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A farsa judicial continua em Gaza

Tribunal exige
720 mil para
libertar jovens
presos políticos
Dívidas ocultas e o envolvimento do Ministro da Economia

Adriano Maleiane
facilitou o petisco
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Jorge Matine do Forúm de Monitoria Orçamental

Adriano Maleiane deve se demitir

DÁVIO DAVID
O actual ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane,
é considerado co-conspirador da mega-fraude aos interesses
dos investidores norte-americanos, alegadamente por ter viajado em 2016 para os Estados Unidos da América para negociar a venda de títulos considerados “tóxicos” da reestruturação das dívidas ocultas da EMATUM.

P

ara o economista
moçambicano
e
membro do Forúm
de Monitoria Orçamental
(FMO)
Jorge Matine, o actual ministro da Economia e Finanças e
outros gestores públicos implicados no julgamento do libanês Jean Boustani nos Estados
Unidos da América (EUA) devem equacionar renunciar seus
cargos públicos para deixar
um Estado forte e respeitável.
Em entrevista ao Zambeze,
Jorge Matine disse que o julgamento trouxe mais evidências
sobre o que a sociedade civil
moçambicana sempre falou, relativamente a ideia de que este
era um negócio ilegal, um negócio orquestrado para tirar recursos do Estado moçambicano.
“Penso que para os de-

tentores de cargos públicos
como é o caso do ministro
Maleiane é com grande tristeza que Moçambique está a ser
conotado como um país em
que os seus dirigentes estão
envolvidos em negócios que
visam manchar o Estado e tirar proveito próprio de entidades sérias de outros países”.
Questionado se há espaço
para a responsabilização criminal e interna dos (novos) gestores públicos que tiranicamente
negoceiam a reestruturação
das dívidas anticonstitucionais,
Matine respondeu que vai depender das próximas acções
da Procuradoria-geral da República (PGR), tendo em conta
o julgamento de Nova Iorque.
O mais grave para o economista Jorge Matine é que também há risco de haver banali-

zação dos órgãos de soberania
nacional como é o caso do Conselho Constitucional pelo facto
do governo do dia avançar
com o processo da reestruturação da dívida da EMATUM,
considerada nula por Acórdão
do Conselho Constitucional.
“O risco sempre existiu,
eu penso que é nessa direcção
que temos que caminhar, para
que os detentores de cargos
públicos, até porque no acto
da sua tomada de posse eles
juram respeitar a Constituição, as leis e as instituições
moçambicanas, essa é a responsabilidade que se pede, até
que ponto esses detentores de
cargos públicos estão a respeitar o seu juramento, as leis, e
as instituições moçambicanas?
Por fim, Matine ajunta que
igualmente abre-se um grande
precedente, que há dirigentes que estão no poder, mas
que devem renunciar e deixar
um Estado forte e respeitável.
Adriano Maleaine considerado
co-conspirador das dívidas
ocultas
Avoluma-se a lista dos

lesa pátrias que terão “burlado o povo moçambicano e os
investidores norte americanos
no considerado maior desfalque financeiro da África, na
actualidade, e dessa vez coube
ao actual ministro Maleaine.
De acordo com jornalistas
da praça, que acompanharam
o julgamento do libanês Jean
Boustani “in loco” nos Estados Unidos da América, que
falavam, terça-feira, no programa “Linha Aberta” da STV, o
actual ministro da Economia e
Finanças Adriano Maleiane é
co-conspirador da mega-fraude
aos investidores americanos.
De acordo com o jornalista
e investigador do Centro da Integridade Pública (CIP) Borges
Nhamirre, o ministro Maleaine
foi responsável pelo processo da
troca dos títulos da EMATUM
de mozbounds para eurobounds
em que o deadline estava previsto para 29 de Março de 2016.
O ministro Maleaine viajou de Maputo para os EUA
com senhor Ubisse e António
Carlos do Rosário (...) e o FBI
fez o rastreio dessa viagem
toda, o vôo que usavam, que
estavam na primeira classe e
até o número do assento, portanto, sairam de Moçambique
para o território americano
para dizerem aos investidores
americanos para comprarem
os títulos de crédito da EMATUM, escondendo o facto de
que Moçambique tinha a dívida
da PROINDICUS e da MAM,
que se veio a descobrir 15 dias
depois de se concluir a restruturação da dívida da EMATUM.
“Maleaine sabia das outras
dívidas mas não disse nada”
“Maleiane sabia das outras
dívidas e não disse, chamaram uma data de investidores
norte-americanos, um deles
(...) diz que perdeu 73 milhões
de doláres nesse negócio, que
comprou títulos da restruturação da dívida da EMATUM”,
explicou Borges Nhamirre.
Segundo Borges, perguntaram ainda ao referido investidor
norte-americano “burlado”, que
se soubesse que havia pagamento de corrupção neste negócio
ele respondeu que se soubesse
que Moçambique tinha outras
dívidas e que não fosse capaz
de as pagar não teria comprado os referidos títulos (tóxicos) da dívida da EMATUM.

“O ministro da Finanças é
co-conspirador na restruturação
da dívida da EMATUM, essa
dívida foi restruturada em Março de 2016, há menos de um ano
depois entrou em situação de
incumprimento (não pagamento) precisamente porque havia
outro serviço da dívida que foi
ocultado. Ele (Maleiane) não é
arguido, a ter que ser arguido
seria acusado, e fazendo um paralelismo com a legislação moçambicana, seria acusado de só
um crime, outros são acusados
de quatro crimes, Maleiane seria
acusado de crime de conspiração
para defraudar os investidores
norte-americanos, enquanto os
outros são acusados de defraudar investidores, lavagem de
dinheiro, fraude financeira, por
diante...”, explicou Nhamirre.
Legislação moçambicana usada
em sede de julgamento nos
EUA
Por seu turno, o decano jornalista Fernando Lima acrescentou que o ministro Maleiane
foi pronunciado no julgamento
de Jean Boustani como co-conspirador da fraude a investidores norte-americanos, por em
2016 ter feito a referida viagem
aos EUA para negociar a venda
de títulos considerados tóxicos no processo da restruturação das dívidas da EMATUM.
Entretanto, Lima entende
que um dos aspectos curiosos
do julgamento de Brooklyn é
que até parecia que “estavamos num tribunal moçambicano, porque até o código penal
moçambicano foi discutido,
a lei da Probidade Pública foi
discutida, a lei Anti-corrupção
também foi discutida (...) para
fazer a acusação de suborno a
agentes do governo estrangeiro,
toda a legislação que foi citada
foi de forúm moçambicano.
Para o jornalista do grupo Soico, António Tiwa, que
igualmente acompanhou todo
o processo de Jean Boustani
nos EUA, o que lhe chamou
mais atenção no julgamento foi quando nas alegações
finais, o Ministerio Público
norte-americano “vestiu” Jean
Boustani do contrário de Robin Hood, uma personagem
de ficção que roubava aos
ricos para dar aos pobres, e
“aponta Jean Boustani como
quem faz o contrário, rouba
aos pobres para dar aos ricos”.
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Gringos revelam o que os moçammbicanos queriam ouvir

Finalmente o nome do rei!
O antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza, dois
dos seus filhos e 17 outros moçambicanos são indicados numa
lista de “transferências feitas” pela empresa Privinvest, acusada de subornos no caso das dívidas ocultas, segundo um documento consultado pela Lusa.

A

construtora naval Privinvest
era a fornecedora de embarcações e equipamentos para as empresas
públicas moçambicanas Ematum, MAM e Proindicus que
entraram em ‘default’ em 2016
e revelaram dívidas desconhecidas de Moçambique no valor
de 2,2 mil milhões de dólares
(dois mil milhões de euros).
Depois da descoberta das
dívidas ocultas, um director
da empresa Privinvest procurou registar transferências de dinheiro feitas desde
2013 para 20 pessoas e uma
empresa, num ‘e-mail’ interceptado pelos investigadores
da Procuradoria federal dos
Estados Unidos da América.
“Anexo um documento relacionado com transferências
feitas para «consultores» de
projecto moçambicano”, lê-se
na segunda linha da mensagem, depois de uma explicação de que estão a ser usadas
as contas de ‘e-mail’ pessoais
(não as contas corporativas
da empresa), “devido à sensibilidade da informação”.
A lista, a que a Lusa teve
acesso, foi mostrada durante alguns segundos na última
quinta-feira, nas alegações finais do julgamento que decorre
em Nova Iorque sobre o caso,
pelo procurador Hiral Mehta.
Entre os nomes enumeComercial

rados na lista estão o antigo
Presidente de Moçambique
Armando Guebuza, dois filhos
deste e a falecida mulher do
antigo ministro das Finanças
Manuel Chang, Lizete Chang.
A lista também inclui vários diplomatas do Governo
de Moçambique no Médio
Oriente, como, por exemplo, o
antigo embaixador nos Emirados Árabes Unidos Francisco
Cigarro, o cônsul no Dubai,
José Maneia, ou o conselheiro
diplomático Riduane Adamo.
Os consultores do ex-Presidente Guebuza Edson Macuácua, Renato Matusse, Marlene Magaia, Carlos Simango,
Neusa Matos e Carlos Pessane também constam da lista.
Muitos dos nomes coincidem com um pedido da
Procuradoria-Geral da República de Moçambique, em
2017, para quebra do sigilo
bancário, numa investigação moçambicana relacionada com as dívidas ocultas.
Os 21 nomes fazem parte
de uma mensagem de correio
electrónico de 13 de Abril de
2017, do director financeiro da
Privinvest, Naji Allam, para
uma conta registada com o
nome de Ayomin Senanayake.
Segundo o documento,
Naji Allam pedia assim que o
colega confirmasse os nomes
que receberam “transferências
directas” e detalhes de “companhia/quantidade/data”,
já

que os pagamentos, devido
aos valores avultados, eram
dispersados pelas várias subsidiárias da Privinvest e para
diferentes contas de destino.
“Privilegiado
e
confidencial” pode ler-se em
letras maiúsculas e a negrito no título da lista.
Os primeiros três nomes são do ex-Presidente
de Moçambique Armando
Guebuza e dos seus filhos
Ndambi e “Mussunbuluco”.
O procurador Hiral Mehta
comentou, na quinta-feira:
“Tem uma lista. Quem está
no topo? ‘Mister’ [senhor]
nem-um-único-cêntimo
Armando Guebuza”, referindo-se ao depoimento do arguido Jean Boustani de que o

ex-Presidente moçambicano
terá dito que “ninguém, mas
ninguém, (…) pode pedir um
tostão para fazer um projecto”.
A Justiça norte-americana
não fez nenhuma referência
a Mussumbuluko Guebuza
durante todo o processo, mas
Ndambi Guebuza foi considerado conspirador e suspeito de
ter recebido 60 milhões de dólares da empresa Privinvest.
Depois dos nomes dos
consultores de Armando Guebuza e diplomatas, estão Ângela Leão, esposa de Gregório
Leão, dos serviços secretos,
e Lizete Chang, falecida esposa do antigo ministro das
finanças, Manuel Chang.
A deputada falecida Izidora Faztudo e Guilhermina

Langa, alegadamente sócias
de Renato Matusse, são outros nomes escritos na lista do
director financeiro da Privinvest e foram várias vezes referidas durante o julgamento de
seis semanas em Nova Iorque.
A lista inclui Maria Gamito, esposa do administrador da Ematum Henrique
Gamito, e Salvador Mula.
No final aparecem os nomes de dois moçambicanos
acusados no julgamento dos
Estados Unidos da América,
Téofilo Nhangumele, agente
de negócios para a Privinvest,
acusado de trabalhar em nome
do gabinete do ex-Presidente
Armando Guebuza e António
do Rosário, antigo director
dos serviços secretos e director da empresa Ematum.
Em 21.º lugar da lista,
está escrito, por fim, a empresa Jociro Internacional,
uma sociedade de investimentos detida por Ângela
Leão e António do Rosário.
O esquema de corrupção
terá sido criado com autoridades moçambicanas, como
o antigo ministro das Finanças Manuel Chang, que se
encontra detido na África do
Sul e enfrenta pedidos de extradição para Moçambique
e para os Estados Unidos.
Manuel Chang terá autorizado os empréstimos ilegais às empresas Ematum,
MAM e Proindicus, sem dar
conhecimento ao Governo.
António do Rosário e
Teófilo Nhangumele também são arguidos nos Estados
Unidos.
(Lusa)
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Tribunal exige 720 mil para
libertar presos políticos da ND
partido no poder em detrimento
de repor a veracidade dos factos, pois, a detenção dos presos políticos foi desde sempre
baseada em suposições e não
em actos concretos e/ou provas
que incriminam aqueles delegados de candidatura da ND.
Esta acção acontece num
contexto de pressão e de denúncias de violação da legalidade
jurídico-constitucional por vários actores sociais e políticos
de dentro e fora do país, para
além do papel crucial desenvolvido pelos advogados que,
nos primeiros dias da detenção
arbitrária, solicitaram em tempo útil a libertação imediata
e incondicional dos detidos.
Muchanga lamenta o funcionamento do nosso sistema
de justiça, perante uma detenção prenhe de ilegalidades,
em que as pessoas são detidas
e depois segue-se o processo de investigação para apu-

rar as razões da sua detenção.
“É inadmissível a detenção de pessoas para a sua investigação, quer dizer, é tal
licença que têm para prender,
bater, matar, silenciar vozes
discordantes em Moçambique”, criticou Muchanga.
Entende a ND que a detenção de seus membros tem
interpretação deliberada de
derrubar toda uma civilização dos processos eleitorais e
acrescenta que pode significar tempos mais difíceis ainda
para a construção do processo
democrático do país, havendo
a privação da liberdade e violação do direito fundamental
de participação política em
Moçambique, porque as pessoas acreditam em convicções
profundas sobre a liberdade.
“Houve solidariedade nacional e internacional de organizações de todo o mundo, que
têm estado a denunciar a ilegali-

dade destas ordens de civismo”.
Entretanto, a ND sublinha que continuará a
primar pela vigilância da
democracia, lutar pela preservação da liberdade, bem como
a nutrir o espírito patriótico
Por outro lado, Muchanga
sustenta que a indignação da ND
não pode ser vista como sendo
exclusiva daquela agremiação
política, mas como preocupação
nacional, pois, os autores que
se envolveram no enchimento
das urnas, deturpando todo um
processo eleitoral encontram-se livres, em detrimento dos
que combatiam pela legalidade
e justeza do processo eleitoral.
Contudo, Muchanga diz
estar convencido de que nada
será como dantes enquanto o
partido Nova Democracia vestir determinação inabalável na
luta pela democracia, o que
seguramente poderá garantir
esperança aos moçambicanos.

Freiras alertam para “clima
de medo” no norte do país
LUÍS CUMBE
O Tribunal Judicial do Distrito de Chókwè, província de
Gaza, diferiu a caução de 720 mil meticais para libertar os 18
presos políticos do partido Nova Democracia, detidos a 15 de
Outubro passado, acusados de falsificação de credenciais de
observadores eleitorais.
No entender do juiz que está
a instruir o processo, para que
os jovens possam ser colocados
em liberdade condicional, cada
um deles deve pagar, num prazo
de cinco dias, a quantia 40 mil
meticais o que ascende a 720
mil meticais para 18 detidos.
Inicialmente, o tribunal
havia fixado em 75 mil meticais por pessoa, totalizando
1.350.000 mil meticais, tendo
os advogados de defesa negociado a modalidade mais coerente, ao que o tribunal baixou
para 50 mil por pessoa, reduzindo ainda até 40 mil meticais.
É o preço que os jovens que
lutam pelas liberdades devem
pagar simplesmente porque
queriam participar do processo democrático. Recorda-se
que esta é a primeira audição

que contou com a presença
dos advogados da defesa. As
anteriores audições foram feitas secretamente. Aliás, foi
no secretismo que os jovens
foram transferidos de Guijá
para Xai-Xai, tudo para branquear a falta de elementos
para promover a acusação.
Valores exagerados
Entretanto, partido o partido ND considera um exagero
do tribunal estipular aqueles
valores exorbitantes com vista
a viabilizar o pedido de pagamento de caução para que os
presos políticos aguardem o
julgamento em liberdade. Por
outro lado, a ND acusa o tribunal de trabalhar em cumprimento de agendas políticas do

O

norte de Moçambique
vive, desde
há dois anos,
“num clima
de medo e de insegurança”,
face aos ataques que têm visado as populações, alertaram
hoje as Irmãs de São José,
congregação religiosa presente em Mocímboa da Praia.
Segundo Katia Rejane
Saci, uma freira da congregação que acompanhou em Outubro a conselheira geral das
Irmãs de São José (Portugal),
Maraelena Aceti, numa visita
a Mocímboa da Praia, “poderes ocultos” querem “impor
os seus próprios interesses,
matando pessoas, incendiando aldeias e semeando destruição por toda [a] parte”.
“Pelo caminho até Mocímboa da Praia, [os] nossos olhos viram as marcas
da destruição do ciclone
Kenneth e dos ataques por
grupos armados”, relatou
a irmã Katia Saci, citada
numa nota da Fundação AIS

(Ajuda à Igreja que Sofre).
Para a fundação, o testemunho da religiosa, publicado na página da Internet
da congregação, “elucida o
grau de violência, destruição e medo que atingiu esta
zona de Moçambique desde 2017, quando tiveram
início os ataques armados
que já provocaram cerca
de 300 mortos, milhares de
deslocados e um rasto impressionante de destruição
com aldeias praticamente
reduzidas a escombros”.
No dia 16 de Novembro, “registou-se mais um
desses ataques, desta vez
em Miangalewa, no distrito
de Muidumbe, na província
de Cabo Delgado”, refere
a nota da Fundação AIS.
“O balanço é, uma vez
mais, trágico: três mortos, casas queimadas, destruição de
alfaias agrícolas”, acrescenta.
Para esta instituição,
“a situação na região está
a deteriorar-se e as populações estão a abandonar

as suas aldeias”, uma situação que levou já a um
alerta do bispo de Pemba, Fernando Luís Lisboa.
O prelado, citado na mesma nota, avisa que “o inimigo não tem rosto” e, apesar
da presença das forças de
segurança, “os ataques continuam de forma violenta”.
A Fundação AIS adianta que, apesar de o bispo
não identificar os atacantes,
“há uma crescente convicção de que a região norte
de Moçambique estará na
mira de grupos ‘jihadistas’”.
A instituição, em Setembro, dava conta que o
autoproclamado Estado Islâmico tinha reivindicado
pela primeira vez um ataque ao que classificou como
sendo “uma vila cristã”.
“As
localidades
de
Mbau, Quitejaro e Cobre foram, entretanto, alvo
de ataques reivindicados
também pelos ‘jihadistas’”, salienta a fundação.
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Governo ignora vítimas de confrontos em Cabo Delgado
LUÍS CUMBE
A Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) diz estar
preocupada com o não acatamento pelo Governo de medidas
de assistência às comunidades vítimas de confrontos na província de Cabo Delgado. A CNDH defende a necessidade de
declaração de emergência para zonas de intensos combates, o
que poderá garantir que as comunidades indefesas que fogem
das arruaças e decapitadas pelos insurgentes tenham devida
assistência.

