iniciativa do Standard Bank em abordar este
tema. Para estes, a sessão serviu para esclarecer aspectos relevantes do dia-a-dia das PME.
“Foi muito bom participar
neste Master Class sobre impostos e taxas para PME, em
especial por causa da situação
do INSS (regras e prazos para
canalização das contribuições),
do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (envio
da lista nominal, entre outras
questões). Não tínhamos noção de muita coisa que foi aqui
partilhada, como é o caso dos
regimes empresariais e seus benefícios. Foi uma sessão elucidativa”, afirmou Shena Magaia.
Por seu turno, Dalmar
Santos, realçou a relevância
da sessão para as PME, que
“têm muitas dúvidas ligadas à
questão dos impostos e taxas.
É importante que tenhamos
muita atenção nestes aspectos, principalmente no que diz
respeito às regras e prazos”.

China pede cooperação internacional
para teste de aterragem em Marte
A China convidou observadores internacionais a assistirem a um teste do seu módulo de
aterragem em Marte, à medida
que o país apela a uma inclusão
global em projectos espaciais.
Tratou-se da “primeira
aparição pública da missão de
exploração chinesa de Marte, e uma medida importante
para Pequim avançar pragmaticamente com as trocas
e cooperação internacionais
espaciais”, apontou em comunicado a Administração
Espacial Nacional da China.
Os convidados para o
evento vieram de 19 países
e incluíram os embaixadores do Brasil, França e Itália.
A demonstração das capacidades para pairar, evitar
obstáculos e desacelerar foi
realizada num local fora de Pequim que simula as condições
no Planeta Vermelho, onde a
força da gravidade é cerca de

um terço do nível da Terra.
A China planeia lançar
uma sonda e um veículo de
exploração para Marte, no
próximo ano, visando explorar detalhadamente partes diferentes do planeta.
O programa espacial chinês alcançou um marco no
início deste ano ao pousar
uma sonda no lado oculto da
lua, o hemisfério lunar que
não pode ser visto da Terra.

Desde a sua primeira missão
tripulada, em 2003, o programa
chinês desenvolveu-se rapidamente e tem procurado cooperar com agências espaciais
da Europa e de outros lugares.
Os Estados Unidos, no entanto, interditaram a maior parte da cooperação espacial com
a China, alegando motivos de
segurança nacional e impediram a China de participar na
Estação Espacial Internacional.
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Moçambique cresce só 2% este ano
devido aos ciclones e acelera em
2020 e 2021

A

consultora IHS
Markit considerou à Lusa que
a economia de
Moçambique
vai crescer 2% este ano devido
ao efeito dos ciclones Kenneth
e Idai, antecipando uma recuperação económica mais acelerada nos próximos dois anos.
“A taxa de crescimento de
Moçambique, a inflação e o
défice orçamental para 2019
podem ficar abaixo das estimativas iniciais da IHS Markit
tendo em conta o impacto dos
ciclones”, disse Thea Fourie.
Em declarações à Lusa
no seguimento da revisão da
projecção do crescimento da
economia mundial para 2,6%
este ano e 2,5% em 2020, a
analista que segue a economia de Moçambique disse
que depois do abrandamento
para 2%, este ano, “o início
dos esforços de reconstrução
pode deixar a actividade económica mais forte durante o
segundo semestre deste ano
e depois em 2020 e 2021”.

O défice orçamental este
ano deverá avançar para os
4,5% devido às necessidades
de 3,2 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros)
para a reconstrução das zonas afectadas pelos ciclones,
dos quais foram recebidos 1,2
mil milhões de dólares, cer-

ca de mil milhões de euros.
“A IHS mantém a previsão de um corte de mais
0,75 pontos na taxa de juro
do banco central durante este ano “no contexto de
uma inflação mais baixa”,
concluiu a analista. (Lusa)

