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SERNIC na Zambéiza in-
cinera mais de 400kg de 
heroina cujo destino era 
Maputo e África do Sul
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A igreja, 
EM TEMPOS DE COVID-19

“Mas, se continuar por muito tempo este fechamento pode 
criar condições sim de encerramento dos templos e não 
o  encerramento da Igreja,  porque a Igreja somos nós, 
pessoas, salvas por Cristo na cruz do Calvário, determi-
nadas e  fortes e que não se abalam mesmo com as tem-
pestades como esta da crise criada pela pandemia... ago-

ra fechar o edifício, pode sim fechar caso seja um local alugado.

fecha as portas
por falta de 
Dízimo?

Moçambique sem 
óbitos pela primeira 
vez em meses e com 
150 novos casos 
çambique não registou até às 17 horas desta quinta-fei-
ra(01) horas qualquer óbito por covid-19, pela primeira 
vez em meses, num dia em que foram diagnosticados 
150 novos casos, anunciou hoje o Ministério da Saúde. 
Leia mais na página 09
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Desde 2020, a quando da 
entrada no território mo-
çambicano do coronavírus, 
as ceitas religiosas conhe-
ceram uma nova realidade 
que desafiou a sua perma-

nência e continuidade.

Muitas dúvidas permanecem sobre a 
continuidade ou não de algumas ceitas e 
neste sentido as questões são várias. É no 
seguimento desta matéria que o Jornal Vi-
são desta sexta-feira, trás para o público 
leitor o outro lado do cristianismo em tem-
pos de pandemia.

A fé como sempre é indiscutível e o 
mundo está a conhecer verdades, mitos, 
utopias, contranveções e até uma outra 
forma e exercer a santidade.

Num mundo de mutia evolução tecno-
lógica, não se pode negar que uma ceita 
religiosa que não esteja nas redes sociais 
está distante da realidade que se quer de-
senvolver para o ser humano que é ensina-
do dia após a dia que Deus deve sempre ser 
colocado em primeiro lugar. Não se pode 
negar que os desigrejados(aqueles que tem 
fé em Cristo mas nunca se juntaram aos 
demais para Glorificar) acreditam em meias 
verdades ditas e sustentadas por alguns 
versículos bíblicos por exemplo de que a 
Igreja hoje em dia é um negócio.

Com a expansão das ceitas religiosas no 
mundo e em particular em Moçambique, 
abre-se um espaço para especulação e de-
bates sem fim sobre o que será das igrejas 
sem a contribuição dos crentes de forma 
directa e tradicional feita nos altares.

Nossa primeira interveniente para respo-
der a estas perguntas é Suzana Inocência 

Chuquela Guambe, Casada, Mãe, Pastora, 
Cantora e Youtuber. Suzana uma mulher 
versátil e funcionária pública, conta que sua 
primeira paixão na vida é Cristo. Pastora na 
Igreja Metodista Livre, desde 2011, Suzana 
usa as redes sociais para exortar a todos a 
crer em Jesus como Senhor e Salvador por 
meio de áudios e vídeos.

JV: Pastora Suzana, a falta do dízi-
mo dentro da igreja pode ou não pro-
piciar o seu encerramento?

PS: A contribuição financeira e com os 
nossos bens é necessária para que o reino 
de Deus alcance mais pessoas através de 
nossos recursos. O fechamento das Igrejas, 
é claro que criou um défice  principalmente 
no pagamento de despesas da Igreja, como 
água e Luz, Telefone e funcionários. Mas, 
se continuar por muito tempo este fecha-
mento pode criar condições sim de encerra-
mento dos templos e não o  encerramento 
da Igreja,  porque a Igreja somos nós, pes-
soas, salvas por Cristo na cruz do Calvário, 
determinadas e  fortes e que não se abalam 
mesmo com as tempestades como esta da 
crise criada pela pandemia... agora fechar o 
edifício, pode sim fechar caso seja um local 
alugado.

JV: O que realmente significa o dí-
zimo?

PS: Dízimo significa separação da décima 
parte dos rendimentos ganhos, entregues 
para o serviço das despesas do templo.  

 

JV: Será a igreja tem um outro for-
mato para dar suporte as despesas do 
dia-a-dia sem a presença dos fiéis nas 

capelas?

PS: Sim, a Igreja tem contas bancârias, 
onde os fieis podem depositar os seus dizi-
mos e ofertas.

Malaquias 3 :5-8 diz  Roubará o homem 
a Deus? Mas vocês roubam-me! Então per-
guntam,  Como é que te roubamos? Nos dí-
zimos e nas ofertas que me devem. 9 E as-
sim a terrível maldição de Deus recai sobre 
vocês, porque toda a nação me tem rouba-
do. 10 Tragam todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja alimento suficiente 
no meu templo. Se assim fizerem, abrirei 
as janelas do céu e derramarei uma bênção 
tão abundante sobre vocês que nem sequer 
arranjarão espaço para a receber! Experi-
mentem! Deixem que vos dê prova disso! - 
Deus diz isso e no novo testamento, diz que 
devemos dar as ofertas a Deus, segundo o 
que propôs no seu coração.  Os dízimos e 
as ofertas servem para tirar o egoísmo do 
nosso coração e nos ajudam a colocar nos-
sa confiança não no dinheiro, mas em Deus 
(Lucas 12:15).  