C

ontabilizam-se
quatro tentativas
que a CNDH sugeriu medidas de
protecção e melhoria da situação das comunidades no que respeita à violação
grosseira dos direitos humanos
que se assiste no terreno, desde
que, em 2017, iniciaram ataques de grupo de insurgentes
em alguns pontos da província
de Cabo Delgado, entretanto,
apesar do recrudescimento da
situação, o Governo faz ouvido de mercador no assunto.
Mais de duzentas residências das comunidades foram
queimadas pelos insurgentes na
localidade de Nangade, destruições na península de Afungi,
zona reservada aos projectos de
gás, tendo se registado já ataques na localidade de Maganja.
Os ataques vão se registando
também na região fronteiriça
entre a Tanzânia e Moçambique, vitimando camponeses
de nacionalidade tanzaniana.
Para além da dificuldade
de circulação nas zonas afectadas na sequência de falta de
segurança, a CNDH indica
que verifica-se cada vez mais

um número crescente de deslocados internos que se refugiaram em casas de familiares, sobretudo, na Ilha do Ibo.
A CNDH defende que nas
zonas afectadas seja decretado
o estado de emergência à semelhança do que aconteceu com o
ciclone Idai e Kenneth, o que poderá garantir reforço da solidariedade àquelas comunidades.
É que, de acordo com
Luís Bitone, presidente da
CNDH, uma vez decretada
zona de emergência abriria
espaço para limitar alguns
direitos como liberdade de
circulação ou de movimento,
o recolher obrigatório até determinada hora, e assim haveria
controlo na zona de confrontos,
o que segundo a Lei, só é possível em casos de emergência.
“Na primeira constatação
foi de que havia destruição de
todo o género, desde casas,
vidas humanas que, de forma hedionda, eram decapitadas, mutiladas, crianças fora
do sistema do ensino, serviços
de saúde todos praticamente
a funcionarem de forma desordenada”, apontou Bitone.
Em casos de emergência, há

espaço para criação de centros
de acomodação para os deslocados internos, com direitos
básicos de saúde, educação e
entre outros. Para além de que
com a emergência poderá ser
accionado entidades públicas e
privadas de emergências, como
o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC),
a Cruz Vermelha de Moçambique (CV), que poderiam dar
assistência alguns refugiados e
abrigados em alguns familiares.

“Só isto nos pode permitir
ir longe, formulamos estas medidas à Assembleia da República, ao Ministério da Justiça
e Assuntos Constitucionais,
que é o conselheiro do Chefe
do Estado entre outras entidades em matérias jurídicas”
Bitone diz que a CNDH diferentemente do que acontece
na zona centro do país, onde
é possível aconselhar tanto o
Governo como as lideranças
que se apresentam como au-

tores dos ataques, na província de Cabo Delgado já não,
a CNDH apenas ao Governo
(Forças de Defesa e Segurança) pode apelar a promoção
da cultura da paz e preservação dos direitos humanos das
comunidades, não sendo possível contactar a contra-parte.
“Nos apelamos, mas o apelo não pode ir só para um lado,
sob risco de falhar, porque não
sabemos qual é a exigência do
outro lado”, indicou Bitone.

Novo ataque armado faz dois feridos no centro
Um novo ataque de um grupo armado contra um camião de
carga provocou dois feridos junto à N1, a principal estrada
que liga o Sul e Norte de Moçambique, disseram à Lusa testemunhas e autoridades. Em declarações à Lusa, o líder da
autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo,
negou qualquer responsabilidade neste ataque.

O

motorista e o
ajudante do camião, que transportava ração
para aves, foram
alvejados quando a viatura foi
alvo de uma emboscada na manhã de hoje na Ponte Nova, a
400 metros da aldeia de Chibuto, cerca de 40 quilómetros a sul
de Inchope, na província de Manica, centro de Moçambique.
“Os disparos foram frontais,
pois as balas perfuraram o para-brisas e atingiram os ocupantes”, disse Dinis Filipe à Lusa,
um morador da aldeia que pre-

senciou o ataque, adiantando
que prestou socorro às vítimas,
que se refugiaram na aldeia.
Um outro morador contou à
Lusa que cerca das 06:00 horas foram ouvidos quatro tiros
e mais tarde soube que foram
contra um camião de carga, que
ficou imobilizado no local do
ataque.
“Depois do ataque, o motorista e o ajudante chegaram
aqui sangrando no braço e na
cara”, disse à Lusa José Combino, também residente da
aldeia, acrescentando que as
vítimas tinham abandonado

a viatura no local do ataque.
“Cerca das 11:00 chegou
um contingente da UIR [Unidade de Intervenção Rápida]
que retirou a viatura do local do ataque para Inchope”
, acrescentou José Combino.
Uma fonte hospitalar no Inchope confirmou à Lusa a entrada no centro de saúde local
de duas pessoas por ferimentos
de bala e estilhaços de vidro.
Contactado hoje pela Lusa,
Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta Militar
da Renamo, negou a autoria
do ataque, assegurando que o
mesmo ocorreu numa zona distante daquela onde se encontra.
“O ataque ocorreu longe
de onde eu estou”, limitou-se
a dizer Mariano Nhongo, que
contesta a liderança do principal partido de oposição e tem

sido acusado pelas autoridades
de ser o mandante dos ataques.
Este é o primeiro ataque
depois de o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ter
anunciado há duas semanas na
Gorongosa, centro do país, que
ordenou às Forças de Defesa
e Segurança para “perseguirem e capturarem os atacantes
sem rosto” que têm protagonizado ataques contra alvos
civis e militares desde Agosto no centro de Moçambique.
Os ataques armados contra
viaturas na Estrada Nacional
Número 1, no centro de Moçambique, já provocaram pelo
menos 10 mortos e as autoridades têm responsabilizado guerrilheiros da Renamo pelo que
permanecem na zona, alguns
dissidentes da organização,
enquanto o principal partido da

oposição nega o envolvimento.
O mesmo tipo de violência naquela região aconteceu
em 2015, em período pós-eleitoral, quando Afonso
Dhlakama (antigo líder da
Renamo) rejeitou a vitória da
Frelimo, mas negando o envolvimento nos confrontos.
Desta vez, o cenário é
ainda mais complexo depois
de, em Junho, um número
incerto de guerrilheiros da
Renamo chefiados por Mariano Nhongo se terem revoltado contra o líder do
partido, Ossufo Momade, ameaçando desestabilizar a região.
No entanto, em contactos pontuais com a Lusa e
outros órgãos de comunicação social, Nhongo tem negado serem os seus homens
os autores destes ataques.
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Sheikh Aminuddin Mohamad

O desenvolvimento integral humano
Qualquer nação que se
queira civilizada precisa de
ser edificada numa fundação de moralidade e ética.
Qualquer sociedade que
deseje desenvolver-se integralmente, tem que assentar em valores éticos, o
que passa pela crença em
Deus, pelo respeito pela
vida humana, pelo respeito
pela família, pelo respeito
pelo direito e propriedade
dos outros, pelo respeito
pelas outras criaturas, pela
criação de um sistema judicial íntegro, etc., etc., etc.
E a sobrevivência de
uma nação está dependente do seu crescimento e progresso constante.
Hoje em dia todas as
nações fazem parte da mesma Aldeia Global, pelo que
todas elas são responsáveis
umas pelas outras. A negligência de uma nação pode
afectar a todas as outras.
Assim como todas as nações devem ser apoiadas,
também devem estar preparadas para prestar apoio.
Liberdade religiosa não
significa necessariamente libertar-se da religião. Conforme a nossa Constituição, ela
tem como propósito garantir
a liberdade de cada pessoa
adorar a Deus e pôr em prática os preceitos da sua religião
segundo a sua consciência.
Com isso, a Constituição
quis preservar a liberdade
religiosa, e não afastar as
pessoas da sua religião. Por
isso ninguém tem o direito
de impedir quem quer que
seja, de observar os manda-

mentos da sua religião, como
por exemplo, obrigar alguma
mulher muçulmana a não
vestir-se com sobriedade,
ou a não cobrir o seu cabelo.
O princípio da separação
entre o Estado e Igreja não
deve ser interpretado como
uma forma de recusa à Deus
e à religião. Essa separação é
necessária para que o governo não imponha uma religião
específica aos seus cidadãos
A consciência garante e
preserva a liberdade religiosa
para que a Nação não fique
demasiado afastada de Deus.
Desenvolvimento integral
é o que está ligado a alma e ao
corpo, ao material e à moral.
Actualmente, enfrentamos muitas desordens
sociais, grande parte das
quais decorre da ausência de
crença em Deus, para além
de uma grande lacuna no
que respeita às Leis divinas.
A única forma de garantir que as pessoas adiram às
ordens morais é incutir nelas
o senso permanente dos
valores contidos na religião.
Uma criança que cresça
sem que no seu coração haja
temor e respeito para com
Deus, também não terá nem
medo nem respeito para com
qualquer autoridade, para
com os seus pais, para com
os seus professores, e nem
mesmo para com os que tem
por missão fazer cumprir Lei.
Os nossos sistemas de valores estão degradados. Estamos no meio de uma grande
crise, procurando desesperadamente a felicidade e realização. E este é o triste para-

doxo da Era em que vivemos.
Quanto mais acumulamos meios de conforto
materiais, mais rapidamente
nos parece que os nossos
valores estão a colapsar.
Os nossos padrões espirituais de vida estão sendo
sacrificados a favor de padrões materialistas de vida.
A degradação acentuada da estrutura familiar
já deixou de ser um problema novo, pois está-se
estendendo por gerações.
Por todo o lado nos deparamos com problemas físicos,
psicológicos, emocionais, e
também crises espirituais.
E há muita gente, que
de tão desesperançada
que está, acha que as coisas jamais irão melhorar.
Nunca fomos tão prósperos em termos materiais
como o somos agora, mas não
obstante, o nosso desassossego é profundo. Porque será?
Está claro que todo esse
conforto material não pode
satisfazer-nos verdadeiramente. E nem mesmo a
evolução tecnológica e científica pode consolar as nossas
almas. E sempre que há
desequilíbrios entre a alma
e o corpo começam a surgir
tensões profundas dentro de
nós. Então, alguns procuram
desanuviar, indo dar um
passeio, indo tomar uma refeição num restaurante, etc.,
mas mau grado, nem mesmo
assim, a tensão teima em
não passar porque se quis
alimentar o corpo, quando
era a alma que estava necessitada de alimento. E a alma

alimenta-se com a oração e
a dedicação a actos divinos.
Isto criou um grande
vazio dentro de nós, favorecendo portanto a intranquilidade. Nós vivemos
num mundo dividido entre
o materialismo e a espiritualidade, cada um deles com
os seus adeptos, vivendo
em constante conflito. Aparentemente os adeptos do
materialismo estão a impor-se, pois têm mais adeptos.
Esta atitude resulta do
mesmo defeito filosófico,
segundo o qual, o espírito
(entenda-se, religião) e o
corpo (entenda-se, materialismo) não podem coexistir.
O desafio que hoje enfrentamos, é conseguir unir
as necessidades ao corpo
à alma, e criar harmonia
entre os dois). É a isso que
chamamos “desenvolvimento integral humano”.
Nós hoje somos treinados pelas escolas, pela televisão, pela net, etc., para o
sucesso material, e por isso
o materialismo tornou-se
o nosso objectivo de vida.
Temos que nos esforçar
para inculcar nos nossos
corações a bondade, espalhando mensagens de amor,
de cooperação, e também
valores morais e espirituais. Temos que abraçar a
era do conhecimento, um
conhecimento que crie a
união, e não um materialismo que traga a desunião.
Há gente que us a e
abusa das suas liberdades, sempre querendo tirar vantagens para assim
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obter ganhos pessoais.
É importante que edifiquemos a verdadeira liberdade, que nos traga a
libertação da alma, para
que assim possamos abraçar uma vida que atenda
às necessidades da alma
e ao seu objectivo divino.
Temos o desafio de apresentar ao Mundo uma liberdade que não desafie
a soberania de Deus, mas
sim que a complemente.
O desenvolvimento integral do Homem é essencialmente para o progresso.
O desenvolvimento material sem desenvolvimento
moral é susceptível de nos
causar sérios problemas.
Vejamos como o nosso
Mundo está hoje, infectado
com variadíssimos tipos de
problemas como a intranquilidade social, a pobreza
absoluta, a prostituição, o
homossexualismo, os crimes
de homicídio, as matanças,
o consumo e tráfico de estupefacientes, os suicídios,
a quebra de relações uterinas, a delinquência juvenil,
a sida, a proliferação de
divórcios enfim, uma infinidade de problemas que enfermam a nossa sociedade.
Estes factos irrefutáveis
mostram que os sistemas
criados pelo Homem, sem
orientação divina, falharam,
prejudicando mais a Humanidade do que beneficiam.
Quando tivermos
Deus connosco, e os dois
mundos – o material e o
espiritual – então o progresso estará garantido.
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Cassamo Lalá*

As batalhas do Excelentíssimo Presidente Nyusi
A paz caracteriza-se pela ausência de conflitos e pela relação
tranquila entre as pessoas. Normalmente, quando existe paz,
os cidadãos, por consequência
desta paz, gozam de segurança,
isto é, beneficiam de ausência
de riscos e até de protecção.
Um dos barómetros da paz
e da segurança de uma nação
é constatada no seu ambiente
rodoviário. É por isto que,
sempre que a paz fica comprometida, surge a insegurança de
viajar por terra. Deslocar-se
de uma localidade para outra
de carro, motociclo, bicicleta
ou a pé, torna-se perigoso
e a intranquilidade cresce.
As nossas estradas têm sido
ao longo dos tempos, espaços
onde a inexistência de paz ou de
segurança é constante, uma vez
que a morte e a possibilidade de
ficar ferido é uma eventualidade
que espreita a todo o instante.
O nosso Presidente da República tem-se mostrado um
acérrimo lutador pela paz e
segurança, tomando iniciativas

N

que fizeram com que os moçambicanos passassem a sentir
por ele uma estima, admiração
e respeito. O actual Presidente
da República de Moçambique,
nalguns aspectos, está seguindo
o exemplo do seu antecessor,
o Senhor Joaquim Chissano,
cujos feitos ainda hoje são
exaltados pelos moçambicanos
e no estrangeiro, até porque foi
no seu mandato que se assinou
o primeiro acordo de paz entre
a Frelimo e a Renamo. Recentemente, o Presidente Nyusi,
pelos seus esforços e abnegação,
conseguiu também um segundo
acordo de paz, que infelizmente
parece estar a ser novamente assombrado pelo eventual retorno
à guerra. Todos os moçambicanos de boa fé fazem votos para
que esta conquista da paz entre a
Frelimo e a Renamo seja mesmo
definitiva. Os cidadãos estão
cansados das guerras e das inseguranças que só lhes trazem pavor e incertezas nas suas vidas.
São estas guerras que Moçambique enfrenta que estão

coarctando a nossa liberdade de
trânsito, esta que está consagrada na legislação moçambicana
como um dos direitos que assiste a qualquer cidadão. O Código
da Estrada, no seu artigo nº3,
refere-se à liberdade de trânsito
e diz que “nas vias públicas é
livre a circulação das pessoas e
que estas devem abster-se de actos que impeçam ou embaracem
o trânsito ou comprometam a
segurança dos utentes das vias”.
No âmbito das batalhas a
favor da segurança dos cidadãos
que o Presidente Nyusi vem enfrentando, são várias as frentes,
isto é, são diversas as zonas onde
as forças inimigas actuam. Existe uma frente provocada pelos
insurgentes em Cabo Delgado
e outra no centro do País onde
estão os “dissidentes” da Renamo. Porém, existe uma outra
frente de batalha que é a mais
duradoira, que mais mata e que
mais desgraças causa ao povo
moçambicano e ao País, mas
que, incompreensivelmente,
vem sendo relegada para segun-

do ou terceiro plano por todos
os Presidentes da República.
Estamos a falar da sinistralidade
rodoviária. No nosso entender,
esta é uma guerra cujas batalhas têm de ser travadas com
mais determinação. Não basta
mostrar preocupação, é preciso
agir. É necessário disponibilizar
meios materiais e humanos
capacitados para este tipo de
batalha. Todos os dias o povo é
chacinado de forma brutal nas
nossas estradas e grande parte
das famílias moçambicanas
já sentiram a dor amarga de
perder um dos seus entes queridos em acidentes rodoviários.
Da mesma forma que o Presidente Nyusi exorta as nossas
forças policiais e militares para
combaterem aos inimigos da
paz e da segurança, em nossa
opinião, deve também exigir
que os dirigentes nomeados
para combater à insegurança rodoviária, que estão a ter um desempenho frouxo e inadmissível
para a grandeza deste problema,
passem a lutar com mais esforço

e mostrem resultados positivos
para que os moçambicanos
possam gozar da liberdade de
trânsito nas nossas vias públicas.
Não é admissível que a referida
liberdade de trânsito continue
todos os dias a ser prejudicada
pelos marginais que se comportam como verdadeiros assassinos à solta, fazendo passear,
quase que impunemente, a sua
indisciplina e falta de civismo.
Esta é uma luta que não deve
continuar a ser secundarizada
se realmente pretendemos que
haja mais paz e segurança para
os moçambicanos. Fazemos
votos para que no próximo
mandato do Presidente Nyusi,
esta guerra que é travada nas
nossas estradas, todos os dias e
a tantos anos, que certamente
também o preocupa, tal como
as outras, seja coroada de êxitos.