Lusofonia

Desenvolvimento sustentável
discutem em Macau

O

desenvolvimento sustentável
do comércio de
madeiras tropicais entre os países lusófonos e a China foi a
tónica de um evento, na segunda-feira, em Macau, promovido
pela Organização Internacional
de Madeira Tropical (ITTO)
e pelo Fórum de Macau.
No total, 23 funcionários
e técnicos dos países de língua portuguesa, mas também
do Equador, Gana, Indonésia
e Malásia promoveram “intercâmbios sobre temas de promoção conjunta de criação da Cadeia Global de Fornecimento
Verde e incentivar a operação
e comércio sustentável das madeiras tropicais”, segundo o comunicado do Fórum de Macau.
No colóquio, que se realiza até dia 30 de Novembro,
os participantes vão analisar
“a criação da cadeia de for-

necimento verde de produtos
florestais globais e a promoção
do desenvolvimento de qualidade e sustentabilidade do comércio e do investimento dos
produtos florestais, elevar o
nível de profissionalismo das
áreas relativas, e promover a
cooperação aprofundada entre
as partes envolvidas, no âmbito do comércio e do investimento, em estreita cooperação
com a protecção de recursos
naturais e meio-ambiente”,
apontou o Fórum de Macau.
De acordo com a mesma
nota, é a primeira vez que o Fórum de Macau, “em cooperação
com os órgãos subordinados das
Nações Unidas, organiza formações de recursos humanos”.
A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de
Macau como plataforma para a
cooperação económica e comercial com os países de língua
portuguesa em 2003, ano em

que criou o Fórum de Macau.
Este Fórum tem um secretariado permanente, reúne-se a nível ministerial a cada
três anos e integra, além da
secretária-geral, Xu Yingzhen,
e de três secretários-gerais
adjuntos, oito delegados dos
países de língua portuguesa
(Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé
e Príncipe e Timor-Leste).
A próxima conferência
ministerial, estava prevista para acontecer em 2019,
ano em que a região administrativa especial chinesa
comemora 20 anos da transferência de administração
e foi palco de eleições para
um novo chefe do Executivo.
No entanto, a mesma
foi adiada e vai realizar-se apenas em 2020, “numa
data ainda a definir”, segundo a secretária-geral. (Lusa)
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ONG apoia sector agrário
na província de Maputo
Agricultores dos distritos
de Moamba, Magude e Manhiça, província de Maputo,
beneficiaram de apoio em diversas variedades de milho,
amendoim e diversos Kits
de sementes de hortícolas
para reforçar a produção na
presente Campanha Agrária
(2019-2020). O apoio surge no âmbito do Projecto
de Desenvolvimento Rural
e Fortalecimento das Capacidades de Resiliência das
Comunidades dos três distritos, levado a cabo pela
Helpcode Itália, consórcio
que integra Associozione Solidarieta e Sviluppo e o Instituto Oikos (ASeS/Oikos).
Para já foram distribuídos na
presente campanha agrária,
lançada em finais de Outubro, 6.6 toneladas de três
variedades de milho, 4 toneladas de amendoim, 969 Kits
de diversas sementes de Hortícolas, 150 Kg de semente
de feijão Nhemba, 280 Kg
de Feijão Verde, 300Kg de
semente de arroz, 215 pares de botas e 2,3 toneladas
de fertilizantes inorgânicos.
A ajuda beneficiou um total
de 37 associações dos três
distritos, o que constitui estratégia de redução da fome
que assola a província de
Maputo devido a escassez
da chuva. No sector hídrico,
a Helpcode Itália, apoiou
no aprovisionamento de 25
motobombas, reactivação e
reabilitação de 2 regadios do
Bloco 48 e Ligongolo, construção de 12 sistemas de rega
gota a gota e o primeiro impacto visível, foi a expansão
das áreas de cultivo de forma
significativa, e como consequência houve aumento da
produção e produtividade.
O processo de distribuição
de insumos foi feito em coordenação com o governo,
através da Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar (DPASA) e
Serviços Distritais de Actividades Económicas (SDAE),
e todas estas acções da HelpCode tem sido realizadas
em conjunto com os SDAE.
Em declarações, o Agrónomo da HelpCode, Arlindo
Macie, apontou que “desde
o lançamento da presente
campanha agrária, já foram
distribuídas sementes, fertilizantes e instrumentos de
trabalho em todos os distritos abrangidos, e neste momento o grau de realização
é de cerca de 98%. Por ou-