PS: Existem sim pessoas que falam mal 
do dízimo, por causa da atitude de alguns 
colegas meus, mas eu vou advertir aqui - 
Faça a tua parte!  Porque cada um dará 
contas de si mesmo a Deus. (Rom 14:12).

JV: A proliferação de ceitas religio-
sas em Moçambique começa a ser vis-
ta pelo Governo como um negócio, daí 
o debate de ideias de que estas insti-
tuição devem seguir regras para a sua 
constituição e até algum dia pagarem 
impostos.

Qual é a sua observação sobre o assun-

to?

PS: Sobre o surgimento de várias Igre-
jas, e sobre o posicionamento do Governo 
em impor regras, é assim: Muitas vezes, 
não se sabe qual o intuito da abertura des-
sas Igrejas, só quem abre  tem no seu co-
ração o propósito dessa abertura,  se é bom 
ou é mau, se é para negócio ou não.... não 
se sabe. E, as pessoas também às vezes  se 
deixam  enganar. Jesus disse para discernir 
os espíritos, se provêm dele ou não  - Atos 
17:11 , ouvem qualquer coisa sem anali-
sar, se estas palavras que o tal pastor está 
a dizer é Bíblico ou não? se,  se alinham 
com Deus ou estão em oposição a Ele... 
eu estou a favor do Governo, Porque já te-
mos muitas Igrejas, porquê não ir naquelas 
que já existem? Qual a diferença? Queres 
pregar outra coisa diferente que estes não 
pregam? Porque não abrir nova paroquia 
sim mas das Igrejas que já estão regista-
das? Na minha análise o Governo não está 
a proibir que hajam mais, o que quer é que  
deve haver regras, tem que ser alguém cre-
denciado, ou devidamente justificado. Um 
bom cristão é um bom cidadão.

JV: Afinal que papel a igreja real-
mente desempenha na vida do Ho-
mem e na sociedade no geral? 

PS: A Igreja é a união de todos aqueles 
que foram chamados por Deus, os quais, 
pela ação do Espírito Santo, creêm que 
Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus 
enviou ao mundo para redimi-los de seus 
pecados. É por isso que a Igreja é defini-
da como sendo o corpo de Cristo (Efésios 
1:22,23).   

JV: A Senhora assume que as novas 
ceitas são um negócio? Justifique. 

Quando alguém faz negocio é algo triste 
e arriscado para ele  e a consequência  é 
esta, escrita em  2Pedro 2:3-4  “também, 
movidos pela ganância, e com palavras 
fingidas, eles farão de vós negócio; a con-
denação dos quais já de largo tempo não 
tarda e a sua destruição não dormita. Por-
que se Deus não poupou a anjos quando 
pecaram, mas lançou-os no inferno e os 
entregou aos abismos da escuridão, reser-
vando-os para o juízo.

JV: Com estes conceitos todos esta-
remos perante um negócio que pode 
falhar ou cada um propala o evange-
lho conforme foi chamado e anuncia-
do?

PS: O que todos deviamos fazer é ser 
unidos num único propósito- Adorar a Deus 
em espírito e em verdade.

Durante a conversa com a Pastora Su-
zana, percebemos que realmente existem 
igrejas criadas sem o propósito divino e que 
na maior parte delas deviam ser templos 
novos de igrejas já existentes e não novas 
denominações.

No início desta entrevista frisamos que a 
fé não se discute, mas hoje em dia existem 
debates sobre a verdade no meio da fé e a 
propalada santidade.

Por: Agostinho Muchave

A igreja, fecha as portas 
por falta de Dízimo?

EM TEMPOS DE COVID-19
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O serviço Nacional de Migração na Zambézia 
deteve 19 cidadãos de nacionalidade Pa-
quistanesa que tentavam entrar em Mo-
çambique ilegalmente.

Os mesmos foram neutralizados no 
posto fronteiriço de Nunhoma no distrito 

de Nicoadala num momento em que eram transportados 
por uma viatura da empresa Khurula Investimentos vinda 
de Nampula, cujo destino era a capital do país.

Os poucos dados na posse do Semanário Jornal Visão, 
apontam que a viatura servia de escudo e manipulação 
para que os 19 imigrantes ilegais não fossem rastreados 
pela corporação tratando-se de um veículo de uma em-
presa.

Segundo Reginaldo Mussoronga Chefe da Repartição 
de Relações Públicas da Direcção Provincial do SENAMI 

na Zambézia os cidadãos 
paquistaneses agora a 
contas com as autorida-
des estavam a ser levados 
para Maputo a mando de 
um cidadão residente em 
Mocuba.

Por seu turno, Arna-
mi Raúl acompanhante 
dos imigrantes retidos na 
Zambézia, explica que fez 
o trabalho a mando do seu 
tio residente na cidade de 
Mocuba na província da 
Zambézia que o orientou 
para que acompanhasse 
os imigrantes até Caia.

Viatura da Khurula Investimentos 
envolvida no transporte de imigrantes 
ilegais na Zambézia 

Por: Gabriel Alfinete

O Sentimento de dor e con-
dolências foi manifesto 
nesta quarta-feira na ci-
dade de Quelimane, Pro-
víncia da Zambézia num 
encontro de avaliação das 

actividades daquela agremiação desde a 
inauguração da nova sede naquela região 
do país.