*DIRECTOR DA ESCOLA
DE CONDUÇÃO INTERNACIONAL
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A vida difícil dos portadores de doenças raras
Hoje, vamos contar história real de um caso, que vivemos na Cidade de Maputo,
mas que por razões óbvias
vamos omitir os nomes reais.
Este é um drama de pessoas,
que podem ter dinheiro, mas infelizmente não os desperta interesse o diagnósticos médicos.
TRATA-SE de Ana (nome
fictício) de 31 anos de idade, mãe de uma menina de 8
anos, Nélia (também nome
fictício), sem recursos financeiros para fazer o diagnóstico
médico fora de Moçambique.
Do diagnóstico feito, presume-se que Nélia sofre de
Huntington (DH), doença conhecida como Coreia de Huntington, doença hereditária
rara, neuro degenerativa, que
afecta o sistema nervoso central, causando alterações dos
movimentos, do comportamento e da capacidade cognitiva.
A DH afecta 1 em cada
10.000 pessoas, a doença ganhou este nome, de George Huntington, um médico americano
que descreveu as manifestações

da doença, baseado em experiências vividas com famílias
portadoras da doença, em 1872.
Esta doença causa a morte das
células nervosas (neurônios) em
determinadas regiões do cérebro.
Ana relata que notou anormalidade em sua filha aos 2 anos,
foi ao hospital, mas o atendimento que recebeu deixou a desejar.
Várias vezes regressou a casa angustiada e triste e não esclarecida
da doença que afectava a filha.
Diante dessa realidade, iniciou
buscas via internet para encontrar informações sobre a doença.
Segundo Ana, das buscas feitas pouco encontrou relacionado
a doença e dos poucos casos que
surgiram mostravam casos mais
graves em relação ao da sua filha.
Esta situação deixava-lhe deprimida e olhava para sua filha,
menina esbelta, negra, alegre
que tive o prazer de conhecer.
Meses passaram depois das
primeiras idas ao médico em busca
de um diagnóstico e sem sucesso.
Ana conta que foi um período
difícil, pois a situação já afectava a
sua relação conjugal, com a famí-

lia paterna da Nélia, que a exigiam
explicações do facto de Nélia estar naquele estado, culpando-a.
Não levou muito tempo para
o pai da Nélia ceder a pressão
familiar, expulsou a mãe e Nélia, deixou de assumir as despesas hospitalares da menina,
por não considerar ser sua filha,
alegando não fazer filhos doentes. Será que tem quem faz?
Não tendo onde ir, Ana voltou a casa de sua mãe para dividir
o quarto com sua irmã e sua filha.
Volvidos mais de 10 anos,
o pai nunca mais quis saber da
pequena Nélia e da sua mãe.
Pela condição da menina, Ana
teve que trabalhar para sustentar a medicação e alimentação
da filha, que fica sob cuidados
da sua avó, passando por dificuldades, inclusive alimentação, havendo dias que dormem
sem ter passado uma refeição.
Ana é vendedeira num mercado local, o que ganha não
chega para o básico, daí que
inúmeras vezes não têm condições de levar Nélia ao hospital, ficando a mercê da sorte.

Dado ao estado emocional
que senti naquele momento,
resolvi fazer uma pesquisa sobre a doença e encontrei pouca informação e casos muito chocantes e parei a busca.
Ana tem consciência do
quanto isto é arriscado para sua
filha, mas lamenta por não ter o
que fazer. Lamenta porque mesmo tendo pouco, não tem como
por sua filha numa cadeiras de
rodas e subir o transporte público, lamenta por tudo que o Estado poderia fazer mas não faz.
Imaginei a Nélia no estado que a encontrei e tentei
perceber como era a vida da
menina, os sonhos que Ana tinha desenhado para a filha.
Por culpa da doença e da
discriminação, Nélia passa
mais tempo dentro de casa, o
que faz a mãe reflectir sobre o
quão anormal é a vida da filha.
“Como eu queria que ela tivesse o acompanhamento médico desejado e viver do lado de
pessoas que não as discriminam”.
Ana diz que algumas vezes
foi ao hospital a busca de um

diagnóstico que a permitisse que
a filha tivesse acompanhamento
adequado, espantou-se e revoltou-se pelo facto dos médicos não
terem informação sobre a doença.
Os médicos viviam de
“achismo”… e eram comprimidos que não ajudavam em nada.
A única certeza da Ana,
passados muitos anos, é de que
a doença não tem cura. Alguns
podem até ter recursos financeiros para fazer face ao tratamento,
mas vivem à margem do diagnóstico médico e das políticas de
saúde que o Estado deve criar.
O que pode estar por detrás
da falta de interesse da indústria farmacêutica para produzir medicamentos para cura ou
alívio das dores destes pacientes? Confesso não ter resposta.
A responsabilidade por
garantir diagnóstico e medicação destas pessoas é do Estado, que se mostra não presente. A pergunta que não se
quer calar é: Perante a ausência
do Estado, onde vamos ter?
Por
um
mundo
com
mais
empatia.
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Francisco Rodolfo

RENAMO & Companhia:

Deixem o Conselho Constitucional fazer o
seu trabalho, por favor…
A RENAMO está representada no Conselho desde a sua formação e delibera de acordo com as Leis…
zz “Esperam uma nova “amnistia”: até quando se acaba com a brincadeira dos ataques dos sem rosto?…”
zz

É sexta-feira de manhã
(22.11.2019)!... A “Cidade das
Acácias Vermelhas” do mayor
Dr. Eneas da Conceição Comiche, que acaba de comemorar os seus 103 anos de idade,
com aquele programa todo ao
agrado dos munícipes e largamente divulgado, está com
previsão de 30º Célsius. Com
chuvas de Quinta, que alaga
já alguns bairros: problema de
“países sub-desenvolvidos” que
os do primeiro mundo nos
designam eufemísticamente de
“em vias de desenvolvimento.”
Maputo está a espera de
receber a maior avalanche de turistas, porque depois das Eleições
Gerais (Legislativas e Presidenciais) e Assembleias Provinciais
nas quais a FRELIMO e seu
candidato, Filipe Jacinto NYUSI,
deram kunuca à RENAMO &
Companhia, Lda, nesta vitória
que alguns nos aconselham a não
escrever: asfixiante, retumbante,
etc. como se no jogo de futebol
quando se ganha se é obrigado a
respeitar o adversário, para não
dizer que a FRELIMO é “arrogante”, muitos visitar-nos-ão…
-“Já viu a “arrogância” da
RENAMO quando perde até
quer-nos convencer que o povo
depois de votar, vai repetir as
eleições Gerais e Provinciais,
até a malta Manuel de Araújo
(Zambézia) e António Muchan-
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ga (Maputo-Província) - estavam
convencidas que iam “habitar”
já no “Palácio de Governador”até ganharem?...” – era o Pedro
na sua provocação às 8 horas
no “Café Acácias”, do Hotel
Cardoso, defronte da Escola
Secundária Josina Machel, que
está num silêncio absoluto, devido à realização dos exames, já
que Conceita Sortane, ministra
de Educação e Desenvolvimento
Humano, com a sua competente
Equipa, deliberaram “acabar”
com o cambalacho de “dispensas”,
levando todos aos “exames”…
-Não restam dúvidas que os
meninos são obrigados agora
a “amarrar”, porque são obrigados TODOS a ir à prova
(exame), independentemente das notas que tenha adquirido ao longo do ano…
-“Parece que a RENAMO
ainda não compreendeu que
o povo nunca havia de votar num partido belicista…”
– era o Pedro depois de nos
trazerem o café habitual.
-A RENAMO compreende,
mas finge que não compreende,
porque sabe que depois de acomodar os seus 10 generais nas diversas áreas, das FDS (Forças de
Defesa e Segurança) por força dos
Acordos existentes, quer novo
vuco-vuco, para que haja mais
colunas militares e se “invente”
novas conversações, com novas

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

exigências, nova amnistias…
-“Quer dizer que pretende permanentemente deixar
o povo moçambicano refém
dos egos da RENAMO?...”
-Nem mais, sabem que o
Conselho Constitucional constituído por Jurista com grande craveira como o Dr. Manuel Franque* – está no Conselho Constitucional desde a sua criação –
não irão na “fita”. Seguirá a Lei…
-“Qual
f i t a ! . . .”
-A malta comandada por
ingénuo que lhe atribuirão a
tarefa de “mandatário” da RENAMO, Venâncio Mondlane,
juntou aquela “papelada toda
sem nexo” e foi entregar ao
Conselho Constitucional, convencidos que o competente
colectivo de juízes iriam deliberar pela realização de novas
eleições até que os ditos “cabeças
de listas” da Zambézia (Manuel
de Araújo) e Maputo-Província (António Muchanga) fosse
“Governadores Provinciais”…
-“Tu dizias na nossa cavaqueira que esses dois, por causa da sua
desmedida ambição, sairiam da
política nos próximos tempos…”
-Aí está a profecia: Pio Matos
deu um KO a Manuel de Araújo
e o jovem Eng.º Júlio Paruque
outro ao António Muchanga,
para citar alguns exemplos…
-“Citamos nomes aqui na
nossa cavaqueira, porque quan-
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do um jogador como CR7 (Cristiano Ronaldo) marca, o público
delira e quem perde: “chora…”
-No caso de Moçambique,
esta malta da UE (União Europeia) que estiveram nas mesas de
votação querem-nos convencer
depois de tanto “barulho” feito
deliberadamente veiculado (repetidamente) pela malta “Canal
de Moçambique” e “SAVANA”
que: “houve enchimento de
urnas” e outros quejandos…
-“Parece que até os bispos
que lêem esses jornais “descobriram” a invenção de que “as
urnas foram enchidas” ou na
gíria: “houve enchimento de
urnas”… - era o Pedro quando
a garçonete estava a servir-nos.
-Nas próximas eleições, a
CNE/STAE (Comissão Nacional de Eleições) e (Secretariado Técnico de Administração
Eleitoral) deveriam, em nosso
modesto entender, organizar
seminários muitos alargados
para estudo das Leis, as quais
regem o processo eleitoral. Há
muitos leigos na matéria, que
são caixa de ressonância…
-“São aqueles que dizem: Li
no “Canal de Moçambique”, li
no “SAVANA”, li no “Boletim
do CIP” ou ouvi: na RDP (Rádio
Difusão Portuguesa), escutei
na VOA (Voz da América), na
RFI (Rádio França Internacional) ou na DW Africa (Voz da

Alemanha).” Quem disse que
esses órgãos são imparciais?...”
-Até escrevem: “O Conselho
Constitucional está desacreditado” ou “a Doutora Lúcia
Ribeiro - a competente Presidente do Tribunal Constitucional: “é frelimista convicta…”
-“Tu, oh Rodolfo, foste
sempre directo: RENAMO &
Companhia: Deixem o Conselho Constitucional fazer
o seu trabalho, por favor…
E mais para quê? Aguardemos pelo veredicto final: “se
não ganhou fica na bicha, haverá
mais eleições daqui a 5 anos…”
Dr. Manuel Franque* - está
no Conselho Constitucional
desde a sua criação e representa
a RENAMO. Quando o autor era
Deputado pela (Bancada Parlamentar da FRELIMO) ele era
Deputado pela RENAMO-UE
(RENAMO União Eleitoral).
Curiosamente, Franque votava
contra ou se abstinha desde que
a RENAMO-UE fosse aos “extremos” ou quando estava em causa
os interesses da “Pátria Amada”,
com o sacrossanto: dura lex sed
lex (a lei é dura mais é lei). Como
a RENAMO aprovou as leis por
consenso e quer que o Conselho
Constitucional não as siga?...
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Editorial

Cartão amarelo à
justiça de Chókwè

D

izem que somos jovens, mas não há tempo para esperar que a gente cresça e assuma as
responsabilidades” (Greta Thunberg)

Vivemos dias atribulados, com o senso de realidade prejudicado, tocando o absurdo para
não dizer mergulhado na loucura, a cada notícia do nosso quotidiano,tendo que acordar
todos os dias para viver a mesma coisa,ou seja, lidar com a loucura judicial e política,que
sem eira nem beira podemos assumir que se tornou absolutamente instável.
Faz tempo que a sociedade entendeu que longe das regras de cordialidade, sem aceitar o discurso do
outro, voltamos ao plano da guerra, não como adversários políticos, mas como inimigos mortais. Mas
por que raio isto acontece? Por que não se pode respeitar a diversidade de ideias? Por que cargas de água
o sistema judicial se encontra ainda amarrado ao sistema político?

Com todos os atropelos que se verificam nos períodos eleitorais passamos a alimentar os holofotes
globais, internacionalizando a falta de bom senso, diminuindo a credibilidade das nossas instituições,
normalizando o discurso autoritário e inferiorizando o país. Senhor PR,é preciso elucidá-lo, que na sua
governação há medidas isoladas, e essas são inaceitáveis quando se está a governar um país e o conselho
para os próximos cinco anos é que haja medidas concretas para readquirir o status da moçambicanidade
há muito vilipendiada, o que possibilita que vegetemos numa arquitetura política nacional que, infelizmente, inviabiliza qualquer progressão nos mais variados campos.
Estas palavras, à guisa de introdução, surgem pelo facto do Tribunal Distrital de Chókwè, província de
Gaza, ter notificado os advogados do caso dos dezoito presos políticos do partido Nova Democracia (ND),
a polícia e Comissão Distrital de Eleições para audição sobre o caso de alegada violação e falsificação de
documentos eleitorais. Ora bolas! Quer dizer, ao invés do tribunal se dedicar aos atropelos visíveis, vira-se
contra um grupo de fedelhos políticos que em nada assustam o poder, dando-lhes visibilidade gratuita.
A acção acontece tempos depois de uma pressão constante e crescente de diferentes órgãos nacionais
e internacionais que apelam à libertação imediata e incondicional daqueles delegados de candidatura,
detidos em pleno processo eleitoral de 15 de Outubro passado.
Esta convocação acontece num contexto de pressão e de denúncias de violação da legalidade jurídico-constitucional por vários actores sociais e políticos de dentro e fora do país, para além do papel crucial
desenvolvido pelos advogados que nos primeiros dias da detenção arbitrária solicitaram em tempo útil
a libertação imediata e incondicional dos detidos. Fica claro que, depois desta ameaça, a integridade
política da juventude fica ofuscada e tudo vai regredir ao modus operandi da pseudo justiça e política
nacional. Esta atitude da justiça no Chokwé é o reflexo do que acontece em todo o país judicialmente, e
assumindo-se como um recado profundo que sai das entranhas de quem detém o poder e determina o
que se deve fazer. Caso para sonhar que os jovens podem redefinir novas estratégias de fazer política. O
sistema de justiça no país está doente e guia se sob o princípio de prender e depois seguir-se o processo
de investigação.
Tem a sua razão a liderança da ND quando assume que a detenção dos seus membros tem interpretação deliberada de derrubar toda uma civilização dos processos eleitorais, o que augura tempos mais
difíceis ainda para a construção de processos democráticos do país, havendo a privação da liberdade e
violação do direito fundamental de participação política em Moçambique, porque as pessoas acreditam
em convicções profundas sobre a liberdade.
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PREMIAÇÕES BVM
Prémio de melhor artigo/trabalho académico
A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) é um instituto público, dotado de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada através do Decreto
Nº. 49/98, de 22 de Setembro, tutelado pelo Ministro que superintende a área
de Finanças.
No âmbito da implementação do Plano Estratégico da Bolsa de Valores de
Moçambique (2017-2021), e de modo a dar uma nova dinâmica no mercado
de capitais moçambicano, a BVM decidiu atribuir anualmente o “Prémio de
melhor artigo/trabalho académico” no âmbito da introdução das Premiações
BVM, cujas candidaturas deverão seguir os seguintes requisitos:
1. O tema e o problema devem ser relevantes para o mercado de capitais
moçambicano e a Bolsa de Valores;
2. Os trabalhos devem ser redigidos em língua portuguesa, em letra tamanho
12, fonte Times New Roman e espaçamento entre linhas de 1,5;
3. Podem candidatar-se ao prémio todos os trabalhos de investigação
no âmbito de cursos de licenciatura e pós-graduação (dissertação de
mestrado, teses de doutoramento ou outros); e,
4. Os trabalhos devem ter sido concluídos e avaliados no ano da candidatura
a este Prémio ou no ano anterior a esse.
Procedimentos de candidatura
Os interessados poderão obter mais informações ou solicitar o Regulamento
das “Premiações BVM” através do endereço físico da BVM, sito na Av. 25 de
Setembro, 1230, 5º Andar, Bloco 5, C.P. 4773, Prédio 33 Andares – Maputo,
Moçambique, das 8h até as 16h, nos dias úteis da semana, ou através do site
www.bvm.co.mz.
NOTA: Os vencedores serão anunciados em um evento a ser organizado pela
BVM e comunicado com antecedência de pelo menos 15 dias.
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PREMIAÇÕES BVM
Prémio de melhor artigo jornalístico (imprensa escrita)
A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) é um instituto público, dotado de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada através do Decreto
Nº. 49/98, de 22 de Setembro, tutelado pelo Ministro que superintende a área
de Finanças.
No âmbito da implementação do Plano Estratégico da Bolsa de Valores de
Moçambique (2017-2021), e de modo a dar uma nova dinâmica no mercado
de capitais moçambicano, a BVM decidiu atribuir anualmente o “Prémio de
melhor artigo jornalístico (imprensa escrita)” no âmbito da introdução das
Premiações BVM, cujas candidaturas deverão seguir os seguintes requisitos:
1. O tema deve ser relevante e actual para o mercado de capitais
moçambicano e a Bolsa de Valores;
2. Os trabalhos concorrentes deverão estar vinculados a algum órgão de
comunicação social nacional;
3. Os jornalistas concorrentes deverão ser moçambicanos;
4. Os artigos deverão ser publicados em imprensa escrita, sendo avaliada a
relevância, coerência, impacto e nível de disseminação da informação;
e,
5. Os artigos devem ser redigidos em língua portuguesa.
Procedimentos de candidatura
Os interessados poderão obter mais informações ou solicitar o Regulamento
das “Premiações BVM” através do endereço físico da BVM, sito na Av. 25 de
Setembro, 1230, 5º Andar, Bloco 5, C.P. 4773, Prédio 33 Andares – Maputo,
Moçambique, das 8h até as 16h, nos dias úteis da semana, ou através do site
www.bvm.co.mz.
NOTA: Os vencedores serão anunciados em um evento a ser organizado pela
BVM e comunicado com antecedência de pelo menos 15 dias.
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Defende David Fardo

Juventude deve criar seu “apelido”
Elton da Graça
Criar um apelido a geração da camada juvenil tal como
sucedeu na época do nacionalismo africano são algumas
ideias do presidente do Parlamento Juvenil, David Fardo,
que defende a necessidade da juventude moçambicana sair
da zona de conforto em que está para uma acção, revolução
e resposta aos desafios de que se lhe impõe a actualidade.