tro lado, sensibilizamos os
produtores a observarem as
técnicas agronómicas correctas e os pacotes tecnológicos
disseminados, das diferentes
culturas de modo a garantir melhores rendimentos”.
O Projecto de Desenvolvimento Rural e Fortalecimento das Capacidades de Resiliência das Comunidades,
presta assistência à agricultura e pecuária, promoção da
irrigação e comercialização
de produtos agrícolas, fortalecimento das habilidades
técnicas e desenvolvimento
do conhecimento dos produtores e parceiros, gestão dos
produtos e dos serviços técnicos. Aliado a estas acções,
há também actividades de
transferência de tecnologia,
que acontecem nos Campos
de Demonstração de Resultados (CDR), que também são
vitrinas tecnológicas equipadas com sistemas de rega
e todas as condições necessárias para o cultivo de culturas, nas áreas das associações e a sua gestão é feita de
forma participativa entre todos os intervenientes, desde
os agricultores, expansionistas até aos técnicos da Helpcode, afectos ao projecto.
Os resultados deste apoio
que a Helpcode Itália tem
vindo a prestar às comunidades são visíveis, e é neste
âmbito que Arlindo Macie
reforça que “Os inquéritos
regulares que temos realizado ao nível dos produtores indicam que o número
de refeições nas famílias
tem vindo a aumentar bem
como a diversificação dos
alimentos, e não menos importante, os produtores já
conseguem ter algum excedente para a comercialização, o que lhes permite satisfazer outras necessidades
e adquirir bens que não são
produzidos na machamba, bem como outras realizações nas suas famílias.
Portanto, Estes indicadores
apontam para uma melhoria na segurança alimentar
e nutricional e o aumento
da produção é um facto”.
No entanto, apesar dos
avanços registados, ainda
persistem desafios no sector de produção, impostos
pelas alterações climáticas. As acções da Helpcode Itália integradas neste
projecto prevêem cobrir na
presente campanha agrária
cerca de 4000 agricultores.
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FMI defende fundo soberano para receitas
da exploração de gás em Moçambique

O

Fundo Monetário Internacional
(FMI) defendeu
a criação de um
fundo soberano
para as receitas de gás natural
em Moçambique, alertando
para o risco de os recursos se
tornarem numa “maldição”.
“Os recursos naturais podem ser uma maldição e, por
isso, [na gestão das suas receitas] é preciso muito cuidado.
Nós achamos que a criação
de um fundo, apesar de adiar
o consumo num cenário onde
há necessidades, iria favorecer
a economia moçambicana”,
disse o representante do FMI
em Moçambique, Ari Aisen.
Aquele responsável do
FMI falava durante a apresentação em Maputo, capital
de Moçambique, do relatório
das perspectivas económicas
para a África Subsaariana.
Para o representante do
FMI, se as receitas do gás natural forem usadas sem um plano
específico, o risco de Moçambique cair na “doença holandesa” é maior, tendo em conta
que o país já regista altos níveis de disparidade económica.

“Se o Governo tentar fazer tudo de maneira muito
rápida, o risco de desperdício é muito alto. A decisão de
poupar diminui a volatilidade e pode proporcionar uma
redução mais sustentável da
pobreza”, declarou Ari Aisen.
O investimento em infra-estruturas que dinamizem outros sectores é apontado pelo
representante do FMI como
fundamental para diversificar a

economia, evitando que o país
dependa apenas de uma indústria que cria poucos empregos e está exposta a riscos no
mercado internacional, apesar
de movimentar muito capital.
Ari Aisen considera ainda que a poupança passa
pela criação de instituições
fortes e que definam regras fiscais “muito claras”.
“Precisamos
de
instituições que definam quan-

to é que se gasta e como”,
acrescentou o representante
do FMI, observando que há
exemplos em África de países
que adoptaram o sistema do
fundo soberano, mas não surtiu efeito devido a má gestão.
“Ainda é muito cedo
para dizer que Moçambique é uma excepção, mas é
importante perceber que o
Governo e o Banco de Moçambique estão interessados

neste assunto”, acrescentou.
Em Março deste ano, o Presidente moçambicano, Filipe
Nyusi, defendeu que o país deve
criar um mecanismo de poupança das receitas dos recursos
minerais, para evitar que as riquezas nacionais sejam fonte
de desastre económico e social.
“Com um mecanismo de
poupança bem estruturado e
com padrões de gestão e de
governação moderna, podemos transformar os ganhos
de recursos não renováveis
em geração de recursos renováveis que irão beneficiar, de
forma perpétua, as nossas gerações e as gerações futuras”,
declarou então Filipe Nyusi,
falando na abertura da conferência “Preparando Moçambique para a Era do Gás Natural”.
Moçambique tem reservas
de gás natural estimadas em
cerca de 270 triliões de metros
cúbicos, cuja exploração vai arrancar nos próximos anos, o que
obriga o país a preparar-se para o
advento de volumes massivos de
investimento e para uma gestão
criteriosa das receitas da actividade extractiva, segundo dados
da Presidência moçambicana.