O Vice-delegado provincial da PERICOM 
na Zambézia Padre Onório Simão, revelou 
que o trabalho da organização que repre-
senta esteve concentrado após a inaugura-
ção da Sede em apresentar o novo projecto 
de cinco anos às instituições do governo a 
nível dos quatro distritos(Mocuba, Ile, Mor-
rumbala e Lugela) onde operam sendo que 
estão ligados a área da saúde.

Simão, avançou que após a apresenta-
ção do projecto seguiu-se aos ensaios de 
instrumentos que serão usados durante a 
execução do projecto onde em Mulevala 
mantiveram um diálogo com adolescentes 
e jovens afim de explanar o que realmen-
te será feito nos próximos cinco anos do 
projecto a ser realizado em parceria com o 
Ministérioda Saúde.

“Através de cartazes para ver se vão 
de acordo com as necessidades dos ado-
lescentes e jovens, recebemos algumas 
correcções e avertências e de seguinda 
mandamos para Maputo afim de serem rec-
tificados”, falou Simão.

O Vice-delegado da PERICOM Platafor-
ma Inter Religiosa de Comunicação para 
Saúde, avançou ainda que foram desenvol-
vidas algumas acções formativas a três teó-
logos durante cinco dias(08 à 12 de Março 
de 2021) em quatro áreas temáticas sendo 
Malária, HIV, SMI e Nutrição.

“Nos quatro distritos onde fomos apre-

sentar o projecto iremos 
trabalhar em matérias de 
HIV-SIDA em termos de 
sensibilização da comuni-
dade a aderir ao Teste e 
a atenção aos que já de-
sistiram do TARV para que 
tenham a consciência do 
impacto desta doença”, ex-
planou o Padre.

À semelhança do HIV, 
sobre a Malária o PERICOM 
na Zambézia fará o trabalho 
de sensibilização das comu-

nidades para a prevençaõ usando correc-
tamente a rede mosquiteira e a dirigir-se 
às unidades sanitárias em caso de sintomas 
da doença bem como a manutenção da Hi-
giene caseira na eliminação de pequenos 
charcos provocados pelas chuvas e limpeza 
do capim ao redor das casas.

EM relação a Saúde Materna-Infantil o 
Padre Onório Simão, revelou que sua or-
ganização faz o trabalho de sensibilização 
para as mulheres dirigirem-se a unidade 
sanitária logo que se aperceberem de uma 
gravidez de modo a tomarem as vacinas 
correctamente na companhia dos seus es-

posos.

A província da Zambézia que uma das 
maiores produtoras de alimentos do país 
através da agricultura tem muito a aprovei-
tar em matérias de nutrição e a PERICOM 
nos próximos anos vai dedicar-se à sensi-
bilização das comunidades sobre dicas de 
uma alimentação saudável e que as comu-
nidades não aproveitem apenas seu exce-
dente para comercializar.

A escolha dos quatro distritos é basea-
da nas condições que este apresentam de 
acordo com a avaliação feita pelo MISAU 
também porque os fundos não consegui-
riam abarcar toda província.

Simão relatou que foram formadas 80 
pessoas sendo 20 por distrito onde foram 
apurados 15 onde ficaram com o número 
final de 60 formados entre líderes religiosos 
e voluntários que vão trabalhar directamen-
te com as comunidades através de sermões 
e diálogos para a mudança de comporta-
mento, usando o SAF ou simplesmente 
Saúde pela Fé.

A PERICOM é uma organização com-
posta por Cristãos, Muçulmanos, Indus e 
Bahais.

PERICOM NA ZAMBÉZIA PODE ENFRENTAR 
DIAS PIORES COM A MORTE DE ABDUL CARI-
MO SEU ANGARIADOR INTERNACIONAL

Por: Gabriel Alfinete
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Por: Agostinho Muchave

A violação dos direitos huma-
nos em Moçambique pas-
sou de algo comum para o 
normal. Nos sectores pro-
dutivos nacionais ´+e mais 
fácil as pessoas mais vulne-

ráveis serem alvo de abusos dos seus di-
reitos devido a fraca percepção do assunto 
relacionado a si mesmos. 

Durante a abertura da Formação dos 
Magistrados Judiciais e do Ministério Públi-
co sobre a Legislação do sector da Indústria 
Extractiva, que decorre na cidade de Tete, o 
Presidente da Associação de Juízes (AMJ), 
Carlos Mondlane, defendeu a necessidade 
de uma preparação dos magistrados para 
melhor responderem aos conflitos decor-
rentes dos avanços no sector da indústria 
extractiva em Moçambique, e desta forma, 
contribuir para que a sua exploração traga 
maiores benefícios à população. 

“Há uma percepção de que a justiça é 
inoperante. Imagina aquelas pessoas que 
estão desalojadas e têm dificuldades para 
poderem ter um espaço onde se fixarem. O 
único recurso a que eles recorrem, são os 
tribunais. Querem que a procuradoria seja 
actuante para levar os casos ao tribunal e 
o tribunal tome uma decisão que seja para 
a pacificação da sociedade”, disse Mondla-
ne, considerando que se os tribunais não 
tomam estas decisões criam prejuízos, por-
que apesar de gerar receitas para o Estado, 
a actividade extractiva pode não coadunar 
com o bem-dos moçambicanos.