A

juventude moçambicana
já
consciencializada
deve
contagiar
aos
diversos que continuam no
conforto e silêncio. Segundo
David Fardo, a acção (acordar)
dos jovens não significa encetar
a violência, nem a guerra. Mas,
sim, procurar mecanismos de
modo que haja a criação de um
espaço de direito e diálogo com
a juventude. Este espaço de diálogo, segundo Fardo, deve ser
capaz de trazer respostas claras
e pragmáticas e, quiçá, a juventude possa dizer que “sim”
esta luta trouxe resultados.
Sem apontar dedos, David
Fardo entende que não deve
ser o fulano ou beltrano a responder pela juventude ou com
a juventude. É preciso que esta
crie uma identidade sua, tal
como sucedeu no passado em
que houve a geração dos libertadores, dos que lutaram pela
democracia, viragem, entre outros apelidos que se estabeleceram e consolidaram seus feitos.
“Podemos ser perseguidos, caluniados, difamados.
Mas a luta da juventude não
deve terminar sem resultados
e que a vitória de um modo
geral possa se apropriar dos
processos”, asseverou Fardo
para quem a juventude actual
está virada para os desafios que
se lhes impõem diariamente.
Por exemplo, a fonte faz
um recuo dos processos eleitorais em Moçambique, desde as primeiras eleições de
1994, até as que decorreram
em Outubro do ano em curso
e afirma que os jovens estão
cada vez mais a se envolverem nesses processos a olhar
pelos observadores, MMV’s
bem como a participação nas
urnas porque deseja mudanças.
Questionado sobre a conformação da juventude em vários
assuntos que mexem com os
aspectos da sua vida quotidiana
e política do país, David Fardo explicou que, embora haja
tentativas de consolação dessa

camada, esta não está conformada e nunca poderá estar- se
formos a olhar para os processos de alcance da independência, desenvolvimentos das nações, potenciação das diversas
áreas de actividades sempre
envolveram a juventude. Esta
camada, salienta Fardo, acompanha a dinâmica da sociedade.
“Estamos numa fase da indústria 4.0 em que é a fase da
robotização e tecnologias e,
se nos quisermos nos manter
apáticos, como a juventude da
década 70, claramente que não
iremos responder a esta nova
exigência na qual devemos
nos inserir”, sublinhou acrescentando que é preciso olhar
para o futuro da nação. Para
consolidar o seu argumento,
David Fardo cita as revoluções
(manifestações) que estão a
acontecer no Chile (América
Latina) e Hong Kong (China)
e que estas são encabeçadas
pela juventude, o que não abre
espaço até do governo negociar
por esta camada pretender uma
saída urgente dos seus anseios.
Em Moçambique, este tipo
de acções que os jovens de outros países desencadeiam ainda
está num nível baixo devido as
represálias, o que, no seu entender, precisamos mudar este quadro se pretendemos mudanças.
“Sabemos que, no país,
os direitos humanos e cívicos são escamoteados sempre
que se intenta alguma acção
para reivindicação simples.
Precisamos mudar ”, apelou.
Prisão dos 18
Em relação a prisão dos 18
membros do partido Nova Democracia, David Fardo entende que houve de forma grosseira a violação da lei dado que
é clara, porque estabelece que
em nenhum momento os delegados devem ser detidos no
acto ou na assembleia de voto
ou durante o processo, quiçá, a
posterior o que não aconteceu
segundo informações na nossa
posse. Fardo diz que a segun-

da questão relaciona-se com o
facto dos mesmos jovens estarem expostos as condições
desumanas,
transferências
em pleno domingo, considerado dia em que partes
das instituições do estado se
encontram inoperacionais,

exceptuando alguns. Sobre
o silêncio das organizações
da sociedade civil, Fardo
fez saber que já houve acção por parte do parlamento
juvenil ou seja, segundo a
fonte, o PJ colaborou com
outras organizações como

o documento da amnistia
internacional,
plataforma
Txeca sobre esta matéria.
“Não estamos apáticos
nem silenciosos. Há acções
que vamos desencadeando
com outras organizações”,
disse acrescentando que continua a defender os direitos
humanos daqueles presos
políticos não por terem vínculo a um determinado partido, mas, sim, por se tratar
de jovens moçambicanos e
patrióticos, é preciso a libertação imediata desses jovens.
“A informação que nos
chega de alguns quadros da
sociedade civil é que não
há fluidez da informação. É
questionável para nós que um
processo dessa natureza se arraste até esta parte, sendo que
nos aproximamos ao encerramento do ano judicial” disse.
Caso não seja resolvido ainda dentro deste
ano, ainda segundo Fardo, os jovens correm o risco de continuarem detidos
em situações desumanas.
Sendo crime ou não há
uma necessidade de serem
julgados para provar o contrário. Porém, para o efeito
há uma necessidade de tornar
o processo ser célere. As famílias não aguentam mais. É
preciso um mínimo de sentimento para quem é de direito.

BVM incentiva produção científica
sobre mercado de capitais
Presidente do Conselho de
Administração da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM),
Salim Valá, disse, durante
sua intervenção por ocasião
do lançamento do “Terceiro
Mercado de Bolsa e anúncio
das Premiações BVM”, que
a iniciativa vai incentivar a
produção de conhecimento
científico sobre o mercado de
capitais e a Bolsa de Valores, bem como o valorizar do
empresariado moçambicano.
Com a iniciativa espera-se uma transformação de
grande alcance estratégico no
mercado bolsista, que vai reposicionar a BVM no lugar
que lhe é merecido como digno barómetro da economia.

Com estes prémios, indicou Valá, pretende-se também
induzir a produção de conhecimento científico sobre o mercado de capitais e a Bolsa de
Valores, que permita iluminar
a acção dos distintos actores do
mercado e a tomada de decisões com base em evidências.
As iniciativas estão inseridas no quadro da implementação do Plano Estratégico
da Bolsa de Valores de Moçambique (2017-2021), cuja
tónica dominante está na introdução de novos produtos
e serviços de modo a dinamizar e galvanizar o mercado.
A introdução deste segmento de mercado “o Terceiro”, sublinhou Valá, resul-

tou da demanda concreta do
sector privado, antecedido
por um estudo realizado entre 2018 e 2019, alinhado
com as boas práticas internacionais e com enquadramento na regulamentação
vigente atinente ao assunto.
“Se países com maior dinamismo e liquidez de mercado,
como Alemanha, Bélgica, Japão, Suiça, Dinamarca, França, Espanha, China, Korea,
Brasil, África do Sul, Maurícias, Egipto, Marrocos e
Nigéria, abraçaram essa solução, porque Moçambique não
pode também avançar com
uma inovação que crie uma
‘lufada de ar fresco’ no mercado de capitais?”, frisou Valá.
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Expulsos mais de 3.700 expatriados em situação irregular

Vitória Diogo exorta empregadores
a respeitarem a legislação laboral

A

ministra do Trabalho, Emprego
e Segurança Social (MITESS),
Vitória Diogo,
diz-se preocupada com a persistência de situações anómalas no
mercado laboral no país, com
destaque para a contratação
irregular de cidadãos estrangeiros, que resultou na expulsão
de 3.723 expatriados durante o quinquénio 2015-2019.
De acordo com a ministra,
as empresas não têm razões
para recorrer a práticas ilícitas
para a contratação de mão-de-obra estrangeira, uma vez que
a legislação laboral já prevê
tal procedimento, bem com
as devidas regras e quotas.
“Reconhecemos a realidade que ainda enfrentamos,
como país, da escassez de
técnicos qualificados e especializados em algumas áreas
laborais. Por isso, abrimos
espaço no nosso quadro legal
para o recrutamento de mão-de-obra estrangeira visando
o suprimento destas carências,
exigindo, simultaneamente, a
transmissão de experiência e
conhecimento tecnológico aos
técnicos e trabalhadores nacionais”, disse a governante.
Vitória Diogo falava, na
sexta-feira, 22 de Novembro, na cidade de Maputo,
durante o Seminário de “Di-

vulgação da Legislação Laboral a Empresas Britânicas
em Moçambique”, que visava
sensibilizar e esclarecer possíveis dúvidas sobre o quadro
jurídico-legal em vigor no país.
Na ocasião, a ministra referiu que, apesar das inovações
que vêm sendo introduzidas
no sector que dirige, ainda
há muito por se fazer no que
diz respeito à consciencialização da classe empresarial
sobre a importância da obser-

vância da legislação laboral.
Por exemplo, “não obstante estes progressos, ainda
há alguns empresários que
não inscrevem os seus trabalhadores no Sistema de Segurança Social Obrigatória ou
que não canalizam as contribuições, daí que apelamos ao
cumprimento rigoroso da lei”.
A propósito, Vitória Diogo
sublinhou que tais inovações
têm permitido a descoberta de
diversas artimanhas, como é o

caso da apresentação de certidão de quitação falsa ou com
informação deturpada. Tal só se
tornou possível com a informatização do fenómeno migratório
(SIMIGRA) e a intercomunicabilidade com o sistema electrónico de Segurança Social (SISSMO) e a Folha Electrónica da
Relação Nominal (e-Folha).
“É importante fazer negócios respeitando o quadro
legal. As reformas que foram
realizadas na Administração

do Trabalho neste quinquénio
demonstram o compromisso
do Governo em simplificar
os procedimentos e facilitar
a vida dos empresários e dos
investidores, sempre dentro
da lei. Aliás, é assim em qualquer parte do mundo”, frisou.
Por seu turno, a alta comissária do Reino Unido em
Moçambique, NneNne Iwuji-Eme, manifestou a sua determinação em contribuir para a
criação de oportunidades de
emprego para os jovens moçambicanos participarem nos
mega-projectos que estão a
ser desenvolvidos no país.
Actualmente, o Reino Unido
está a trabalhar na implementação da certificação internacional
profissional britânica para os
sectores de engenharia e construção, bem como no desenvolvimento, em parceria com
empresas britânicas, de centros
de formação profissional em
várias áreas, como saúde, segurança, soldadura, entre outras.
A diplomata mostrou-se,
ainda, empenhada no desenvolvimento do sector agrícola no
País, usando o sector energético como catalisador. “Acreditamos que o desenvolvimento
deste sector é determinante
para o crescimento inclusivo e
sustentável. A agricultura em
Moçambique é uma prioridade para o Reino Unido”.

Aponta psicóloga Fátima Cesarie

Há pessoas que escondem depressão
A psicóloga Fátima Cesarie não tem dúvidas que existem pessoas que demonstram uma imagem de estabilidade emocional, enquanto no fundo sofrem de depressão. Segundo Cesarie, pessoas com esse tipo de patologia
são capazes de ajudar as outras a superar o mesmo problema. Mas não tem forças suficientes para auto-ajuda.

E

sta situação, segundo
explicou
Cesarie,
pode
acabar em cometimento de suicídio
dada a falta de auxílio para superar o problema da depressão.
A pessoa perde força, porque
os problemas já lhe sufocaram

e não tem auxílio para a resolução do mesmo. A única alternativa na qual a pessoa encontra para
se manter distante dos problemas
tem sido o suicídio ou o refúgio
através de algumas substâncias
como o álcool e drogas que em
algum momento transmite a
ideia de uma “viagem de esque-

cimento”. Porém, tal viagem
é interrompida e os problemas
continuam os mesmos o que
leva a pessoa a ter que recorrer
permanentemente a essas substâncias para se manter refugiado.
“Para eu me sentir bem ou
não me sentir na pobreza vou recorrer ao isolamento social. Usar
drogas psicoactivas. No momento em que a pessoa consome as
drogas pode entrar numa fase de
relaxamento em que ela se sente bem, mas depois que o efeito
acaba tudo volta”, disse a fonte.
Fátima Cesarie fez saber

ainda que o refúgio através das
substâncias é uma alternativa
para as pessoas que vezes sem
conta não admitem que sofrem
de depressão, ou seja, acham
que elas conseguem controlar-se e que tudo está bem e que
a melhor forma de “escape” é
recorrer ao álcool ou drogas de
modo a aliviar esse sentimento de instabilidade para ele o
que tem sido ineficiente. Para
Cesarie, esta situação tem um
argumento: as pessoas preferem sofrer do que procurar por
ajuda, existe um preconceito

de que as pessoas que procuram ajuda a um psicólogo são
malucas, o que não é verdade.
Como? Para responder a essa
questão a nossa interlocutora
diz que o facto de uma pessoa
ter insónia é motivo de procurar um psicólogo para se tratar.
“O que acontece é que as
pessoas não entendem que o
psicólogo traz uma estabilidade
emocional que as pessoas não
conseguem adquirir sozinha”,
disse acrescentando que o psicólogo ajuda a manter a estabilidade emocional das pessoas.
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Zoom
Garante AdeM

Cheiro e cor não afectam padrões
de qualidade da água

A

empresa Águas
da
Região
de
Maputo
(AdeM) garantiu, na sexta-feira, 22 de Novembro, que
os focos de cheiro e cor detectados na água fornecida aos
consumidores das cidades de
Maputo, Matola e da vila de
Boane, na província de Maputo, não afectam o padrão de
qualidade da água distribuída.
A perturbação na percepção da qualidade de água
resulta da proliferação de
plantas aquáticas, causada
pelo incremento da matéria
orgânica, em consequência
dos trabalhos de limpeza do
leito do Rio Umbelúzi leva-

dos a cabo pela Administração Regional de Águas do
Sul (ARA SUL), a montante
da Estação de Tratamento de
Água (ETA) do Umbelúzi.
O director de Produção
e Distribuição em Alta da
AdeM, Armindo Pene, referiu, a propósito, que, de
algum tempo para cá, a empresa tem estado a registar
uma descarga razoável, que
permite produzir água até
ao limite da ETA, após um
longo período de estiagem.
“Durante esse tempo, o
Rio Umbelúzi desenvolveu
uma planta que, à medida que
a água flui, desloca-se em direcção ao ponto de captação na
estação de tratamento, crian-

do uma situação preocupante,
que levou à ARA SUL desencadear um processo de limpeza do leito do rio”, enfatizou.
Trata-se de uma empreitada de capital importância do
ponto de vista de melhoria da
qualidade de água, assim como
do volume do líquido captado
por dia: “Entretanto, as máquinas utilizadas neste processo
de limpeza remexem o leito do
rio, agitando a matéria orgânica suspensa, bem como a dissolvida, o que obriga a AdeM
a proceder, igualmente, à remoção do referido material sólido, para garantir uma melhor
qualidade de água distribuída.
Com efeito, segundo assegurou Armindo Pene, a AdeM,

através de dois laboratórios
localizados na ETA, nomeadamente de controlo e de tratamento de água, tem estado
a realizar análises constantes
para que o padrão de qualidade
de água esteja dentro dos limites da potabilidade exigidos.
“Os trabalhos de limpeza
do leito do rio poder-se-ão prolongar por mais uma semana,
razão pela qual a AdeM está a
criar condições no sentido de
garantir que a água consumida
esteja dentro dos parâmetros
de potabilidade recomendadas
para o consumo humano”, indicou, realçando os trabalhos
de amostragem e monitoria
da qualidade de água desenvolvidos pelas equipas de

monitoria, que operam ao nível dos centros distribuidores.
O director de Produção e
Distribuição em Alta alertou
aos consumidores, que possuem reservatórios de água
de grande volume, para que
façam a devida manutenção,
criando condições para a renovação da água nos depósitos.
“Muitos consumidores adquiriram tanques de grandes
volumes, alguns dos quais
não têm tido a manutenção
necessária, gerando situações de risco, decorrentes da
deterioração da água, muitas vezes imputadas erradamente à AdeM”, concluiu.

Quinta-feira, 28 de Novembro de 2019

zambeze

| NACIONAL |

| 15

Governo e UE querem levar energias renováveis para comunidades carentes

Somente um em cada três moçambicanos
tem acesso a energia eléctrica
DÁVIO DAVID
O Governo moçambicano em cooperação com a União Europeia (UE) lançou, recentemente, em Maputo, a estratégia de
promoção das energias renováveis para as comunidades rurais remotas.

D

e n o mi n a da
“Promove
Energia”,
foi
lançado nesta
semana, na capital, a estratégia “abrangente”
de suporte ao acesso à energia sustentável e acessível por
parte de famílias e empresas
localizadas em áreas rurais.
O Ministro dos Recursos
Minerais, Max Tonela, destacou no evento que o governo
de Moçambique entende que
a energia, nas suas numerosas formas, é um dos ínsumos mais importantes para a
construção de uma sociedade
dinámica e vibrante, sendo
fundamental para satisfazer
necessidades sociais básicas e
impulsionar o desenvolvimento económico do nosso país.
Segundo Tonela, é com
base neste entendimento que
o Governo lançou, em 2018,
o Programa de “Energia para
Todos”, com intuito de levar
energia eléctrica para todas as
famílias moçambicanas que
não dispõem de electricidade.
“Em complemento, aprovamos o Plano Director de
Electricidade, que estabelece

as prioridades de desenvolvimento de infra-estruturas em
toda a cadeia de fornecimento
de energia eléctrica, portanto, geração, transporte, distribuição e comercialização de
electricidade para os próximos 25 anos. A nossa visão é
criar condições para atender
ao crescimento da demanda
interna e consolidar a posição
de Moçambique como ponto central de fornecimento de
energia eléctrica para região da
SADC”, explicou Max Tonela.
Entretanto, para o ministro Tonela, as energias novas e
renováveis gozam de um grande privilégio, pelas vantagens
que oferecem, no quadro da
implementação do Programa
de “Energia para Todos”, sendo “nossa perspectiva que elas
venham ter uma contribuição
entre 10 a 20 por cento na matriz energética do nosso país”.
Ou seja, as energias renováveis é uma solução óptima encontrada para viabilizar o acesso à energia eléctrica nos locais
mais remotos não contemplados
nos projectos de extensão de
rede eléctrica a médio e longo
prazos, alimentando redes eléc-

tricas de distribuição isoladas
e sistemas solares residenciais.
Devem também ser tomadas como alternativas ou a opção mais viável no processo de
diversificação da localização de
novas fontes de geração ligadas
ao sistema eléctrico nacional.
“É assim que o Governo,
através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia,
vem trabalhando com diversos
parceiros no desenho de iniciativas que promovam o uso de
energias novas e renováveis e
a criar mecanismos que viabilizem a participação do sector
privado no desenvolvimento de
novas infra-estruturas no sec-

tor eléctrico. É também neste
âmbito que em parceria com a
União Europeia e o Governo
Alemão foi desenhado o Programa “Promove Energia”,
com um financiamento global
de 94 milhões de Euros que
incluem 10,5 milhões alocados à Facilidade de Preparação
de Projectos, que hoje temos
o privilégio de presidir ao seu
lançamento”, disse Tonela.
Por seu turno, a UE explica que se juntou ao governo mocambicano como parte
de seu Programa “Promove
Energia”, num evento organizado pelo Ministério de Recursos Minerais e Energia.

De acordo com dados tornados públicos no referido
evento, actualmente, apenas
1 em cada 3 moçambicanos
tem acesso a serviços energéticos fiáveis e limpos, por
esta razão a UE considera que
proporciona acesso a electricidade a esta população requer um investimento considerável em termos de novas
centrais de geração no país.
Entretanto, o embaixador
da UE em Moçambique, António Sánchez-Benedito Gaspar,
durante o lançamento do Mecanismo de Preparação de Projectos afirmou que “este Mecanismo faz parte do compromisso
da União Europeia para providenciar energia às 4 milhões
de famílias moçambicanas,
muitas delas lideradas por mulheres, que não têm acesso a
serviços de energia sustentável.
Ao apostar nas tecnologias de
energia renovável, Moçambique também reduzirá significativamente a sua emissão de
carbono. De forma a preparar
as bases necessárias aos investimentos públicos e privados
previstos para os próximos
anos, é importante unir forças
no reforço das capacidades das
instituições públicas, definir
um portfólio de projectos bancáveis e criar um ambiente de
negócios mais propício apoiado por um quadro legal transparente e uma autoridade reguladora totalmente operacional.”