Projecto mineiro de areias pesadas no sul de
Moçambique recebe terceira área de concessão

A

empresa
mineira Savannah
anunciou, hoje,
em comunicado, ter recebido,
em consórcio com a Rio Tinto,

uma terceira licença do Governo moçambicano para explorar
alguns dos maiores depósitos
de areias pesadas do mundo.
“A terceira concessão de
mineração à Mutamba Minerals

Sands SA conclui o contrato
de locação do projecto Mutamba em Jangamo e Inharrime,
representando uma conquista significativa para a Savannah na ‘joint venture’ com a

Rio Tinto”, refere David Archer, presidente da empresa.
A terceira concessão de
11.800 hectares situa-se ao
lado das outras duas de 28.000
hectares recebidas pelo consórcio em Setembro, “elevando
a área total das concessões de
mineração para 39.881 hectares”, acrescenta o comunicado.
As prospecções apontam
para a existência de 4,4 mil milhões de toneladas de recursos
com um grau de minerais pesados a rondar os 3,9%, pelo que
o projecto de mineração Mutamba “abrange um dos mais
maiores depósitos de areia mineral pesada por explorar no
mundo”, refere o consórcio.
As concessões têm validade de 25 anos (até 2044),
com possibilidade de extensão por igual período.
A Savannah tem actualmente 20% de participação no

consórcio com a Rio Tinto, do
qual é a operadora, sendo que a
fatia que detém pode aumentar
para 35% após a entrega do estudo de viabilidade preliminar,
em andamento, e finalmente
até 51% após a entrega do estudo de viabilidade final, conclui o comunicado da empresa.
As areias pesadas são o quinto principal produto de exportação de Moçambique, tendo representado 286 milhões de dólares
(258 milhões de euros) em 2018,
segundo o anuário do Instituto
Nacional de Estatística (INE).
Os minerais a que usualmente se faz referência com a
expressão “areias pesadas” por serem minúsculos cristais
extraídos de areia -, são usados
em aplicações industriais, tais
como pigmentação de tintas, sistemas de abrasão e isolamento
ou produção de materiais com
propriedades específicas. (Lusa)

28 |

zambeze

| CULTURA|

Quinta-feira, 21 de Novembro de 2019

Jeconias Mocumbi
descobre tindzila da poesia
Activista cultural e social, residente em Zimpeto.Apreciador da escrita, estudante, de
22 anos. Eis JeconiasMocumbi, machope de Inharrime,
que quer descobrir as tindzilasda poesia.

J

econias afirma que
foi com muita timidez
que começa escrever.
“A timidez me surge
na medida em que
avalio o que escrevo. Longe
de mim me achar poeta, contudo, a poesia é meu hobby.
Vou ser sincero em dizer
que não sei quando começo
a escrever e quando descubro que tinha talento para
fazer poemas. Queria usar
a cortina da escola como
todo mundo o faz, porém
descubro que em meu caso
poderá ter sido incomum, a
minha escrita inicia-se desde o momento que me dei
conta da sua existência. A
escola foi mais um lugar
de aprimorar esse processo
através da dita sistematização do conhecimento como
o ocidente nos fez crer”.
É como poeta, fora de
não o ser. Acho que me tornei bem antes mesmo de saber quem eu era. Eu aprendi
a me reinventar na vida e
como todos dizem o poeta é
um constante ser em reinvenção, embora não queira me
distanciar do pensar comum,
acho que todo ser humano é
poeta”, frisou o jovem artista.
Diz que o ambiente que
nos rodeia é que nos proporciona os meios ou instrumentos de expressar a poesia interior em nós. “Para o
meu caso, o papel e a caneta
foram-me os instrumentos
que o meio me proporcionou para expressar as nuances da minha humanidade”, referiu assumindo que
com isso pretendo dizer que tenho zero tempo
de escrita. A cada dia me
reinvento e nesse reinventar surge-me um novo poeta
que desconheço por vezes
que existia em mim. Pois
cada poeta que me surgi
tem suas dores, alegrias,
paixões, necessidades, etc.”
Sobre obras e livros lan-