Mondlane, reconheceu que a indústria 
extractiva “é dos sectores basilares em que 
Moçambique tem apostado a possibilidade 
de crescer e se desenvolver do ponto de 
vista económico”. Mesmo assim, considera 
Mondlane, que este crescimento nem sem-
pre se coaduna com a manutenção dos di-
reitos da pessoa humana. 

“Temos estado a receber como sector da 
justiça, muitas denúncias de violação dos 
direitos humanos, em que populações são 
desterradas, havendo casos onde crianças 
são envolvidas em actividades de garimpo. 
Temos encontrado trabalhadores que de um 
momento para o outro vêm as suas expec-
tativas laborais goradas quando envolvidos 
no sector da indústria extractiva e muitas 
outras situações para além da poluição e 
a existência dos chamados crimes ambien-

tais que acabam minando a possibilidade 
de crescimento económico porque trazem 
doença, ofendem aquilo que é a saúde pú-
blica das populações” revelou o presidente 
da AMJ.

A fonte, defende que estas situações 
obrigam com que a justiça dê resposta. 
“Há uma expectativa de que os tribunais, 
as procuradorias e outras entidades do sec-
tor da justiça hajam para repor a legalidade 
violada. E a reclamação mais frequente é 
que os tribunais não agem”, declarou. 

Segundo Carlos Mondlane, para o alcan-
ce deste objectivo, é importante doptar os 
juízes e os magistrados do Ministério Públi-
co de mecanismos próprios e ferramentas 
técnicas para que possam combater todos 
os males que se verificam ligados ao sector 
da indústria extractiva. 

Na mesma linha de pensamento, o Di-

rector Provincial da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos de Tete, Sérgio Ma-
tule, destacou as potencialidades daquela 
parcela do país em recursos naturais, de-
mandando-se por isso que se transforme o 
potencial em benefícios para a população. 
“Estamos situados numa região rica em re-
cursos naturais, o que nos impõe o desafio 
de transformar estes recursos naturais para 
o desenvolvimento económico e social do 
nosso país”, vaticinou. 

Como forma de fazer face a este de-
safio, Matule defendeu que é “importante 
dominar a legislação, políticas e mecanis-
mos institucionais que regulam a indústria 
extractiva”, bem como clarificar os resulta-
dos da implementação dos megaprojectos 
através de processos de reassentamentos 
e os seus efeitos nas comunidades, e as-
sim garantir uma aplicação harmoniosa dos 
referidos instrumentos. “É escusado dizer 
que o povo em nome do qual as institui-
ções actuam, quer uma resposta robusta e 
tranquilizadora e para o efeito é imperiosa 
a socialização e domínio das subtilezas da 
indústria extractiva”, advertiu. 

Falta de esclarecimento dos 
casos registados pode minar 
a confiança nas instituições 

Intervindo no mesmo encontro, o Direc-

tor de Programas do IMD, Dércio Alfazema, 
reconheceu a contribuição positiva que o 
sector extractivo desempenha na economia 
nacional, incluído na geração de receitas. 
Mesmo assim, mostrou-se preocupado com 
o facto de o sector gerar o que chamou de 
“externalidades negativas”, referindo-se a 
título de exemplo casos de corrupção, au-
mento de conflitos de terra, conflitos liga-
dos a indemnização e reassentamento que 
muitas vezes não obedecem a legislação 
vigente, a justa compensação, a poluição 
ambiental, violação dos direitos humanos 
entre outras situações.

Falando especificamente da província 
de Tete, Alfazema mencionou alguns locais 
que têm registado conflitos ligados ao sec-
tor extractivo. “Na comunidade de Cassoca, 
Distrito de Marara, 289 famílias reclamam 
por um reassentamento adequado desde 
2012. A comunidade de Cateme ficou sem 
cemitério público, reivindicando por habita-
ção condigna, acesso a transporte e terras 
compatíveis com a sua actividade (agricul-
tura) há alguns anos. Em Benga, 512 fa-
mílias reivindicam por reassentamento ade-
quado desde 2013”, exemplificou Alfazema, 
mostrando-se favorável ao esclarecimento 
destes casos, sob o risco de comprometer 
o nível de confiança das comunidades e do 
cidadão em relação às instituições de Justi-
ça e do Estado.

Alfazema alertou ainda do risco que 
se corre pois, o povo ao se perceber da 
inoperância das instituições de justiça pode 
entrar na prática de justiça pelas próprias 
mãos, “como vezes sem conta temos assis-
tido através de invasões as empresas para 
forçar a paralisação das actividades, des-
truição de infra-estruturas e colocação de 
barricadas”, referiu. 

No seu discurso, o Director de Progra-
mas do IMD considerou que os magistrados 
judiciais desempenham um papel funda-
mental ao complementar o do Parlamento 
e das Assembleias Provinciais na resolução 
dos problemas das comunidades afectadas 
pelos projectos da indústria extractiva, bem 
como assegurar o cumprimento da legisla-
ção. 

A formação é organizada pela AMJ em 
parceria com o Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), vai abranger 40 Ma-
gistrados Judiciais e do Ministério Público 
da província de Tete, tendo em vista contri-
buir no desenvolvimento de competências 
técnicas destes profissionais por forma a 
aprimorar o julgamento de processos rela-
cionados aos conflitos decorrentes da ex-
ploração dos recursos naturais, com o apoio 
da Embaixada da Finlândia no âmbito do 
reforço de capacidade de actores para uma 
maior fiscalização do sector extractivo em 
Moçambique. 