Na cidade de Maputo

AVITUM assume gestão do Balcão de informação turística
O director-geral do Instituto Nacional
de Turismo (INATUR), Romualdo Johnam, procedeu, semana em curso, a entrega
oficial do Balcão de Informação Turística
do Jardim Tunduro à gestão da Associação de Agentes de Viagens e Operadores
Turísticos de Moçambique (AVITUM).
Com esta transferência, a AVITUM
passa assim a ser responsável por aquele balcão de informação turística, através
do qual visitantes e turistas terão à disposição todo o tipo de informação do sector, produtos e serviços turísticos do país.
Em declarações, o presidente da AVITUM, Noor-Momade, recentemente eleito por aquela agremiação, frisou que o
objectivo é tornar aquele balcão de in-

formação um ponto de referência de divulgação do turismo do país, sendo que
todos os assuntos da AVITUM passarão
a ser tratados naquele ponto, procurando criar hábitos tanto aos profissionais
como particulares considerando o espaço
para assuntos relacionados com turismo.
“Esta será também uma oportunidade para as agências de viagens e operadores turísticos, apresentarem ao público
os seus serviços”, sublinhou Momade.
Para a AVITUM, trata-se de um passo importante no projecto que tem definido para o ano em curso. Por último
a AVITUM reafirma assim a parceria
com o INATUR em prol do desenvolvimento do turismo em Moçambique.
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SIDA a principal causa de morte ent
Ministério da Saúde de Cabo
Verde, as taxas de transmissão
do vírus entre mãe e filho têm
variado entre 0% a 3%, nos
últimos sete anos. O desafio,
porém, é reduzir as infeções
na parcela da população com
idades acima dos 25/30 anos.
História e alguns elementos de
reflexão

Em 2016 no Dia Mundial de Combate à SIDA, o Presidente Filipe Nyusi reconheceu que é preciso reforçar as acções contra a doença. Moçambique é o segundo da África Austral e Oriental em número de infeções por ano.
Nesse ano a SIDA vitimou 62 mil moçambicanos em idade economicamente activa, e os números tendem a crescer.

N

a ocasião o Presidente disse que
“existem cerca
de 1,9 milhões
de pessoas a viver com HIV no país”. Este total equivale a um em cada oito
adultos, acrescentou Nyusi, que
afirmou que o país tem uma meta
para reduzir o número de vítimas.
“Queremos reduzir a taxa de
mortalidade em 40% até 2019”,
referiu o chefe de Estado. “A
forma mais eficaz de inverter
a actual situação é reforçar as
acções de comunicação para a
mudança social e de comportamento, produzindo mensagens claras, tendo em conta as
especificidades dos diferentes grupos-alvo”, sublinhou.
Dados da agência ONUSIDA
demonstram que, em Moçambique, houve uma redução do número de casos da doença desde
2010 – de 120 mil para 83 mil infectados. Entretanto, a situação
ainda preocupa as autoridades.
O HIV/SIDA nos PALOP
Em termos nacionais, apesar
dos progressos, Moçambique
ainda tem um longo caminho a
percorrer para atingir a meta de
reduzir para 30 mil o número
de casos anuais de HIV/SIDA
até 2020. De acordo com dados da agência ONUSIDA de
2016, a três anos desta meta, o

país continua a ser o segundo da
África Austral e Oriental com
maior número de infeções por
ano, depois da África do Sul.
Em Angola, foram registados mais de 22 mil novos casos
de HIV/SIDA só no primeiro semestre deste ano. Deste total, pelo
menos 1.300 são crianças. Em
2016, o país contabilizou quase
12 mil vítimas fatais da doença.
Dados do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA em
Angola revelam que a taxa de
prevalência atual da doença

no país é de 500 mil pessoas, o
equivalente a 2% da população.
Na Guiné-Bissau, há pelo
menos 36 mil portadores do
vírus HIV, segundo dados das
Nações Unidas. A doença representa a terceira causa de
mortalidade e incapacidade
no país, onde apenas um em
cada quatro doente tem acesso aos medicamentos, conforme informou o Fundo Global.
Em Cabo Verde, a taxa de
incidência de HIV na população é de 0,8%. O país atualmente tem uma cobertura de
mais de 60% de tratamento com
medicamentos anti-retrovirais,
mas a meta, segundo o Ministério da Saúde, a meta é abranger 90% dos seropositivos.
Ainda de acordo com o

O primeiro caso de SIDA em
Moçambique foi diagnosticado em 1986. Tratava-se de um
cidadão estrangeiro que já vinha infectado quando entrou no
nosso País. Já em 1985 um Comité de Especialistas da OMS,
reunido em Banguí, tinha feito
a definição de caso clínico de
SIDA em África. A Organização
Mundial da Saúde passou então a
recomendar aos países membros
a constituição de comités nacionais de luta contra o SIDA, Nesse
quadro é criado em Moçambique,
em Agosto de 1986, o primeiro
organismo de combate ao SIDA,
com a designação de Comissão
Nacional do SIDA1. Esta Comissão ficou sediada no Instituto Nacional de Saúde (INS).
Inquérito epidemiológico nas
cidades
A partir de Março de 1987 e
durante vários meses foi levado
a cabo em várias cidades do país
um inquérito sero-epidemiológico, aliás, um dos primeiros
jamais realizados, que detectouinfecções sobretudo pelo HIV2
(Taxa de prevalência de 2% da
população estudada), mas também pelo HIV1 (Taxa de prevalência de 1,2% da população

estudada). A Cidade mais afectada era Nampula, com taxas de
prevalência de 2,8% de HIV2 e
2,2 % de HIV1, logo seguida por
Lichinga e Inhambane. Nesta última já predominava o HIV1, do
mesmo modo que em Chimoio,
Quelimane e Pemba. As Cidades
menosafectadas eram Pemba e
Xai-Xai . Entretanto no decurso
de 1987 são notificados os primeiros 5 casos clínicos em cidadãos nacionais. No período que
se segue, até 1989, o número de
casos duplica em cada ano, tendo
em Julho de 1989 chegando ao
total de 415. O grupo etário mais
atingido é o dos 20 aos 29 anos,
como sucede noutras partes do
Mundo, mas as crianças também
figuram de maneira significativa
no total de casos arrolados, com
casos. Já se sabia nessa altura que
estes números estavam longe de
traduzir a situação real do país.
Reorganizadas estruturas de
combate
Em Fevereiro de 1988, foram
reorganizadas as estruturas de
combate ao SIDA, sendo formada no MISAU, uma Comissão
Nacional de Combate ao SIDA,
com 39 membros. A maior parte
dos integrantes da Comissão (21
membros) é do próprio MISAU,
mas conta-se também com representantes de organizações democráticas de massas, de confissões
religiosas, da Cruz Vermelha
(CVM), do Centro de Estudos
Africanos da UEM e também de
5 Ministérios (Defesa, Interior,
Educação, Justiça e Informação).
Preside à Comissão o Director
do INS. Pela mesma ocasião, é
instituído na Direcção Nacional
de Saúde do MISAU um Programa Nacional de Prevenção
e Controlo do SIDA (PNPCS)
donde são provenientes muitos dos membros do MISAU na
referida Comissão Nacional 6.
A Comissão teve um início de
actividades promissor, pois que
representou de facto a primeira
abordagem multissectorial no
combate ao SIDA, mas ao longo da sua existência ela nunca
conseguiu um real envolvimento
dos outros sectores ao nível político e estratégico. A situação
de guerra em que o país vivia,
para além de um elevado número de vítimas mortais e casos de
incapacitação por lesão permanente, levou ao deslocamento de
povoações inteiras em busca de
refúgio e segurança, quer noutras áreas do país, quer em países vizinhos. O conflito armado
também causou danos materiais
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tre moçambicanos em idade activa
de vulto em todos os sectores de
actividade incluindo nas infraestruturas da Saúde. Assistiu-se
então à drenagem da maior parte dos recursos disponíveis para
o esforço de defesa. Por força
destas dificuldades conjunturais,
o combate ao HIV/SIDA passou
gradualmente a ser essencialmente responsabilidade do MISAU
onde o Programa Nacional de
Prevenção e Controlo do SIDA
continuou a liderar o processo.
De notar também que, naquela ocasião (finais da década de
80 e início dos anos 90), outros
países africanos apresentavam taxas muito mais elevadas do que
as que o inquérito de 1987 tinha
mostrado no nosso país, pelo
que o interesse das organizações
internacionais e das agências de
desenvolvimento se concentrava nesses países, considerando
Moçambique como um problema menor. Nesses anos o conhecimento sobre a evolução da
doença não progrediu entre nós
tanto quanto devia. Em 1988 foi
criado o primeiro posto sentinela
no Hospital Geral José Macamo,
em Maputo, e, em 1994, 3 novos
postos, em Chimoio, em Tete e
na Beira. No ano 2000 passou a
PEN 2005-2009 – Componente
Estratégica – I Parte: Análise de
Situação 6 haver 20 postos sentinela, tendo-se chegado a 36 em
2001, número que se mantém até
ao presente. Só nestes últimos
anos é que se passou a ter a real
noção da gravidade da situação.
Entretanto, através dos órgãos de
comunicação social começa-se a
passar a mensagem de que a de-

gradação da situação era devida
ao regresso maciço de populações que em resultado do conflito
armado se tinham refugiado nos
países vizinhos, onde as taxas de
seroprevalência eram altas. Muito
embora esse afluxo populacional
seja muito provavelmente um
factor real de agravação da situação, a forma como ele foi apresentado criou um certo espírito de
tranquilidade pois acreditava-se,
com o reassentamento dos regressados tudo se iriam normalizar.
Não se insistiu suficientemente no facto de a infecção estar já
bem instalada no país e com todas
as condições para se desenvolver

endogenamente. Os estudos sobre Conhecimentos Atitudes e
Práticas fazem-se no país desde
1988, mas, na sua maior parte,
incidiam sobre grupos populacionais específicos ou então circunscritos a áreas geográficas
limitadas. Só muito recentemente
se fizeram estudos CAP à escala
nacional. O que ainda não permite uma avaliação correcta pois,
para isso, estudos cobrindo um
mesmo universo e com metodologias padronizadas terão de repetidos a intervalos regulares (3
ou 4 anos). Em 1993 e de novo
em 1996 foram feitos estudos
CAP a estudantes da UEM, que

foram apresentados nas Jornadas de Saúde de 1997 e 1978.
Resultados alarmantes
Estes estudos mostraram resultados alarmantes. E com a
agravante de indicarem que tinha havido pouca evolução entre
1993 e 1996. A conclusão era
óbvia: se os estudantes da UEM
tinham um nível tão baixo de conhecimentos e se comportavam
de modo tão irresponsável, como
seria a nível da população em geral? Os estudos foram aplaudidos
na sala de sessões, mas as suas
conclusões e recomendações não

tiveram muito peso como instrumentos de gestão. É finalmente
em 1999, que a liderança política
do país se compenetra da gravidade do problema e decide actuar
com a energia e a amplitude que
a situação exige. Nesse mesmo
ano, criou-se um Grupo Técnico
de Apoio à Luta contra o HIV/
SIDA, que compreendia, além do
MISAU, outras estruturas de investigação que podiam contribuir
para o melhor conhecimento da
doença. Paralelamente constitui-se um outro grupo igualmente
voltado para a planificação que,
baseado na experiência já adquirida pelo MISAU, promove com
sucesso o envolvimento de todas
as estruturas da sociedade moçambicana, e todos os possíveis
parceiros internacionais. Assim
nasce o Plano Estratégico Nacional de Combate às DTS/HIV/
SIDA 2000/2002 (PEN I) . O
processo de elaboração do PEN
I teve pela primeira vez uma
dimensão verdadeiramente nacional e envolveu um grande número de participantes (241) em
representação de todos os sectores. A aprovação do PEN I pelo
Conselho de Ministros levou à
criação do Conselho Nacional
de Combate ao SIDA (CNCS),
com o objectivo de coordenar
a implementação da estratégia
nacional de combate ao HIV/
SIDA. O conselho é presidido
pelo Primeiro Ministro e integra
os ministros dos sectores da Saúde (Vice-Presidente), das Relações Exteriores e Cooperação,
da Educação, do Plano e Finanças, da Juventude e Desportos
e o da Mulher e Acção Social.
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“Aldeia dos Idiotas”
celebra novo nome

Os habitantes queixaram-se que eram gozados há
anos e tinham vergonha de
dizer onde viviam. O emir atendeu à população e mudou o
nome para “Aldeia da Fartura”
Numa pequena aldeia do nor-

te da Nigéria celebra-se a mudança do nome da localidade. Um
pequeno nada que vai contribuir
para mudar muitas vidas. É que
o local chamava-se “Aldeia dos
Idiotas”, um pesado rótulo que
era sentido por todos os habitantes

como pejorativo. A população
queixou-se tantas vezes de ser
gozada ao longo de muitos anos
e de ter vergonha de referir o sítio
a estranhos. Sensível às queixas,
o emir anunciou a mudança do
nome para “Aldeia da Fartura”.
“Eu tinha vergonha de dizer às pessoas de fora que eu
vinha da Aldeia dos Idiotas,
mas agora posso dizer com orgulho que venho da Aldeia da
Fartura”, contou o residente
Bala Sani à BBC. “Agradecemos ao emir pelo seu gesto”.
A aldeia, no estado de Kano,
ganhou o seu nome original há
70 anos quando as pessoas se
estabeleceram junto a um rio
chamado Rio Idiota. Nunca
se percebeu ao certo porque é
que o rio tinha aquele nome.
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Vovó fisiculturista de 82
anos ‘arrebenta’ invasor
de casa nos EUA

Bebé nasce com “duas cabeças” e
pai afirma que foi castigo divino
Criança nasceu em hospital
da Índia e mãe só soube que gémeos eram siameses após 35 semanas de gestação. Criança está
internada em hospital, corre risco
de vida e pai acredita que filho é
um castigo do “todo poderoso”.
Um caso raro de gémeos siameses fez com que uma mulher
na Índia desse à luz um bebé com
duas cabeças e três braços. O
nascimento, registado no distrito
de Madhya Pradesh, deixou médicos intrigados, já que os gémeos dividem os mesmos órgãos vitais e não poderão ser separados.
Segundo jornais locais, a mãe
do bebé, identificada como Babita Ahirwar, seguiu por quase toda

a gestação sem saber que estava
esperando gémeos siameses, só
recebendo a notícia dos médicos na 35ª semana de gravidez.
O caso, chamado de Tribrachius Parapagus pela ciência,
ocorre em um entre cada um
milhão de nascimentos no mundo. Os médicos ainda estudam o
que fazer com o bebé, que está
internado no hospital, mas não
tem muita expectativa de vida.
“Inicialmente, eu pensei
que eram gémeos, mas quando
as enfermeiras tiraram a toalha
eu fiquei chocado de ver que
o nosso filho tinha duas cabeças e três mãos. Tudo que nós
queríamos era um bebé normal

e saudável, mas eu acho que o
todo poderoso quis nos punir
dessa forma. Eu não sei o porquê”, afirmou o pai da criança, Jaswant Singh Ahirwar,
em entrevista a um canal local.

Willie Murphy, fisiculturista de 82 anos do estado de Nova
York, espancou um criminoso após este invadir sua casa
fingindo estar passando mal.
Tudo começou quando Murphy se preparava para dormir à
noite em sua casa em Rochester, no estado de Nova York.
De repente, a mulher ouviu um homem, de 28 anos,
batendo forte em sua porta e

Trump condecora cão por papel na operação que
matou líder do Daesh
Presidente
dos
Estados
Unidos condecorou com uma
medalha o cão Conan, dos militares norte-americanos que participaram no ataque que levou
à morte o chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr Al-Baghdadi.
“Conan fez um trabalho fantástico”, sublinhou Donald Trump, na
presença da sua mulher, Melania
e do vice-presidente, Mike Pence.
“Este cão é incrível, brilhante
e inteligente”, acrescentou o Presidente norte-americano, salientando
que o pastor belga de Malinois recebeu uma “medalha e uma placa”.
Entretanto, se Trump utilizou o pronome pessoal mascu-

lino para falar de Conan, a Casa
Branca referiu-se ao animal
utilizando a expressão “heroína”, o que levou vários órgãos
de comunicação social a questionar qual o género do animal.
Conan ficou “ligeiramente
ferido” durante a operação, quando Al-Baghdadi se fez explodir
para não ser apanhado vivo, mas
já recuperou e voltou ao activo.
O ‘militar’ Conan, envolvido em 50 missões de combate em quatro anos, é da mesma raça do cão que em 2011
participou no ataque de que também resultou a morte do líder
da al-Qaeda, Osama Bin Laden.

pedindo por uma ambulância.
Desconfiada do indivíduo, Murphy decidiu ligar
para a Polícia, o que teria irritado o homem, que entretanto decidiu invadir sua casa.
“Eu ouvi um grande barulho [...] Eu fiquei pensando, que
diabos foi isso? O jovem estava
bem na minha casa. Ele arrombou a porta”, declarou Murphy
ao canal de TV 13 WHAM.
O suspeito teria pensado
que ela seria um alvo fácil.
O que ele não sabia era que
Murphy é uma fisiculturista
premiada que ainda compete.
Sem pensar duas vezes,
a mulher, com recorde de levantamento de peso de 102
quilos, resolveu dar uma lição no homem espancando-o com o que viu pela frente.
“Eu levantei uma mesa e fui
tratar dele [...] A mesa acabou
quebrando”, disse Murphy sobre
o golpe que deferiu ao homem.
Já deitado no chão, o invasor acabou se tornando alvo de
mais golpes da mulher. Ainda
antes da chegada dos policiais,
Murphy pegou um frasco de
shampoo, que despejou sobre ele, e uma vassoura, para
continuar a bater no homem.
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Eleições na Federação Moçambicana de Futebol

Feizal Sidat pede votos em
Manica e Tete
nhã, sexta-feira, no canal privado STV, Sidat afiançou que um
dos grandes pontos que vai merecer grande atenção, caso saia
vencedor no próximo dia 14 de
Dezembro, vai ser o desenvolvimento de futebol a partir da
base, incluindo a modernização
da FMF e gestores desportivos.
“Com os apoios que a
FIFA dá, que ascende a quase cinco milhões de dólares,
vamos colocar relva sintética em todo o país para que
se possa jogar futebol todo o
dia”, explicou Feizal Sidat.
Possível regresso do monstro?

O candidato à presidência da Federação Moçambicana de Futebol (FMF), Feizal Sidat, trabalha, esta quinta-feira, na província de Maputo, e sábado na província
de Tete no prosseguimento da sua campanha com olhos
postos nas eleições do próximo dia 14 de Dezembro.