çados Jeconias conta que
ainda não tem nenhuma obra
Convencional lançada. Mas
importa realçar que Jeconias
já tem alguns projetos que
só o tempo dirá o verdadeiro juiz. Tem algumas participações em antologias internacionais, revistas, sites,
páginas, redes sociais e uma
participação numa recente
antologia nacional designada Poemas + 258 organizada
pelo Nélio Gemusse. Ainda
nos seus trabalhos publica
em sua conta pessoal do Facebook “JeconiasMocumbi.
Ainda, no que tange a
sua aparição, tem- se apresentado em alguns palcos da
praça para declamar alguns
textos de sua autoria. Fora
isso é colaborador e cofundador dum projeto artístico
intitulado “Projeto Tindzila”
sedeado no distrito de Inharrime com o fim de promover
a expressão artística sobretudo nas zonas rurais e pequenas vilas onde iniciativas
do género escasseiam. Nesse
projeto promovem-se círculos de leitura mensais com
os alunos das escolas locais
e realizam saraus mensais.
Como artista “o meu
maior sonho seria construir
um centro cultural no meu distrito (Inharrime) e ainda que
as portas nos sejam abertas
para desenvolver e expressar
a nossa arte. Principalmente o
campo da literatura parece um
campo esquecido”. “Na verdade, eu me vejo a fazer algo
sim pela cultura, sobretudo
literária, primeiro pelo projeto Tindzila, embora novo
mais com uma boa receção e
por outra pelo apoio das iniciativas do género”, desabafa.
Ainda no âmbito do projecto, diz que está em curso
um edital de submissão de
poemas para compor uma
antologia em formato e-book, que posteriormente se
torne numa obra física mas
para tal necessita de apoio.
“Se me permitir queria usar
deste espaço para pedir a
publicação do nosso edital e
pedir parceria. Mas recentemente submeti o meu original a um concurso nacional”.
Silvino Miranda
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Morreu José Mário Branco, nome
maior da música portuguesa
gravados entre 1967 e 1999,
José Mário Branco contou à
Lusa: “Tem aí primeiras faixas
a seguir às ‘cantigas de amigo’,
que é um single da ‘Ronda
do Soldadinho’. Foi um disco
militante, foi um disco clandestino. Claro que tinha de
ser feito com pouco dinheiro,
gravado em coisas que não eram
bem estúdios, eram garagens
onde havia gravadores, eram
coisas muito rudimentares”.

Nascido no Porto, em Maio
de 1942, José Mário Branco é
considerado um dos mais importantes autores e renovadores
da música portuguesa, em particular no período da Revolução
de Abril de 1974, cujo trabalho
se estende também ao cinema,
ao teatro e à acção cultural.
Foi fundador do Grupo de
Acção Cultural (GAC), fez
parte da companhia de teatro
A Comuna, fundou o Teatro
do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades e colaborou na produção
musical para outros artistas,
nomeadamente Camané, Amélia Muge, Samuel e Nathalie.

Na mesma entrevista, José
Mário Branco disse que não
dava importância nenhuma
a efemérides e celebrações de
datas redondas, assinaladas
também pela Feira do Livro do
Porto, onde foi homenageado.

Em 2018, José Mário Branco
cumpriu meio século de carreira, tendo editado um duplo
álbum com inéditos e raridades,
gravados entre 1967 e 1999. A
edição sucede à reedição, no
ano anterior, de sete álbuns de
originais e um ao vivo, de um
período que vai de 1971 e 2004.

“Não são coisas que me
motivem muito, tenho respeito pelo respeito das pessoas, mas essas histórias
das efemérides…”, afirmou.
O último álbum de originais,
“Resistir é Vencer”, data já de
2004, mas manteve-se sempre
militantemente ativo e colaborativo com outros artistas.