Magistrados capacitados para 
assegurarem a legalidade e def-
esa dos interesses da população

DEVIDO A VIOLAÇÂO DOS DIREITOS HUMANOS NA INDÚSTRIA EXTRACTIVA:
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SERNIC na Zambéiza incinera mais 
de 400kg de heroina cujo destino 
era Maputo e África do Sul

A Droga incinerada nesta ter-
ça-feira em feira em Queli-
mane foi apreendida no dia 
18 de Março último cujo 
destino era cidade de Ma-
puto e a vizinha África do 

Sul.

A informação foi tornada pública pelo 
Chefe de Investigação Operativa do SER-
NIC na Zambézia Obede Basílio. Basílio 
adiantou que para além dos 404 KG de He-
roina, no mesmo período em alusão foram 
também apreendidas 180 Quilogramas de 
Canábis Sativa vulgo Suruma e 5.5KG de 
Morfina.

 “Estamos aqui hoje a testemunhar a 
incineração desta droga apreendida pelo 
SERNIC, em cumprimento desta ordem 
com base na Lei 13/97 de 13 de Maio que 
é a lei de drogas que orienta que após a 
apreensão de uma quantidade de droga a 
mesma deve ser incinerada”, disse Basílio.

Contudo, os proprietários da Droga não 
foram revelados pela Polícia tendo explica-
do que alguns destes estão a monte e que 
decorre um trabalho com vista a neutralizar 
os referidos proprietários dos estupefacien-
tes ora incinerados.

“A drogra foi apreendida na cidade de 
Quelimane, no do bairro Santana numa re-
sidência de um cidadão”, eclarece o SER-
NIC.

Nesta senda três indivíduos foram deti-
dos na cidade de Quelimane envolvidos no 
esquema dos 5.5KG de Morfina, que tinha 
como destino Maputo e África do Sul. Dos 
detidos na posse desta droga consta um 
Tanzaniano e dois moçambicanos.

Por: Gabriel Alfinete

Conselho Municipal da Manhiça adquire 
equipamento para a melhoria de serviços

O Conselho autárquico da 
Vila da Manhiça adquiriu 
recentemente com fun-
dos próprios, equipamen-
to para a melhoria dos 
serviços internos e dar 

mais assistência aos munícipes.

Trata-se de uma viatura de marca Ma-
hindra  para a vereação da Mulher e Acção 
Social onde a mesma vai passar a facultar 
a deslocação da equipa para os bairros 
com vista a trabalhar com a comunidade. 
Adquiriu igualmente  vassouras para a lim-
peza de estradas e uma máquina que vai 
facilitar a abertura de vias de acesso e no 
parcelamento de terra.

Luís Munguambe, Presidente do Con-
selho Municipal da Manhiça, na ocasião da 
entrega das máquinas, disse estar feliz e 
confiante na sua equipe de trabalho.

“Estou muito feliz e confiante na equipa 
jovem que comigo trabalha, mesmo com 
a pandemia e com a baixa renda que te-
mos, estamos a fazer um trabalho árduo e 
excelente. Queremos minimizar o trabalho 
humano. Com este material não preten-

demos tirar emprego a ninguém, apenas 
estamos a diminuir o esforço feito no cam-
po” explicou Munguambe.

Falando dos trabalhos que a edilidade 
tem vindo a fazer em diversas áreas, o edil 
focou muito na agricultura, lamentando 
o facto de as chuvas que se fazem sentir 
nos últimos tempos ter devastado terras 
de produção e deixarem várias famílias na 
desgraça.

“ Na agricultura perdemos muito dinheiro 

e cerca de seis mil famílias fic-
aram lesadas. As culturas per-
didas são as das zonas baixas 
mas, estamos a fazer o nosso 
melhor de forma a apoiarmos 
os lesados. Não é uma tarefa 
fácil e precisamos de investir 
algum valor” disse o edil.

Manhiça tem zonas que 
estão muito afectadas pelas 
chuvas onde a edilidade tem 
vindo a dar o seu melhor para 
a abertura de valas de drena-
gem que possam permitir com 
que as águas das chuvas se-

jam evacuadas para o rio. No que a nossa 
reportagem constatou no terreno, existem 
melhorias comparando com os primeiros 
dias das chuvas. 

“Façam uso racional das 
máquinas” – Cristina Mafu-
mo

A Administradora do Distrito da Manhiça 

na Província de Maputo, esteve na entre-
ga das máquinas adquiridas pela Edilidade 
tendo ela aproveitado a ocasião para apelar 
ao uso responsável do equipamento.

“Este equipamento é de todos nós, vem 
para apoiar-nos no nosso trabalho e aju-
dar-nos a crescer. Estamos todos felizes e 
parabenizo o Conselho Municipal por um 
belo trabalho que tem vindo a fazer em prol 
do crescimento da nossa linda vila. Temos 
material para não deixarmos as principais 
vias sujas. Apelo o uso racional destas 
máquinas porque acredito que a sua aqui-
sição não foi fácil” disse Mafumo.

Em outra abordagem, a Administradora 
deixou claro que o maior beneficiário são os 
munícipes. A mesma disse estar confiante 
no cumprimento do manifesto eleitoral de 
Munguambe.