A

té ontem, quarta-feira, Feizal
Sidat já havia
pedido
votos
nas províncias
de Gaza, Inhambane, Sofola,
Zambézia, Nampula, Niassa e
Cabo-Delgado, faltando ainda
a cidade e província de Maputo.
Em contacto com o nosso
semanário, Feizal Sidat garantiu
que a primeira fase de campanha vai terminar a 9 de Dezembro, na província de Maputo.
“Quinta-feira (hoje) vou
escalar Manica e sábado estarei em Tete. Só vai faltar a
cidade Maputo que vai ficar
para dia seis e a província de
Maputo para dia 9 de Dezembro. Se for necessário vamos
voltar para o segundo round,
se for a pedido dos associados voltamos a carga”, disse o candidato Feizal Sidat.
Para além de pedido de
votos, a candidatura de Sidat,
através da Fundação Sidat, está
levar a cabo acções de responsabilidade social, distribuindo

material desportivo em todos
os locais onde tem escalado.

Recorda-se que o manifesto eleitoral da lista de Sidat
assenta-se sobre quatro pilares, designadamente, reformas,
profissionalização, desenvolvimento do futebol e inclusão.
No debate, havido esta terça-feira, que devia contar com
todos, que será exibido ama-

Caso venha a ser eleito no
próximo dia 14 de Dezembro como chefe máximo do
nosso futebol será o regresso de um verdadeiro monstro ao seu habitat normal.
Sidat já esteve na direcção da FMF por dois mandatos, tendo sido durante o seu
reinado em que o futebol moçambicano conheceu algum
desenvolvimento significativo. Para além de sucessivos
avanços ao nível do ranking da
FIFA, Moçambique participou
em dois Campeonatos Africanos das Nações, sendo um
CAN ordinário e outro Interno.
Igualmente, foi no seu rei-

nado em que os Mambas estiveram numa final da COSAFA
tendo perdido para Namíbia.
De lá para cá nunca houve nada
de extraordinário por realçar.
Tentativa de difamação
Entretanto, um comunicado recebido pelo nosso jornal
a candidatura de Sidat denuncia que nas próximas semanas
haverá uma campanha levado
a cabo por assessores de imprensa, cujos nomes não foram
revelados, que visa desacreditar o cidadão Feizal Sidat.
Segundo o comunicado,
“a estratégia de Difamação e
calúnia contra Feizal Sidat,
passará pelas redes sociais e
em alguns jornais, onde irão
ser criadas contas e perfis falsos (contas fantasmas), com
indicações expressas para
inventar textos e manchar o
bom nome de Feizal Sidat”.
Para além de Feizal Sidat,
concorre para o cargo de presidente da FMF, Alberto Simango Júnior, actual chefe máximo
da casa do futebol, Manuel
Bucuana (Tico-Tico), antigo
capitão dos Mambas e Amílcar
Jussub, presidente da Associação de futebol da cidade de Maputo que, entretanto, renunciou
ao cargo por conta da exigência do regulamento eleitoral.
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A ter lugar na África do Sul

Apurados concorrentes ao campeonato
regional de Fisioculturismo
Mais de 50 atletas, entre nacionais e estrangeiros, participaram, sábado, 23 de Novembro, em Maputo, no Campeonato Nacional de Culturismo e Fitness (Hardbody),
promovido pela Associação de
Fisioculturismo e Halterofilismo da Cidade de Maputo
(AFHCM), em parceria com a Moçambique Telecom (Tmcel).

A

primento de um plano da empresa, no que concerne à responsabilidade social e, em particular,
à massificação do desporto, e
o fisioculturismo faz parte do
programa de apoio ao desporto.
“Queremos mostrar aos

iniciativa, segundo
Jeremias Nuvunga,
presidente
da
agremiação
(AFHCM), visa a massificação
a nível nacional da modalidade e o apuramento dos atletas nas principais categorias,
para representar o país, nos
campeonatos internacionais.
“Este evento foi o que
marcou o ponto de partida em
Maputo. Significa que a nossa
massificação tem estado a dar
bons frutos. É um desafio e satisfação enorme. São mais de
20 atletas que conquistaram o
pódio a nível internacional”,
explicou Jeremias Nuvunga.
Por sua vez, a gestora da
Unidade de Responsabilidade
Social e Comunicação Corporativa da Tmcel (URSCC), Felícia
Nhama, disse tratar-se do cum-

Gigantes lutam pela Taça

Jardim a quatro jornadas de ser campeão

Resultados da 34ª jornada
Choupal 2-2 Leões Bravos,
Munna’s 2-1 Matendene, Xipanipane 2-1 Mafalala, Kongolote 0-2 Jardim, Amigos Kongolote 3-1 Veteranos Unidos,
ADV cmc 4-0 Circulo, Tsalala
2-1 Inhagoia, Eleven Main 2-1
Luís Cabral, Madgumb’s 3-3
Amigos Matola e Sustenta (Ficou de fora).

mente emocionada, disse ter
sido difícil a preparação e garantiu que vai dar o seu melhor. “Vou dar mais de mim,
no sentido fazer valer a parceria e o apoio da Tmcel”.
O vencedor em masculinos, Silvino Ouana, agradeceu
a oportunidade de participar no
campeonato nacional e o apoio
da Tmcel na massificação da
modalidade: “Este prémio tem
um significado especial. Eu
acho que foi merecido, sem
tirar mérito aos meus adversários”, frisou Silvino Ouana.
Importa referir que, durante
o evento, houve ainda espaço
para uma feira de suplementos
e equipamentos desportivos,
assim como a divulgação de
hábitos alimentares saudáveis e
dicas de refeições para atletas.

Bairro de Hulene

Desporto recreativo
A equipa do Jardim pode vir
a ser o campeão de futebol de
veteranos da cidade de Maputo,
edição 2019, se continuar ganhando jogos, porque a diferencia com o segundo classificado é
de quatro pontos, apenas quando faltam ainda quatro jornadas
para o fim do campeonato.
Em segundo lugar está o
vencedor da Taça - Maputo, o
ADV cmc, que continua na luta
pelo título, pois são quatro pontos de diferença entre as duas
equipas. O Tsalala está na terceira posição e na cauda ficaram
os Veteranos Unidos.

moçambicanos que podemos
competir com países que já têm
esta cultura e nós temos estado
a acompanhar o desenvolvimento das práticas desportivas.
É mais uma modalidade que
está a ganhar espaço em Moçambique e queremos conquistar o mundo. Vamos continuar
a apoiar e a incentivar o desporto,” referiu Felícia Nhama.
Para o apuramento ao almejado campeonato Arnold
Classic Africa, a ter lugar na
República da África de Sul,
em Agosto de 2020, o corpo
de juízes apurou dois atletas,
nomeadamente Isaura Siquice
nas categorias de Bikini Fitness em femininos e Silvino
Ouana em masculinos, na categoria de Classic Bodybuilding.
Isaura Siquice, visivel-

35ª jornada

Classificação actual

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

Jardim 83, ADV cmc 79,
Tsalala 65, Amigos Kongolote
64, Choupal 63, Amigos Matola 57, Munna’s 50, Luís Cabral
48, Inhagoia 45, Madgumb’s
39, Xipanipane 35, Circulo 33,
Eleven Main 33, Mafalala 32,
Leões Bravos 32, Sustenta 20
e Veteranos Unidos com apenas 6 pontos.

As duas grandes equipas do
campeonato de veteranos do
bairro de Hulene em Maputo, estão na fase final da
Taça Hula - 2019 depois de,
no domingo passado, terem
vencido os seus adversários
na marcação das grandes penalidades, depois de, no tempo regulamentar, as equipas
terem empatado. A Nova
Luz empatou com a Célula H
sem abertura de contagem e
os Ressuscitados empataram
por uma bola com Matsuva.
A final está marcada para o
domingo da próxima semana, dia oito de Dezembro.
Ressalvar que com a vitória
de 2019 os Ressuscitados
se tornarão bicampeões e
a Nova Luz quer repetir a
proeza da edição de 2018 de
vencer a Taça-Hula.
Assim, a Célula H e Matsuva vão disputar o terceiro e
quarto lugares, enquanto os
Ressuscitados e Nova Luz
vão disputar o primeiro e segundo lugares.
Movimenta-se o fim de ano
Arrancaram os torneios
de fim de ano nos bairros
da Maxaquene e Mavalane
onde se disputam torneios

locais. No Maxaquene está
o famoso Mavila Boy e no
Mavalane o histórico Karzoso que arrancou no último
sábado.
Segundo Hélder Tseco, mister da célula 8 do bairro de
Maxaquene, o torneio teve
um bom início e espera que
seja assim até ao fim, pois,
segundo mister, “naquele
bairro nunca houve batota
como tem acontecido em alguns bairros”, disse Tseco.
Por outro lado, o mister Dodocas, que este ano regressou a sua equipa, Lhavine,
disse que muitas equipas históricas do bairro de Mavalane não entraram, mas espera
que haja uma boa prestação
embora sua equipa tenha iniciado com derrota. Em relação a esta questão, Dodocas
disse ainda há muito tempo
para se jogar, sendo cedo
para fazer qualquer prognóstico em relação a sua equipa,
porque, segundo Dodocas, “
o campeonato tem a duração
de mais de um mês e dentro
desse tempo muita coisa vai
acontecer ou ao nosso favor
ou a outros mesmo aquele
que iniciaram com vitórias”,
disse Dodocas a finalizar.
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Saiba como CIA teria desperdiçado
chance de penetrar círculo de Fidel
Documentos revelados da CIA mostraram como Ross
Crozier, ex-espião da agência, passou informações valiosas e
criou planos em Cuba que foram ignorados por Washington.

A

lém dos documentos abertos
ao público, as
memórias
do
ex-espião americano foram reveladas por sua
filha, Lilliam Crozier Moore.
Conforme publicado pelo
portal USA Today, Ross Crozier foi agente da CIA entre
1954 e 1958 em solo cubano, sob diferentes disfarces.
Durante este período, Crozier testemunhou as inquietações que antecederam a Revolução Cubana, assim como
se aproximou de Fidel Castro.
Helicóptero americano
Ainda de acordo com os
arquivos, após conseguir acesso a um dos esconderijos de
Fidel Castro, Crozier negociou
com o revolucionário cuba-

no o uso de um helicóptero
americano que seria entregue
ao líder para suas operações.
Segundo o plano de Crozier, a disponibilidade do helicóptero, sob o comando de
um piloto espião, daria clara
oportunidade para a CIA penetrar no círculo mais próximo de Fidel. No entanto, para
frustração do espião, seu plano foi rejeitado pela agência.
Informação
ignorada
Após a tomada do poder
em Cuba pelos revolucionários de Fidel, Crozier se tornou mentor de um grupo de
estudantes que haviam emigrado da ilha para os EUA.
Alguns dos jovens viriam a se
tornar agentes da CIA, recebendo inclusive aulas de como explosivos plásticos funcionavam.
No entanto, um dos maiores
sucessos da rede de Crozier te-

ria sido interceptar a presença
de mísseis nucleares soviéticos em Cuba antes de o presidente Kennedy ter recebido
fotografias do material bélico.
Através desses estudantes,
Crozier soube que a União Soviética tinha colocado mísseis
em Cuba capazes de atingir os
EUA e passou esses dados de

inteligência para Washington.
Contudo, a informação
passada por Crozier teria sido
ignorada em Washington, conforme ele teria reclamado para
um investigador do que poderia ter sido a perda de uma
oportunidade de se evitar a
Crise dos Mísseis a tempo.
Ainda de acordo com a mí-

dia, o episódio da crise entre
Washington e Moscovo em torno de Cuba também foi o início
do fim da carreira de Crozier.
O agente saiu da CIA ainda na década de 60, pouco
antes do escândalo do Watergate que terminou com a
renúncia do presidente americano Richard Nixon em 1974.

Simões Pereira pede apoio Ex-chefe da secreta militar angolana
da APU-PDGB caso haja
condenado à prisão, mas defesa recorre
segunda volta
Antigo chefe do Serviço
assim uma ordem do Presidente
O candidato apoiado
pelo PAIGC às presidenciais guineenses, Domingos Simões Pereira, pediu
o apoio da Assembleia do
Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau
(APU-PDGB) caso seja
necessária uma segunda
volta das eleições, marcada para 29 de Dezembro.
Numa carta a que a Lusa
teve hoje acesso, assinada
por Domingos Simões Pereira, o candidato e o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau
(PAIGC) pediram o apoio
do partido liderado por Nuno
Nabian, também candidato,
no caso de haver “necessidade de uma segunda volta”.
“O PAIGC e o seu candidato gostariam de contar
com o apoio da vossa formação política durante a
campanha eleitoral”, refere-se na carta endereçada à
direcção da APU-PDGB.
Os resultados das elei-

ções presidenciais de domingo ainda não foram
divulgados, o que deverá
acontecer ainda esta semana, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE).
A APU-PDGB assinou
um acordo de incidência
parlamentar com o PAIGC
para viabilizar a formação
do actual Governo. Nuno
Nabian renunciou a este
acordo, mas três dos cinco deputados eleitos pelo
seu partido mantiveram
o acordo e viabilizaram a
aprovação do programa do
Governo no parlamento.
Nas presidenciais, o líder da APU-PDGB contou
com o apoio da sua formação política e do Partido da Renovação Social
(PRS), terceira força mais
votada no parlamento.
Nas eleições de domingo, concorreram 12 candidatos para suceder a José
Mário Vaz, que também
se recandidatou ao cargo.

de Inteligência e Segurança
Militar, general “Zé Maria”,
foi condenado a três anos de
prisão efectiva por extravio
de documentos. Mas execução da pena foi suspensa
devido ao recurso da defesa.
O Supremo Tribunal Militar deu como provado que o
general António José Maria,
um dos homens fortes durante
a governação do ex-Presidente José Eduardo dos Santos,
extraviou documentos que
continham informações de carácter militar e condenou-o a
três anos de prisão efectiva.
O general foi absolvido
do crime de insubordinação, de que também estava
acusado. Mas o juiz António dos Santos Neto aceitou um recurso interposto
pela defesa e a execução da
pena de prisão foi suspensa.
“A decisão que este tribunal proferiu está suspensa até
à decisão do plenário”, explicou o magistrado à imprensa.
“Pode ser que a gente tenha falhado e o plenário vai rever.”

da República, João Lourenço.
Os documentos só foram
recuperados mediante um mandado de busca e apreensão.
General nega acusações

Documentos sobre batalha
célebre
Em causa está o extravio de
documentos sobre a batalha do
Cuito Cuanavale, que o Estado
angolano terá adquirido por
mais de dois milhões de dólares.
Segundo a sentença do tribunal, ficou provado que o
general “Zé Maria” se aproveitou “do acesso que ainda
tinha às instalações do SISM
[Serviço de Inteligência e Segurança Militar] para retirar
os documentos”, recusando-se
a devolvê-los e desrespeitando

Durante as audiências, o réu
alegou ser o legítimo dono da
documentação que retirou do
SISM, quando tomou conhecimento de que seria exonerado.
Em declarações à imprensa, o advogado Sérgio Raimundo, da equipa de defesa de
António José Maria, disse que
vai continuar a trabalhar até
provar a inocência do general.
“Na parte que não estamos
satisfeitos interpusemos imediatamente recurso para o plenário dessa
veneranda casa”, afirmou o advogado em declarações à imprensa.
“O nosso trabalho é justamente
provar a inocência do cidadão indiciado na prática daqueles dois
crimes. Conseguimos um e vamos
continuar a lutar para mostrar ao
plenário que realmente a nossa tese
é aquela que mais se enquadra ao
espírito e à letra da Constituição
e das leis vigentes neste país.”
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Pelo menos 87 mil mulheres assassinadas em 2017

Pelo menos 87 mil mulheres foram assassinadas
em todo o mundo no ano 2017, segundo dados avançados pelas Nações Unidas, com El Salvador a constituir
um dos piores países e a Ásia o continente mais violento.

E

m 2017, El Salvador foi dos países
com pior situação
do mundo em termos de assassínios
de mulheres, com 13,9 mortes
em cada 100.000, segundo dados da organização das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC), e a este país seguiu-se a Jamaica, com 11 mulheres mortas em cada 100.000.
No terceiro lugar dos países
com mais feminicídios encontra-se a República Centro-Africana, que, embora só tenha
estatísticas de 2016, registou
10,4 mortes por violência contra mulheres em cada 100.000.
A África do Sul registou
9,1 por cada 100 mil (números de 2011) e as Honduras
8,4 por cada 100 mil, já com
estatísticas relativas a 2017.
Das 87.000 vítimas registadas a nível mundial naquele ano, 57% (50.000) foram
mortas “por cônjuges ou familiares”, refere a UNODC,
sublinhando que este número
representa um “pequeno aumento” em relação a 2012,
quando foi elaborado outro
relatório sobre esta matéria.
A organização acrescenta
que mais de um terço, ou seja,
cerca de 30.000 mulheres, foram assassinadas pelo actual
cônjuge ou por um ex-cônjuge, sendo “alguém em quem
normalmente
confiavam”.
Também a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
avança com estatísticas semelhantes, referindo que, no ano
em causa, pelo menos 38%
dos assassínios de mulheres
foram cometidos pelos seus
parceiros íntimos masculinos.
Em geral, estes crimes

“não resultam de actos espontâneos ou isolados, mas
de uma acumulação de actos
de violência de género” e “de
um carácter possessivo com
ciúmes ou medo de abandono”, alerta a organização.
Na contabilização por continentes, a Ásia é o que detém
o registo do maior número de
mulheres mortas (20.000) pelos cônjuges ou familiares em
2017, seguida de perto pelo
continente africano (19.000), e
depois pela América do Norte,
Central e do Sul (8.000), Europa
(3.000) e, finalmente, pela Oceânia (300), segundo a UNODC.
No entanto, avisa a ONU, é
em África (sobretudo em países
como a África do Sul, o Senegal e a República Democrática
do Congo) que mulheres e meninas “são mais propensas a serem mortas pelo parceiro ou por
um membro da família” (69%).
Na Ásia, os assassínios de
mulheres encarnam muitas vezes
o registo de “crimes de honra”.
Segundo as estatísticas das
Nações Unidas, dos 5.000 “homicídios para salvar a honra”
anuais – muitas vezes cometidos por parentes para defender
tradições e geralmente em áreas rurais conservadoras) - quase 1.000 acontecem na Índia.
No início de Novembro,
um casal de 29 anos - casado
há três anos contra a vontade
das suas famílias - foi apedrejado até à morte no sul da Índia por familiares da mulher
que se opunham à união com
um homem que era alegadamente de uma casta inferior.
No vizinho Paquistão, centenas de mulheres são mortas por parentes, acusadas de
terem manchado a honra fa-

miliar, sendo as suas mortes
geralmente muito violentas.
No Afeganistão, um país
profundamente patriarcal, foram registados “243 casos de
homicídios para salvar a honra”
entre Abril de 2011 e Agosto de
2013, segundo uma pesquisa oficial afegã citada pela UNODC.
Matar mulheres devido a
conflitos relacionados com os
dotes de casamento também é
um problema real na Ásia, particularmente na Índia e no Nepal.
Outra das grandes razões
para a violência e morte de
mulheres acontece durante os
conflitos armados, como “arma
de guerra” para aterrorizar as
populações civis e destruir o
tecido social, refere a ONU.
De acordo com as Nações
Unidas, em 2014, o grupo

‘jihadista’ Estado Islâmico cometeu um genocídio no noroeste do Iraque contra a minoria
‘yazidi’ e transformou milhares de mulheres dessa comunidade em escravas sexuais.
Mais de 6.400 ‘yazidis’
foram sequestrados e apenas
3.300 - principalmente mulheres e crianças - foram resgatados ou fugiram. Mais de 70
valas comuns foram identificadas e os restos de dezenas
de vítimas já foram exumados.
No Kivu (leste da República Democrática do Congo), quase todas as mulheres
- e até mesmo meninas – já
foram sujeitas a violência sexual durante e à margem dos
conflitos armados que desestabilizam a região há 25 anos.
Do outro lado da balança, a
ONU elogia alguns países que
considera como exemplos da luta
contra a violência às mulheres.
Um desses países é Espanha, que aprovou uma lei pioneira sobre o problema, criando tribunais especializados e
pulseiras que avisam quando o
agressor está próximo da vítima.
Este país é citado regularmente como exemplo pelos
seus esforços, desde o início
dos anos 2000, contra homicídios femininos, que têm diminuído ao longo dos anos.
Em 2003, o número de
mortes por violência contra as
mulheres em Espanha atingia
os 71, tendo reduzido para 48
em 2018 e para 46 este ano.