“Que possa sempre honrar o
seu exemplo”
Nas redes sociais, foram
muitas as reações à morte de
José Mário Branco, de várias
personalidades do mundo da
música e não só. A rapper
Capicua escreveu no Facebook que teve pena de não ter
conhecido pessoalmente José
Mário Branco para lhe agradecer o exemplo, assinalando
que espera “sempre” honrá-lo.
Já o escritor Valter Hugo
Mãe referiu-se à morte do
cantautor como uma “insuportável notícia”, acrescentando:
“Que génio perdemos agora”.
Interventivo, inquieto,
militante
Jos é Mário Branco dei xa um legado de 50 anos de
música de inquietação, inter ventiva e militante.
Nascido a 25 de maio de 1942,
no Porto, José Mário Branco
foi um renovador da música
portuguesa, em particular a
partir dos anos imediatamente
anteriores à Revolução de Abril
de 1974, e cujo trabalho se
estendeu também ao cinema,
ao teatro e à acção cultural.
Exilou-se em França, em
1963, depois de perseguido

pela PIDE, a polícia política
da ditadura, militante comunista que se opôs ao regime
ditatorial de Salazar e a uma
participação na guerra colonial, e só regressou a Portugal
depois da Revolução de Abril.
Em França viveu intensamente os acontecimentos de 1968 e,
50 anos depois, em entrevista
à agência Lusa, José Mário
Branco recordava que, nesse
tempo de exílio, percorreu o
país para “divertir e dar força”
aos trabalhadores que ocuparam escolas, fábricas, bairros e
pracetas, com outros cantores
portugueses e artistas franceses.
“E foi aí que eu e outros
artistas portugueses começámos a sair da nossa concha de
exilados, e conhecemos muitos
artistas franceses e de outras
nacionalidades. E daí surgiram
algumas afinidades artísticas”,
relembrou o músico, citando
por exemplo a criação da cooperativa artística GroupeOrganon,
com quem chegou a gravar.

Nos anos 1980 editou um dos
mais célebres registos, “FMI”,
um monólogo com cerca de
vinte minutos gravado no Teatro
Aberto, em 1982, no qual, acompanhado por guitarra acústica
e flauta, recita e canta um texto
que compôs “de rajada”, numa
noite de fevereiro de 1979.
“Assumo inteiramente aquilo tudo, mas felizmente não
estou no estado em que estava
na altura, amadureci. Tenho a
mesma atitude radical e orgânica, mas é uma emoção mais
serena”, afirmou o autor à agência Lusa, recordando que estava
a viver em casa do irmão em
Lisboa, quando compôs o tema.
“ Ti n h a a c a b a d o d e s e r
corrido do Teatro da Comuna e vivia-se ainda um ref l u x o d o P R E C ”, d i s s e .
Sobre a atuação, em 1982,
recorda-se de ter posto alguns
dos espectadores a chorar. “As
pessoas ficaram muito tocadas
com aquilo, passaram o mesmo
processo que eu ao escrever, que

começo com um tom irónico e
vou endurecendo e ficando apanhado pelo próprio texto”, refere.

Participou no projecto “Três
Cantos”, ao lado de Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias. Em
2007 participou no espectáculo
“Canções pelo Iraque”, contra
a invasão norte-americana do
Iraque, ao lado de nomes como
Jorge Palma, Paulo de Carvalho,
Pedro Abrunhosa e Carlão.

“Sou o Zé Mário Branco, 37
anos, do Porto, muito mais
vivo que morto, contai com
isto de mim para cantar e
para o resto”, dizia o cantor no
fecho da interpretação de “FMI”.

“Sempre fiz poucos discos
por causa dessa polivalência.
Gosto muito de trabalhar
para os outros. Não me sinto menos interessado por
não ser eu a cantar”, disse.

Em 2017, José Mário Branco
assinalou 50 anos de carreira,
contados a partir da gravação,
em 1967, do primeiro EP, “Seis
Cantigas de Amigo”. O primeiro
álbum, “Mudam-se os Tempos,
Mudam-se as Vontades”, foi lançado ainda no exílio, em 1971,
assim como o seguinte, “Margem de Certa Maneira”, em 1973.

Nos últimos anos, resistia a
espectáculos, porque se sentia
“um bocado museológico em
cima do palco”, para “cantar as coisas do costume com
as pessoas a acenderem isqueiros e telemóveis e abanar
o capacete com as canções
que têm vinte ou trinta anos”.