Importa referir que a erosão está a co-
locar em risco algumas infra-estruturas 
privadas erguidas em frente ao Governo lo-
cal. A equipa do edil dirigiu-se ao local para 
avaliar os danos e garantiu que brevemente 
vai intervir de modo a evitar danos piores 
no futuro.

Por: Bernardo Guambe
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A Preocu-
pação foi 
manifes-
ta esta 
s e g u n -
da-feira 

pela Coordenadora da 
Associação Mulher, Lei 
e Desenvolvimento, Jú-
lia Garine, durante uma 
entrevista concedida em 
especial ao Jornal Visão, 
onde deu a conhecer 
que de Janeiro a esta 
parte os casos de violên-
cia doméstica tem vindo 
a crescer, principalmente 
em tempo da pandemia 
da Covid-19, se compa-
rado com igual período 
do ano passado.

Apesar do aumento 
do número de casos, 
os dados mostram uma 
redução no número de 
denúncias, “talvez seja 
por receio da mulher em 
denunciar, devido a pro-
ximidade que tem com 
o agressor”, ressalvou 
Júlia Garine.

A Coordenadora da MULEIDE em Sofala, 
Júlia Garine, disse que os casos de violên-
cia doméstica estão relacionados com falta 

de dinheiro dentro no lar, porque devido o 
impacto da pandemia da covid-19, alguns 
funcionários foram despedidos dos seus 
postos de trabalho.

Júlia, disse por outro lado que a medida 

de Isolamento social tem provocado impac-
to negativo na vida da mulher, que já era 
vítima de violência doméstica, obrigando
-a a permanecer em convivência com seu 
agressor no mesmo tecto.

Refira-se que a MULEIDE em Sofala tem 
atendido aos casos relacionados com Pen-
são de Alimentos e divisão de coisa comum.

MULEIDE em Sofala preocupada 
com crescimento de casos 
de violência contra mulher

Por: Januário Benzane

Segundo explicou a Polícia à 
imprensa na manhã desta 
segunda-feira, a mãe jovem 
de 21 anos na companhia 
do seu parceiro e seu filho 
(agora morto), teriam saído 

num passeio e chegados a um local não 
especificado consumiram suruma (canábis 
sativa), trazida pelo esposo e de seguida 
teria ela enrolado o pescoço do bebé de 
apenas quatro (04) meses com uma capu-
lana e asfixiando-o desta forma.

A mãe quando se apercebeu do ocorri-
do teria se livrado do corpo do menor num 
terreno baldio (na quinta-feira do dia 25).

Volvidos dois dias, os vizinhos apercebe-
ram-se de que a mãe já não carregava no 
seu colo o filho questionando-a, ficou relu-
tante em não dizer o que realmente teria 
acontecido, tendo estes levado o caso até a 
subunidade da PRM em Milange onde aca-
bou confessando e uma equipe do SERNIC 
e da Saúde foi até ao local e confirmou-se 
que realmente lá estava o menor com algu-
mas partes do corpo já em degradação e 
ainda tinha no seu pescoço a capulana que 

foi usada para o asfixiar”, relatou o Porta-
voz da PRM Sidner Lonzo.

Neste momento a mãe assassina está 
a ver o sol aos quadradinhos no comando 
Distrital da PRM em Milange na Zambézia.

Sidner Lonzo, porta-voz da polícia na-
quela região do país apela a população para 

não optar pelo consumo de drogas ou qual-
quer outro estupefaciente pois, “as drogas 
matam, destroem, por isso apelamos a po-
pulação que se conhecer um local 

No distrito de Molumbwe no povoado 
de Mussassa, dois menores de idade de 4 
e 6 anos acabaram caindo dentro de um 
poço e perderam a vida. A polícia vem mais 

uma vez a público pedir para que os pro-
prietários de poços de água elevem a altura 
das extremidades para evitar que crianças 
sofram acidentes como este que custou a 
vida deste menores de quatro e seis anos 
de idade.

A polícia aponta também para o registo 
no rio Licungo na travessia Namacura-Ma-
ganja da Costa, de naufrágio de uma Canoa 
onde duas pessoas estão desaparecidas. 
“Mas já enviamos algumas equipas de pes-
cadores locais para fazerem buscas e trazer 
os corpos destes dois passageiros que se 
faziam na Canoa”, completou Lonzo.

Por último, no rio Chipaca, um cidadão 
depois de consumir bebidas alcoólicas de 
fabrico caseiro fez-se as margens do rio na 
intenção de banhar-se e infelizmente caiu 
na água e pelo estado em que encontrava 
de embriaguez não conseguiu nadar aca-
bando por perder a vida por afogamento de 
venda e consumo de drogas que alerte a 
corporação porque para além de criar tóxi-
co-dependência acaba propiciando com os 
consumidores cometam crimes hediondos”, 
ressalvou.

Casal de jovens assassina seu filho de 4 meses 
depois de consumir ´suruma´ em Milange

Por: Januário Benzane
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A EDUCAÇÃO como uma ins-
tância da sociedade, possui 
uma dimensão moral que visa 
incutir no Homem o desenvol-
vimento da autonomia dentro 

do seu contexto sócio-cultural. Na mesma 
linha de pensamento, a moral é definida 
como um conjunto de normas que regulam 
o comportamento do Homem em socieda-
de, adquirida por meio da educação (formal 
e informal), tradição e vivência diária nos 
diversos grupos sociais (redes sociais, gru-
pos de amigos, de colegas, etc.). Por conta 
disso, importa destacar, a moral pode variar 
em função do tempo e contexto sócio-cul-
tural.