No entanto, as associações humanitárias têm mostrado algum receio de que esta
causa perca energia devido à
entrada em força da extrema-direira no panorama político.
Outro país visto como exemplar nesta matéria é o Canadá,
onde, em todas as províncias,
existem planos de acção contra
a violência contra as mulheres.
As associações humanitárias têm elogiado sobretudo as
acções de treino policial, que
“permitem que não só os polícias, mas também juízes, advogados, médicos e enfermeiros
entendam melhor a posição
das vítimas e detectem factores de risco”, refere a Federação de Abrigos para Mulheres.
Ainda assim, neste país, as
estatísticas mostram que, a cada
seis dias, uma mulher é morta
pelo seu cônjuge, sendo que as
probabilidades de isto acontecer
são seis vezes maiores quando
se trata de mulheres indígenas.
Apesar de estar em declínio
desde 2009, a violência conjugal no Canadá ainda matava
313 pessoas por cada 100.000
habitantes em 2017, segundo
o Instituto canadiano de Estatística citado pela Federação
de Abrigos para Mulheres, que
adianta que todas as noites, mais
de 6.000 mulheres e crianças
dormem em abrigos para escapar à violência dos cônjuges.
O Dia Internacional para a
Eliminação da Violência contra
as Mulheres é hoje assinalado.

Treze soldados franceses morrem em
acidente com dois helicópteros no Mali
Treze soldados franceses morreram no Mali num acidente
envolvendo dois helicópteros durante uma operação de combate contra ‘jihadistas’, anunciou a Presidência francesa.
O Palácio do Eliseu divulgou, num comunicado, que o acidente com os soldados do exército ocorreu na segunda-feira.
Entre os mortos estão seis oficiais, seis sub-

-oficiais
e
um
cabo.
O Presidente da França,
Emmanuel Macron, apresentou as suas condolências às famílias e expressou o seu apoio
aos companheiros de armas.

Macron também elogiou a
coragem dos militares franceses
estacionados no Sahel e a sua
determinação em cumprir a sua
missão contra o ‘jihadismo’.
O grupo de militares, de
acordo com o canal BFM TV,
pertencia à operação de Barkhane (que mobiliza 4.500
soldados), criada em Agosto de
2014 como sucessora da missão Serval, que Paris lançou
em 2013 para combater grupos
extremistas que dominavam
o norte e o centro do Mali.
Este acidente eleva para
38 o número de soldados franceses mortos no Mali desde o
início da intervenção francesa
neste país do Sahel em 2013.
A última morte foi do militar Ronan Pointeau, de 24
anos, depois da activação
de um dispositivo explosivo no início de Novembro.
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Sexto satélite será
ET’s estão desligando armas nucleares lançado este ano
Afirma especialista

Teorias da conspiração
afirmam que os alienígenas são contrários à utilização de armas nucleares
e, por isso, as desactivam.
Esta atitude seria um recado.
Extraterrestres têm desligado e ligado armas nucleares para
provar que elas são inúteis. É o
que afirmam conspiracionistas
que tentam “revelar a verdade”
sobre ETs e OVNIs (objectos
voadores não identificados).
Stephen Bassett, físico , fundador e director-executivo do
Grupo de Pesquisa Paradigma
(PRG, na sigla em inglês), que
há anos se dedica a pressionar
o governo dos Estados Unidos

da América a revelar verdades
sobre o tema, afirmou ao jornal
Daily Star, que várias pessoas
testemunharam os ET’s controlando facilmente as armas nucleares construídas por humanos.
Bassett reforça, porém, que
não é preciso se assustar. Para
ele, o facto dos alienígenas
serem capazes de ligar e desligar os equipamentos nucleares não significa uma ameaça
e sim uma mensagem sobre
a inutilidade sobre estas armas. A acção seria, segundo
o conspiracionista, um indicativo de que eles apoiam
o desarmamento nuclear.
“Eles desligaram nossas

armas nucleares repetidamente, isso significa que eles são
ruins?”, questiona Basset. Ele,
que usa a definição da Marinha
norte-americana para se referir
aos OVNIs , chamando-os de
Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP, na sigla original em inglês), não é o primeiro a defender esta teoria.
Em 2008, o ex-tenente
da Força Aérea dos Estados Unidos Bob Jacobs deu
uma entrevista ao programa
de Larry King, na CNN , na
qual afirmou que um objecto
não identificado disparou um
raio de luz contra um míssil que estava sendo testado.

Para se evitar “catástrofe climática”

ONU pede redução das emissões de CO2

As emissões de carbono
que estão a aumentar todos os
anos devem ser reduzidas 7,6%
por cada ano, entre 2020 e 2030,
para se evitar a “catástrofe climática”, alertou hoje a ONU.

O relatório do Programa das
Nações Unidas para o Ambiente
divulgado hoje indica que sem
acções radicais e imediatas no
sentido da redução das emissões
de carbono (CO2) não se podem

atingir os objectivos do acordo de
Paris sobre o aquecimento global.
De momento, o documento refere que “não existem sinais” sobre o início da redução das emissões de carbono.

Mais um importante passo
na cooperação espacial entre a
China e o Brasil está previsto
para o início de Dezembro. O
sexto satélite de observação da
Terra desenvolvido pelos dois
países, CBERS-4A, será enviado ao espaço, a partir do centro de lançamento de Taiyuan,
na província de Shanxi, a
700 quilómetros de Pequim.
O desenvolvimento dos satélites CBERS trouxe significativos avanços no campo do sensorialmente remoto no Brasil.
As imagens captadas no espaço
são usadas para monitoramento de áreas agrícolas, recursos
hídricos, crescimento urbano e
ocupação do solo, entre outras
aplicações. Os dados também
são importantes para projectos
nacionais estratégicos, como
de avaliação do desflorestamento da Amazónia. Também
na China as imagens servem
para acompanhamento de grandes áreas agrícolas, espaços
urbanos e recursos naturais.
As actividades de montagem, integração e testes do
mais novo satélite da família
CBERS aconteceram no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos
Campos (SP). Em maio deste
ano, o CBERS-4A foi levado
para Pequim, onde passou por
novos testes, na Academia Chinesa de Tecnologia Espacial
(Cast), até embarcar para a base
de lançamento. Todas as etapas
são feitas em conjunto por técnicos chineses e brasileiros.
— Utilizamos bases de recepção de dados na China e no
Brasil. Durante seis meses os
chineses controlam os satélites,
durante seis meses nós controlamos. Os dados são distribuídos igualmente para os dois
países. O satélite tira imagens
do mundo todo, da China e do
Brasil principalmente. Quando
existe algum chamado internacional, somos accionados, e os
satélites gastam parte do seu
tempo para ajudar em casos de

catástrofes, por exemplo — explica o coordenador de Engenharia e Tecnologia Espacial do
Inpe, Marco Antonio Chamon.
O CBERS-4A será enviado
ao espaço pelo foguete lançador chinês Longa Marcha-4B,
o mesmo que, em dezembro
de 2014, lançou o CBERS-4,
quinto satélite sino-brasileiro, que ainda está no espaço.
Com o CBERS-4A, as duas
unidades passarão a captar
imagens do planeta até que
chegue ao fim a vida útil do
satélite mais antigo que, aproximadamente 25 anos depois,
entra na atmosfera e queima.
O início da parceria
Quando começou a parceria
espacial entre o Brasil e a China, em 1988, o país asiático já
tinha certo desenvolvimento
tecnológico na área espacial,
já dominava foguetes lançadores, enquanto o Brasil ainda
estava desenvolvendo os seus.
— A China já tinha algum
conhecimento sobre satélite,
mas conseguiu um salto tecnológico de lá para cá. Nós também avançamos. A diferença é
que os investimentos chineses
na área espacial foram muito
mais volumosos que os nossos
e de muitos outros países —
afirma o coordenador de Engenharia e Tecnologia Espacial do
Inpe, Marco António Chamon.
Ele destaca que, no começo,
a China estava interessada em
um acesso maior ao Ocidente.
O Brasil, por sua vez, buscava
um projecto em que pudesse
trabalhar, pois até então comprava pedaços de satélites de
países do Primeiro Mundo.
— Nós nos juntamos com
essa perspectiva. Construímos
uma parceria, conquistamos
confianças, encontramos interlocutores, conseguimos estabelecer essa cooperação bastante
bem. Tem sido assim durante
30 anos. Os satélites saltam
mais aos olhos, mas a parceria
é bem maior do que isso —
afirma o coordenador do Inpe.
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O País tem potencial para competir com os
maiores produtores de gás natural
O Standard Bank acredita que Moçambique tem
potencial para competir, nos
próximos anos, com os maiores produtores de gás natural,
e fornecer 25% do total da
quantidade deste importante
recurso energético necessário a nível mundial até 2040.

P

ara chegar a esta conclusão, o banco teve
em conta a localização geográfica do
País, que o permite
abastecer as bacias do Atlântico
e do Pacífico a partir do Índico,
as enormes reservas de que é
detentor, bem como a crescente
demanda por este recurso, associada à tendência mundial de
substituição das energias fósseis
pelas tidas como “mais limpas”,
como é o caso do gás natural.
A mudança da geopolítica mundial foi, também, outro aspecto tido em conta nesta
análise, apresentada por Paul
Eardley-Taylor, director de petróleo e gás para a África Subsaariana do Grupo Standard
Bank, durante a sexta edição da
Mozambique Gas Summit, tida
recentemente lugar em Maputo, um evento anual que reúne,
no mesmo espaço, tomadores
de decisão nacionais da área do

gás e investidores locais, regionais e internacionais para discutirem as diversas oportunidades
que o País oferece neste sector.
Para Paul Eardley-Taylor,
“Moçambique está no centro do
mundo. É um dos poucos produtores de gás natural liquefeito que pode atingir as bacias do
Atlântico e do Pacífico a partir do Índico e é uma fonte de
energias mais limpas à medida
em que o mundo avança para
o carvão em substituição pelo
gás. É, de facto, algo inédito”.
“O mundo está a precisar
de muito mais Gás Natural Liquefeito (GNL) e cremos que
Moçambique poderá contribuir,

ao lado dos outros gigantes,
para a resposta a esta enorme e
crescente demanda, apesar de
a Rússia e o Qatar, por exemplo, estarem a aumentar a sua
capacidade de produção”, referiu
Paul
Eardley-Taylor.
Entretanto, o especialista alerta para a necessidade de
não se olhar somente para o gás
como o único recurso que pode
conduzir o País ao desenvolvimento. É necessário apostar,
também, em sectores transversais e vitais da economia,
sendo um deles a agricultura.
Apontou, por exemplo, as
necessidades das multinacionais envolvidas na exploração

do gás natural como um dos
factores que podem contribuir
para a atracção de investimentos
e dinamizar o sector agrícola.
“Quando iniciar a produção do Gás Natural Liquefeito
(GNL) a contribuição da agricultura para o Produto Interno
Bruto (PIB) deverá baixar, por
isso temos que aproveitar esta
janela de dois ou três anos para
transformar o sector, antes que os
outros projectos de GNL iniciem
a produção. Só para alimentar
os trabalhadores envolvidos na
construção das infra-estruturas
dos projectos de GNL, as multinacionais vão precisar, por exemplo, de dois milhões de ovos por
mês, que por sua vez necessitam
de 60 mil frangos a colocarem
ovos mensalmente. Só isso é suficiente para que nos foquemos
não só na agricultura, como em
outros sectores como a avicultura”, sublinhou o especialista.
Na opinião de Paul Eardley-Taylor, a revitalização do sector
agrícola deve ser feita em paralelo com a produção de fertilizantes (a partir do gás) e na melhoria
dos canais de distribuição, para
permitir que o País tire vantagens
da Zona de Comércio Livre em
África, que aguarda aprovação.
“Moçambique tem uma
oportunidade única para ser o
líder da Zona de Comércio Li-

vre em África. O País pode
fornecer gás, fertilizantes e produtos agrícolas a outros países
africanos. Isso aconteceu, com
sucesso, na União Europeia”,
explicou Paul Eardley-Taylor,
que apontou o Brasil como um
dos países que podem ajudar
Moçambique neste aspecto.
“O Brasil já empreendeu
uma das maiores transformações
agrícolas de todos os tempos.
Moçambique e Brasil são parceiros naturais e podem, juntos,
abraçar este projecto”, concluiu.
Na ocasião, Paul Eardley-Taylor falou também da experiência do Grupo Standard Bank
no financiamento de projectos
na área do gás, sendo prova disso os prémios de Melhor Banco de Investimento, atribuídos
pela revista Global Finance.
Importa realçar que a Mozambique Gas Summit, do qual
o Grupo Standard Bank é um
dos patrocinadores, é organizada anualmente, desde 2015, pela
CWC, uma firma inglesa que
actua no sector de energia, em
parceria com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH),
com o suporte do Ministério dos
Recursos Minerais e Energia,
Companhia Moçambicana de
Hidrocarbonetos (CNH) e Instituto Nacional do Petróleo (INP).

Mina de rubis da Gemfields “pretende
investir na expansão”
A empresa que se apresenta como a principal investidora na
extracção de rubis em Moçambique, a Montepuez Ruby Mining
(MRM), tem planos de expansão no horizonte, disse à Lusa o presidente do conselho de administração, Samora Machel Júnior.

“

A MRM pretende investir na expansão da unidade de lavagem e na capacidade de mineração do
projecto, o que significará maior oportunidades de emprego e redução de pobreza” das comunidades em redor, acrescentou.
O responsável falava à
Lusa durante uma visita à mina
em Cabo Delgado, província do Norte de Moçambique,
promovida para jornalistas.
Dos 15 poços que a MRM
possui nos 33 mil hectares de
concessão, apenas cinco estão a
ser explorados porque são aqueles
que fornecem “o que o mercado
precisa”, estimando-se que a mina
tenha ainda 16 anos de vida útil,
tirando partido de algumas das
maiores jazidas de rubis do mundo.
Os 12 leilões de pedras pre-

ciosas feitos pela empresa do
grupo Gemfields desde que entrou em produção, em 2014, já
valeram uma receita de 512 milhões de dólares (464,2 milhões
de euros), cabendo ao Estado
moçambicano um total 121 milhões de dólares (cerca de 110
milhões de euros) em impostos.
Há planos de expansão da
actividade, no entanto, a volatilidade dos preços dos rubis no
mercado internacional e o garimpo ilegal para o qual muitos
jovens são atraídos por intermediários são os principais obstáculos.
“Nós não somos contra o
garimpo artesanal. Acreditamos
que a mineração artesanal organizada pode ser muito benéfica.
No entanto, observamos que há
muitos casos em que a é feita sem
segurança, não protege o meio

ambiente e não paga impostos”,
afirmou o presidente da MRM.
Em Maio, a empresa denunciou o que classificou de “escravatura moderna” a que muitos
jovens são sujeitos, a mando de
traficantes de pedras preciosas no
mercado internacional, nas jazidas
dentro da concessão da empresa.
Para os afastar da pobreza
e criar oportunidades, a empresa inaugurou na segunda-feira
um centro de formação profissional, onde deverá formar
2.100 pessoas em várias profissões nos próximos sete anos.
A mina de Montepuez
foi notícia a nível internacional no início do ano devido a um processo judicial.
Em Janeiro, a Gemfields aceitou pagar um acordo extrajudicial
de 8,3 milhões de dólares (7,5
milhões de euros) para pôr termo
a 273 queixas de mortes, espancamentos e outras violações de
direitos humanos junto à mina,
executadas por segurança priva-

da e polícias entre 2011 e 2018.
A firma admitiu os acidentes, mas nunca a responsabilidade
pelos
mesmos.
“A MRM nunca violou os
direitos humanos aqui e em nenhum momento a Gemfields
aceito a responsabilidade por essas alegações, mas para o benefício de todas as partes envolvidas
optou por um entendimento”,
declarou Samora Machel Júnior.
O PCA destaca que, hoje,
a relação com a comunidade
é “excelente” e que a empresa já disponibilizou perto de
três milhões de dólares (2,72
milhões de euros) em projectos de responsabilidade social.
A empresa opera na mesma
província afectada por violência armada que em dois anos
já matou 300 pessoas, mas que
está afastada de Montepuez.
Os grupos armados que nasceram em comunidades muçulmanas radicalizadas têm atacado
a região costeira de Cabo Del-

gado, onde se desenvolvem os
projectos de gás natural, cerca
de 300 quilómetros a nordeste.
Seja como for, a MRM
está atenta, diz Samora Júnior.
“Se situação se alastrar para
este ponto será um descalabro.
Não é só a empresa que vai perder o investimento, é também
uma comunidade que fica desprovida do crescimento social”.
“Como empresa nós estamos a tomar medidas para
evitar que algo aconteça, mas
também temos estado em contacto com o Governo para ter
alguma informação antecipada”, declarou Samora Machel.
Criada em 2012, a MRM é
detida em 75% pela Gemfields e em 25% pela moçambicana Mwiriti Limitada, que,
por sua vez, é controlada por
Raimundo Pachinuapa, um
general veterano da Frente de
Libertação de Moçambique
(Frelimo), partido no poder
desde a independência. (Lusa)
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Moçambique pede ajuda financeira
para enfrentar época ciclónica
O Governo moçambicano
iniciou contactos diplomáticos para receber 17 milhões
de euros de ajuda financeira
que permitam ao país estar
pronto a enfrentar calamidades, anunciou o ministro
dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, José Pacheco.

tou o ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação.
O
documento
estima
que 1,6 milhões de pessoas possam ser afectadas
por calamidades naturais.
Do valor já assegurado, 300
milhões de meticais (4,29 milhões de euros) são resultantes
de contribuições do Governo
moçambicano e 540 milhões
de meticais (7,7 milhões de
euros) do Banco Mundial.
“Isto ilustra que estamos perante um défice de
1,2 mil milhões de meticais
(17,1 milhões de euros) para
a
operacionalização
integral”, afirmou José Pacheco.
O executivo moçambicano vai desencadear esforços
diplomáticos, a nível regional
e internacional, para a mobilização de recursos, visando

D

evido à “insuficiência de
recursos,
solicitamos
aos
nossos parceiros, para, em conjunto, avaliarmos as melhores vias para
a superação deste défice orçamental apresentado no nosso
plano de contingência 20192020”, frisou o governante.
José Pacheco falava durante
um encontro com representantes do corpo diplomáticoacreditado em Maputo, aos quais
deu a conhecer as necessidades
do plano de contingência para
a época chuvosa e ciclónica,
que vai de Novembro a Abril.
O plano, que foi aprovado
em conselho de ministros, em
22 de Outubro, está orçado
em 2,1 mil milhões de meticais (cerca de 30 milhões de

Necrologia

Necrologia

responder aos desafios desta
época chuvosa e à normalização da vida das pessoas afectadas pelos ciclones Idai e
Kenneth, bem como pela seca.
Dados apresentados hoje,
durante o encontro com a comunidade diplomática, pela
directora-geral do Instituto Nacional de Gestação de Calamidades (INGC), Augusta Maíta,
referem que 714 pessoas morreram durante a época chuvosa
2018/2019, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.
Entre Novembro e Abril,
Moçambique é ciclicamente
atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por
cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, a jusante da maioria das bacias hidrográficas
da África Austral. (Lusa)

Necrologia

Necrologia

CATARINA PAULO JOSÉ
GUIRRUTA
euros), dos quais estão apenas assegurados cerca de 850

milhões de meticais (12,1
milhões de euros), acrescen-

Capital Economics

Saída de incumprimento abre porta ao FMI
O analista da Capital Economics, que segue a economia de Moçambique, considerou à Lusa que a decisão da
Standard & Poor’s de retirar o país do incumprimento financeiro abre a porta ao FMI e encoraja os investidores.