“A M ã e” ( 1 9 7 8 ) , “ S e r
solid(t)ário” (1982), “A Noite”
(1985), “José Mário Branco
ao Vivo” (1997) são álbuns
que surgem nos anos seguintes, a par de outros projetos,
da produção à composição.
Quando em 2018 lançou um
duplo com inéditos e raridades,

José Mário Branco, que cresceu entre o Porto e Leça da Palmeira, tinha formação em História e Linguística, foi fundador
do GAC - Grupo de Acção Cultural, fez parte da companhia
de teatro A Comuna, fundou o
Teatro do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades
e foi por duas vezes distinguido
com o Prémio José Afonso.
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Guebuza pediu apoio da
empresa Privinvest para Frelimo
O principal arguido num
esquema de fraude em Moçambique, em julgamento
nos Estados Unidos, afirmou
que o ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza
pediu o apoio da empresa
Privinvest para a Frelimo.

N

o
depoimento prestado na
terça-feira, Jean
Boustani, acusado pelos procuradores norte-americanos,
afirmou que Guebuza pediu
à empresa de construção naval apoio para a segurança em
Moçambique, atração de investidores internacionais, aumento de investimentos no país e
apoio à Frelimo pela Privinvest.
A empresa de construção
naval Privinvest, com sedes no
Líbano e nos Emirados Árabes Unidos, era a fornecedora
para um projecto de protecção da zona exclusiva económica (ZEE) de Moçambique.
O pedido terá sido feito durante uma reunião, em 2013,
no Palácio da Presidência, em
Maputo, indicou Boustani.
Documentos da acusação
dos Estados Unidos, apresentados em tribunal há um mês, registam o pagamento de dez milhões de dólares (nove milhões
de euros) de uma subsidiária da
empresa Privinvest à Frelimo
em quatro tranches, em 2014.
Quatro facturas de transferências em 31 de Março, 29
de Maio, 19 de Junho e 03 de
Julho de 2014 num total de
dez milhões de dólares foram
enviados pela empresa Logistics International de Abu
Dhabi, subsidiária da empresa Privinvest, com destino
à conta detida pelo Comité
Central da Frelimo no Banco
Internacional de Moçambique.
Em tribunal, o negociador
da Privinvest disse na terça-fei-

ra em tribunal que, em Janeiro
de 2013, teve duas reuniões
privadas com Armando Guebuza para falar sobre o “empenho no projecto ZEE” e a “falta
de resposta moçambicana”.
Boustani indicou ter viaja-

do para Maputo para encontrar
Guebuza e discutir o projecto
de protecção da ZEE, porque
de Moçambique “não havia
sinais, esperança, novidades”.
No primeiro encontro, Armando Guebuza sublinhou “a

visão que tinha para o projecto e a satisfação em realizá-lo,
por uma razão estratégica para
a segurança de Moçambique”,
disse Boustani, questionado pelo advogado de defesa.
“No dia seguinte, fui ao

Palácio da Presidência com
Armando Júnior, seu filho”,
lembrou o arguido, acrescentando que o segundo encontro com o chefe de Estado
foi “mais curto e directo”.
Na segunda reunião, Jean
Boustani disse que “Armando
Guebuza pediu quatro coisas”
à Privinvest, nomeadamente,
estabilidade e segurança no
país, e mais investidores estrangeiros em Moçambique,
devido ao êxito do projecto.
“Tragam mais investidores
para todos os sectores económicos e não só de recursos
naturais, mas também para
o turismo, indústria e produção ‘made in Mozambique’”,
disse Boustani, citando o ex-Presidente
moçambicano.
“Número três”, enumerou
o arguido em tribunal, o Presidente disse querer “ver mais
investimentos” da empresa
no país, sem actuarem “como
qualquer antigo empreiteiro
que vem a África, vende e sai”.
Boustani explicou que mais
tarde Guebuza fez mais um
pedido: “quero que apoiem
também a Frelimo”, terá dito,
de acordo com o arguido.
O ex-Presidente terá dito
que “a ZEE era o projecto mais importante fora dos
sectores do gás e petróleo”
e que, sendo um trabalho de
“muita sensibilidade”, tinham
que ser os “parceiros certos”.
O caso refere-se a empréstimos contraídos de forma ilegal
pelas empresas moçambicanas
MAM, Ematum e Proindicus,
com garantias assinadas pelo Ministério das Finanças de Moçambique, mas sem conhecimento
ou autorização do Parlamento.
As empresas deixaram de pagar aos credores e abriram, desta
forma, uma dívida escondida de
2,2 mil milhões de dólares (dois
milhões de euros) nas contas do
Estado moçambicano. (Lusa)