É nessa perspectiva que surge o presente 
artigo, aliando o contexto do actual cenário 
do posicionamento dos países do terceiro 
mundo de África face ao novo coronavírus, 
buscando, desse modo, compreender as 
respectivas repercussões de acordo com a 
Psicologia, ciência que busca compreender 
o comportamento e os processos mentais 
do Homem e de outros animais.

O desenvolvimento cognitivo do Ho-
mem, entendido como desenvolvimento da 
capacidade mental para pensar, raciocinar, 
interpretar, compreender, adquirir conhe-
cimento, lembrar, organizar informações, 

analisar, resolver problemas… para Piaget, 
principal defensor desta abordagem, esse 
desenvolvimento segue um determinado 
padrão desde esquemas baseados na ac-
ção, no símbolo, na lógica, e nas estruturas 
mentais abstractas.

Essa sequência é vista como 4 estádios 
invariáveis, sendo que o seu surgimento se-
gue sempre a sequência descrita e, desse 
modo, nenhum estádio é omisso no proces-
so de desenvolvimento cognitivo.

Assim, embora existam estimativas de 
idade em quem cada um dos estádios é al-
cançado, essas variações dependem de fac-
tores maturacionais que interagem com as 
influências do meio sócio-cultural em que 
cada indivíduo se encontra inserido. 

Entre essas influências podemos desta-
car: o tipo de contexto sócio-cultural em 
que o indivíduo se encontra inserido, a na-
tureza de problemas com que lida no seu 
quotidiano, as influências que os terceiros 
exercem sobre ele, etc.

São quatro estágios descritos desde o 
sensório-motor, pré-operatório, de opera-
ções concretas e, por último, o das ope-
rações formais. Segundo essa abordagem, 
as acções tem bastante importância para 
o desenvolvimento cognitivo do Homem, 

pois através delas se ganha a oportunidade 
de experimentar e manipular activamente 
objectos, intensificando assim a sua com-
preensão de transformação dos mesmos e 
das relações a eles associados.

Indo directo ao ponto, segundo a Psico-
logia, as operações formais são o quarto e 
último estádio de desenvolvimento cogniti-
vo e, na práctica, poucas pessoas em África 
operam neste estádio.

De acordo com esta abordagem, face às 
cessões de resolução de problemas tanto 
de âmbito político quanto cultural, o nível 
de análise, argumentação e contra-argu-
mentação e uso de metáfora e lógica, não 
refelecte as operações formais.

Actos reflectidos neste tipo de estádio de 
desenvolvimento implicam, sobretudo, não 
se limitar a pensar no “aqui” e “agora” (evi-
dências concretas), mas capazes de ir além 
das evidências concretas e de usar a sua 
imaginação na busca de uma resolução de 
problemas a curto, médio e longo prazos.

No entanto, para que um indivíduo al-
cance o estádio das operações formais, é 
essencial que lhe seja fornecido um am-
biente adequado, caso contrário, o indiví-
duo pode levar mais tempo para o alcançar 
ou nunca conseguir.

Importa referir, face ao descrito, que o 
objectivo da educação é o de criar pessoas 
com capacidade de serem criativas, invec-
tivas, e descobridoras… nesse contexto, 
as acções tem bastante importância para 
o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 
pois através dela o individuo ganha a opor-
tunidade de experimentar e manipular ac-
tivamente objectos, intensificando assim a 
sua compreensão da transformação desses 
objectos e das relações a eles associados.

Por último, de acordo com essa aborda-
gem, os indivíduos desse estádio podem ser 
colocados numa situação em que tem de 
resolver problemas, discutindo com o outro, 
questionando o seu pensamento através da 
apresentação de questões e situações de 
conflito e encorajando-se mutuamente a 
analisar o seu próprio pensamento.

Em síntese: chega de implementar estra-
tégias de países do primeiro mundo porque 
o contexto político, económico, ambiental e 
sócio-cultural é totalmente diferente… 

Vamos contextualizar as nossas estra-
tégias de resolução de problemas face ao 
COVID-19. Este fenómeno tem imapcto em 
diferentes esferas da vida… por isso as me-
didas resolutivas devem ser prontamente 
contextualizadas.

Quando se diz que o africano é 
limitado na sua forma de pensar

Basílio Macaringue
basiliomacaringue@gmail.com

Em comemoração do Dia da 
Nutrição, comemorado no dia 
31 de março, a Dra. Michelly 
Boechat dá dicas de como 
preparar um bolo de Fubá cre-
moso fit. A receita é rica em 

ferro, fósforo, magnésio e com ácido fólico. 
Uma receita feita especialmente para aque-
les que gostam de apreciar sabores que são 
capazes de remeter ao passado. 

 “Lembro que aos sábados, minha avó 
fazia um café quentinho com um bolo de 
fubá que vinha recheado de histórias e 
boas gargalhadas e foi essa lembrança que 
me fez preparar esse bolo cheio de amor e 
sabor. Foi só provar uma fatia para retornar 
ao passado. Esse momento foi especial e 

esperamos que essa receita faça 
você ter a mesma experiência que 
mistura muito aroma, sabor e ale-
gria”, comenta Michelly Boechat.