“

A decisão da S&P de
melhorar o ‘rating’
de Moçambique, tirando-o do ‘default’,
vai melhorar o sentimento dos investidores, ajudar o país a ganhar acesso aos
mercados internacionais e pode
reabrir a porta para um acordo
com o Fundo Monetário Internacional”, disse Virág Fórizs.
Em reacção à Lusa depois de a Standard & Poor’s
(S&P) ter sido a terceira das
três maiores agências de ‘rating’ a tirar Moçambique da
categoria de incumprimento
financeiro (ou ‘default’), Virág
Fórizs acrescentou que apesar
de as autoridades quererem
deixar para trás o escândalo
das dívidas ocultas, “a elevada
dívida de Moçambique conti-

nua a ser uma preocupação”.
O acordo com os credores
dos títulos de dívida soberana, apontou, “representa apenas 4% do total da dívida”,
mas ainda assim, concluiu,
“as perspectivas económicas
do país são boas com o desenvolvimento dos investimentos no sector do gás natural”.
A agência de notação financeira Standard & Poor’s
melhorou há dias o ‘rating’
de Moçambique para CCC+,
retirando-o da categoria de
‘default’ e atribuindo à economia do país uma perspectiva de evolução estável.
“O Governo de Moçambique completou uma troca de
títulos de ‘dívida problemática’
no seguimento dessa resolução,
estamos a melhorar o ‘rating’

para emissões em moeda estrangeira de curto e longo prazo, de SD (selective ‘default’
- incumprimento financeiro
selectivo), para CCC+/C e afirmamos as emissões em moeda
nacional no patamar B-/B”,
lê-se numa nota da agência.
No documento da agência
de notação financeira, prevê-se
que o país abrande para os 2,5%
este ano e que o rácio da dívida
pública face ao produto interno
bruto (PIB) suba para 116,2%.
“O desempenho económico deste ano foi significativo e
negativamente afectado pelos
dois ciclones tropicais, Idai e
Kenneth, em Março e Abril, e
em resultado a produção agrícola e de electricidade deverá
ser fraca durante o ano devido
aos estragos causados nas acolheitas e na infra-estruturas,
incluindo o porto da Beira, um
dos grandes portos para as exportações de matérias-primas”,
escrevem os analistas. (Lusa)

(Enfermeira Geral Elsa)
2º Ano de Eterna Saudade

Mamy, estamos no 2º aniversário da noite fatídica
que nos deixaste no dia 27 de Novembro de 2017,
depois de uma luta titânica contra um cancro
que contra todas as vicissitudes te levou a que lhe
deixássemos na tua eterna morada, no Cemitério
de Lhanguene, no inesquecível 1 de Dezembro
de 2017. Interromperam-se todos os teus sonhos: teus e da família, mas neste 2º ano de eterna
saudade queremos garantir que como nos dizias:
avancem com as miúdas e os miúdos, porque “nós
não somos eternos”!... Por isso, teu marido, Francisco Rodolfo (teu Chico), Filhos: Linda, Amílcar
Francisco Maduela (Mickey), Aires (Airinhos),
Francisco (Midocas), Elsa Joana (Naninha), Arlete
(Guita), genros Levy, Rui e Júnior noras Calucha
e Yula e netos, bem como a Família Muendane e
Maduela, recordam com nostalgia o seu humor,
a sua boa disposição! Seguiremos sempre o seu
exemplo, de trabalhadora exemplar e lutadora
incansável. ELSA CATARINA GUIRRUTA, nós
te recordaremos eternamente!
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Mbila, o património oral e material da humanidade

O

s chopes são um povo do sul de
Moçambique, principalmente
dos distritos de Zavala e Inharrime, na província de Inhambane.
Este povo viveu tradicionalmente da agricultura de subsistência,
mas muitos abandonaram as suas terras
natais para se mudarem para as cidades.
Os chopes têm a sua própria língua, um idioma tonal pertencente à família de línguas
bantu. Muitos falam igualmente o guitonga ou o português como língua secundária.
Os seus povos vizinhos incluem o grupo étnico dos changanas que vivem no sudoeste, na
província de Gaza, e que invadiram o território
chope no século XIX. Historicamente, alguns
chopes foram escravizados e outros tornaram-se trabalhadores migrantes na África do Sul.
Os chopes são conhecidos internacionalmente pelo instrumento musical mbila e dança
associada, uma manifestação cultural conhecida desde o tempo de Gungunhana, que
foi considerada pela Unesco Património.
Os
chopes
identificam-se
culturalmente, como povo, com o elefante
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INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E CIÊNCIA

Seminário de capacitação dedicado a líderes Organizacionais e demais profissionais
interessados. O valor de participação é de 3,200.00 MT (por pessoa), incluindo
certificado no final da formação.
PROGRAMA DO SEMINÁRIO
DE CAPACITAÇÃO
TEMA: GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES
Local: ISFIC-Auditório das Acácias
Data: 04 de Dezembro de 2019
Duração: 5H
TEMPO/Horas/Min

AGENDA

08:15

Chegada dos participantes

08:30

Apresentação do perfil do formador e
tópicos principais da formação

08:45

Início da sessão

11.00

Coffee Break

11:30

Retorno à Sessão

13:00

Debate e troca de experiências

14:00

Encerramento
Maputo, Novembro de 2019

Edmundo Claudio Perez, Professor Catedrático

Natural de Cuba, formado em Administração de Negócios pela Universidade de Matanzas, 15
anos de experiência na carreira de docente universitário e consultor empresarial. Colaborou
em diversasInstituições de Ensino Superior, nos seguintes países:
zz
México– Universidade Autónoma Puebla
zz
Brasil – Universidade Federal de Viçosa
zz
Venezuela–Universidade de los Estados de Mérida y Lara
zz
Portugal–Universidade Aberta de Portugal
zz
Moçambique–Universidade Eduardo Mondlane/Instituto Superior de Formação,
Investigação e Ciência (ISFIC).
Durante o decorrer da formação serão abordados os seguintes tópicos:
Hábitos para garantir o sucesso profissional
A gestão de mudanças
A inteligência emocional
O modelo para tomada de decisões
Elementos do Plano Estratégico Organizacional

zz
zz
zz
zz
zz

Uma vez concluída a capacitação, o formando estará habilitado a dominar as ferramentas
seguintes:
zz
zz
zz

Argumentos técnicos a serem usadas no dia-a-dia
Elementos a ter em conta para afirmar que a gestão é estratégica
Como gerir estrategicamente uma Organização.

Junta-te a nós e construa um modelo de Gestão Estratégica para ser
implementado já na sua Organização.

Quinta-feira, 28 de Novembro de 2019

Joshua Redman já
está em Maputo

O saxofonista tenor norte-americano Joshua Redman desembarcou, na noite de terça-feira,
26 de Novembro, no Aeroporto
Internacional de Maputo, para
oferecer a sua primeira actuação em Moçambique, no Standard Bank Acácia Jazz Festival,
a ter lugar já esta quinta-feira
na capital do País.
À sua chegada, o músico prometeu brindar ao público moçambicano, particularmente os
seus admiradores com o melhor do seu repertório: “Quero
divertir-me bastante durante a
actuação”, referiu Joshua Redman. O músico disse sentir-se
muito feliz por estar em Moçambique, na cidade de Mapu-

to, pela primeira vez: “Durante
a minha carreira, só tive três ou
quarto vezes a oportunidade de
estar no continente africano”,
indicou, acrescentando que
participar no festival constitui
para si um grande privilégio e
honra. “Estou muito feliz por cá
estar com alguns dos meus músicos favoritos, pois é uma banda
que está a tocar há 21 anos e nos
conhecemos muito bem”, frisou.
No que diz respeito às expectativas, Joshua Redman lembrou
que o jazz é um estilo musical
que tem como característica
“ser inesperado e com um estilo improvisado, uma vez que
nós nunca sabemos com certeza
o que vai acontecer”. A actua-
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ção de Joshua Redman, que vai
partilhar o mesmo palco com
os guitarristas moçambicanos
Jimmy Dludlu e Walter Mabas,
enquadra-se nas celebrações dos
125 anos do Standard Bank em
Moçambique.
O evento, promovido pelo Standard Bank, em parceria com o
Conselho Municipal de Maputo,
visa a promoção da música moçambicana, com enfoque para o
afro-jazz, e ainda posicionar a
capital do país como um destino
turístico preferencial. Serão ainda promovidas outras vertentes
culturais como a poesia e uma
exposição de artes plásticas no
jardim junto à entrada da tenda
que acolherá o festival.
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King Cizzy comemora
aniversário de álbum

O músico moçambicano King
Cizzy realiza na Associação
dos Escritores de Moçambique
no dia 07 de Dezembro o concerto Júnior Live XP2, alusivo
a comemoração do primeiro
ano após o lançamento do seu
primeiro Álbum “JUNIOR”, a
partir das 15 horas.
O show de comemoração do
álbum que tem 16 faixas musicais e ritmos variados contará
com a participação de outros
artistas da praça que estão a
se firmar no mercado musical,
como é o caso do Valentino
De La Vega, Smoller, Hyuta
Cezar, Samwell Christ, Slick,
ViperToy, Extra Oh, Tony Bird
e, Apee e todos serão acompanhados pelos DjRevorev e
Rui Miguel, respectivamente.
Breve histórico do King Cizzy
King Cizzy ganha paixão pela
produção musical em 2009 juntamente com alguns colegas da
escola, inspirados por artistas
norte americanos como Kanye
West, Lil Wayne, Drake, The
Dream, Fabulous etc. Mas não
era nada sério. Em 2012 decidiu fundar o grupo TMG que
ainda não era tão sério quando da sua formação mas era
um pouco ousado em relação
ao grupo de 2009. Mais tarde
assinou com a Matsinhe Xpirience, Label que apadrinhou
artistas de renome como T Re-

ese e New Joint, onde conseguiu lançar a primeira mixtape.
Durante o percurso musical
sofreu diversas influências de
amigos e como consequência
começou a valorizar a cultura
moçambicana em diversas áreas e o que lhe chama atenção
é a forma como são produzidas as músicas no solo pátrio.
King é membro e fundador da
Dream INC – um movimento
criativo e gravadora independente que foca-se na divulgação
dos seus artistas e produtos virtuais com objectivos de abranger um mundo sem fronteiras.
“E foi na Dream Inc. Onde
a minha identidade artística
foi consolidada. Após o lançamento de vários projectos colectivos”, disse King
Depois do lançamento da primeira EP em 2015 de nome
“CDTSYCAO” que por acaso
contou com a participação do
Laylizzy e Mark Exodus começou a gravar o seu primeiro álbum intitulado “Junior”.
King Cizzy já participou em
vários eventos e dentre eles
destaca-se o Festival Maningue 2017 e 2018; Castle Lite
Unlocks 2019; Young Nino
Live; Dj Supaman Birth day
bash; Night sof Mystery do
Isctem; The Box; Maningue
Pre-show; Ell Puto Super
star Live Concert 2019, etc.

Quinta-feira, 28 de Novembro de 2019
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Fabião Carapau

Contra corrente

Frelimo pode governar como
regime de partido único
Há pouco mais de um mês que terminaram as eleições,
com resultados diversos e, nalguns casos duvidosos, tal como
expressou a comunidade internacional. Agora temos de pensar que dentro de aproximadamente dois meses terá início uma nova legislatura para os próximos cinco anos, com
uma diferença significativa em relação à legislatura anterior.

A

Frelimo
consegue
resultados que lhe
permitem
ter
uma
maioria
qualificada na Assembleia, ou
seja, terá poder absoluto, onde
os membros da oposição Renamo e MDM praticamente
não terão força nas votações
que venham a realizar-se futuramente. A Frelimo pode
funcionar como, poderíamos
dizer, um partido único, que
se poderia traduzir, como um
rolo compressor, sem respeitar os direitos das minorias.
Nos próximos meses saberemos se este partido, de
origem e herança comunistas,
por vezes com práticas antidemocráticas, mesmo nos
nossos dias, será capaz de demonstrar que tem um projeto de mudança, baseado em
princípios, no respeito, com
práticas verdadeiramente democráticas, e compreenda que
todos os cidadãos são iguais
perante a lei e têm os mesmos
direitos e obrigações, como a
Constituição define e defende.
Sem dúvida, a Frelimo
tem uma grande oportunidade nesta legislatura, para poder esquecer algumas práticas
passadas e provar que é um
partido moderno, democrático
e que merece os votos que os
cidadãos, voluntaria ou “involuntariamente”, lhe deram.
Nos próximos meses e

anos saberemos se, através
das suas ações e condutas políticas, este partido mereceu
a confiança dos seus eleitores
ou, pelo contrário, erraram na
sua escolha, tendo os eleitores
de assumir a sua parte de responsabilidade, porque o direito
constitucional ao voto implica também responsabilidade.
Na presente legislatura, a
Frelimo tem a oportunidade
de demonstrar a sua vontade
de mudança, promovendo e
desenvolvendo uma ação democrática que facilite a coexistência de todos os cidadãos,
de qualquer província, de qualquer grupo étnico, de qualquer
ideologia política ou religião,
ou de ficar preso ao passado.
Por outro lado, o vencedor
incontestável destas eleições,
por um número muito elevado
de votos, foi o candidato presidencial, Filipe Nyusi, que será
o grande maestro desta grande
orquestra que é Moçambique,
durante os próximos cinco anos.
Temos de reconhecer que
a sua responsabilidade e ação
como Presidente do nosso país
na legislatura que termina não
foi fácil, com uma herança do
passado pouco gratificante,
como as ações de guerrilha da
Renamo, as dívidas ocultas, as
lutas pelo poder entre membros da Frelimo, bem como os
diversos interesses para fragilizar o seu mandato, os tufões
e inundações que algumas pro-

víncias sofreram, os conflitos
islamistas no norte, etc. etc.,
foram sem dúvida um fardo
enorme e negativo que teve de
enfrentar com determinação,
prudência, trabalho e sensatez.
Talvez todas essas situações desfavoráveis e negativas,
que na altura pode ter sido um
pesadelo e que enfrentou com
determinação, sejam a garantia de que escolhemos a pessoa
certa para dirigir o futuro de
Moçambique, o nosso futuro.
Esta legislatura que terá início no próximo mês de Janeiro pode ser, após o acordo de
paz do início dos anos noventa,
a mais importante para o nosso futuro, em que poderemos
ter um país com um potencial
e um desenvolvimento económico que nunca imaginamos ou um país que, apesar
da nossa riqueza natural, não
tem o futuro que todos desejamos, porque não somos capazes de entender-nos entre nós
como uma sociedade plural.
** Uma parte importante para avançar neste projeto
comum será o nível da nossa
equipa de governo, dos nossos
ministros. Alguns já deram pro-

vas do seu valor na legislatura
que termina, com um trabalho
discreto mas eficaz, sem grande publicidade mas com resultados positivos. Pelo contrário,
outros quiseram demonstrar a
sua eficiência, não através do
trabalho, mas sim através das
suas performances de imagem, mas com pouco sucesso.
** Não somos nós que decidimos, nem queremos dar
qualquer tipo de lição e ainda menos à pessoa que tem a
responsabilidade de formar o
novo governo, mas, como cidadãos num país com liberdade de expressão, nós pensamos
que se devem aproveitar essas
pessoas que provaram estar à
altura das circunstâncias e
com resultados positivos no
passado recente, porque são
uma garantia para o futuro.
Nesta próxima legislatura
há uma grande oportunidade
que poderia ser aproveitada
para mudar algumas políticas e tendências, tanto a nível
partidário como a nível político. Os votos obtidos pelo
candidato Nyusi nas eleições
presidenciais conferem-lhe

uma força indiscutível para
tomar decisões que reforcem o desenvolvimento democrático de Moçambique e
deixar no final do seu mandato um legado importante, com um país mais justo,
democrática e socialmente
coeso, que irá sem dúvida
beneficiar todos os cidadãos,
criando uma base sólida para
o futuro político e social.
Talvez seja também altura
de dar um impulso ao partido
e reduzir, simplificar e racionalizar a sua pesada estrutura,
baseada na sua história passada, dar lugar à juventude,
enfim formar um partido mais
moderno que possa acompanhar a sociedade atual e futura, onde os jovens são e serão a
grande maioria dos cidadãos.
Não pensemos que o Governo têm toda a responsabilidade, nós, enquanto cidadãos,
também temos a nossa quota-parte e devemos responsabilizar-nos pelas nossas ações e
pelas nossas decisões. Os nossos esforços e o nosso trabalho
são também essenciais para
que o nosso país avance na
direção certa, para o nosso benefício e das gerações futuras.
Esperemos que os vários
intervenientes políticos, económicos e sociais esqueçam
os seus interesses pessoais ou
de grupo e trabalhem no mesmo sentido, defendendo os
mesmos objetivos para tornar
Moçambique mais próspero, no qual todos possamos
avançar na mesma direção.
Seremos capazes juntos de
tornar um país mais justo, mais
solidário e mais democrático?