 Confira os ingredientes e como 
fazer o Bolo de Fubá cremoso Fit:

 

INGREDIENTES:

 

3 OVOS;

1 XÍCARA DE FUBÁ FINO;

100 GRAMAS DE FARINHA DE 
AMÊNDOA;

2 COLHERES DE ÓLEO DE COCO 
OU MANTEIGA SEM SAL ;

50 GRAMAS DE QUEIJO PARME-
SÃO;

1 XÍCARA DE ADOÇANTE EM PÓ 
DE FORNO E FOGÃO;

100 GRAMAS DE COCO;

2 XÍCARAS DE LEITE OU 1 GAR-
RAFA GRANDE DE LEITE DE COCO;

1 COLHER DE SOPA FERMENTO EM PÓ.

 

MODO DE PREPARO:

JOGUE TODOS OS INGREDIENTES NO 
LIQUIDIFICADOR (exceto o fermento em 
pó). Bata por 5 minutos, coloque 1 colher 
de sopa de fermento e misture. Unte uma 
forma com óleo de coco e o fubá. Ligue o 
forno em 180 graus e deixe o bolo assar por 
45 minutos.

Para mais informações siga o Instagram 
@michelly.boechat

Drª Michelly Boechat apresenta receita fit 
em comemoração ao Dia da Nutrição
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Caro parceiro: 
Pode adquirir via Mpesa  e Emola a 
*edição do Jornal Visão 

 Valor diário: 48 Mts  
 MPESA :  + 258 847342668  
 Emola : + 258 861311000 
 

 Subscrições  
 Mensal : 180 Mts 
 Trimestral : 560 Mts 
Semestral: 1150 Mts  
 Anual : 2300 Mts
 
 Email : Redaccao@jornalvisaomoz.com 
 Contactos : +258 84 7342 668/ 861311000 
 Whatsapp : +258 87200 7240/86 666 4949 
www.jornalvisaomoz.com | www.pt.jornalvisaomoz.com

A informação é sus-
tentada pela última 
publicação do Cen-
tro De Integridade 
Pública(CIP) sobre 
a Indústria Extrac-

tiva em Moçambique, que aponta 
terem sido perdidos vários milhões 
de meticais por falta de eficiência 
do Governo na determinação do 
valor do produto mineiro com base 
nos preços de referência do merca-
do internacional.

O CIP cita um Relatório Parecer 
da Conta Geral do Estado (RPCGE) 
de 2019, que previa para o segun-
do semestre de 2020 o início da 
adopção dos preços de referência. 
No referido documento segundo o 
CIP, o Instituto Nacional de Minas 
(INAMI) teria afirmado que já ha-
via iniciado o processo de recep-
ção para análise, informação sobre 
os preços de referência do carvão 
através de uma plataforma inter-
nacional para onde se inscreveu, 
sem no entanto avançar de que 
plataforma se trata.

Adicionalmente, segundo aque-
la organização da Sociedade Civil, 
o uso da metodologia de preços 
constantes pode igualmente estar a in-
fluenciar a canalização de valores abaixo 
dos efectivos no referente à transferência 
dos 2,75% para as comunidades hospedei-
ras de projectos de exploração extractiva e 
consequentes prejuízos directos que esta 
situação provoca nas receitas destinadas 
ao Orçamento do Estado.

“Neste contexto, uma adequada monito-
ria e fiscalização dos processos de arreca-
dação e alocação das receitas configura-se 
como elemento essencial para a maximiza-
ção de ganhos provenientes da extracção 
de recursos naturais. Contudo, Moçambi-
que ainda enfrenta grandes desafios neste 
sector”, lê no documento.

O Imposto sobre a Produção (IPM) re-
presenta, actualmente, a terceira via de ar-
recadação fiscal mais importante para o Es-
tado, no que diz respeito à contribuição do 
sector extractivo, depois do imposto sobre 
o rendimento de pessoas colectivas (IRPC) 
e imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares (IRPS).

Em 2019, o peso do IPM era de 13% (2,2 
mil milhões de MT) no total dos impostos 
do sector extractivo (16,7 mil milhões), ex-
cluindo o valor de 54.141,9 milhões de Me-
ticais referentes a mais-valias no montante 
da venda das participações da Anadarko a 
Total. Visto que o valor do IPM depende do 
volume da produção, é fundamental a fisca-
lização do volume produzido.

Moçambique pode ter perdido 893,5 mil 
milhões de MT em Imposto sobre a Pro-
dução Mineira, entre 2013 e 2019

NACIONAL

Preços de Assinatura do Jornal

Por: Agostinho Muchave

Moçambique sem óbitos pela primeira 
vez em meses e com 150 novos casos 

Moçambique 
não re-
gistou até 
às 17 ho-
ras desta 
quinta-fei-

ra(01) horas qualquer óbito 
por covid-19, pela primeira 
vez em meses, num dia em 
que foram diagnosticados 
150 novos casos, anunciou 
hoje o Ministério da Saúde.

“Gostaríamos de informar que 

nas últimas 24 horas não regis-
tamos, com satisfação, nenhum 
óbito relacionado com a infeção 
pelo novo coronavírus”, referiu o 
ministério em nota de atualiza-
ção de dados sobre a covid-19.

O país mantém-se com 775 
óbitos e sobe o número de ca-
sos para 67.729, dos quais 83% 
são considerados recuperados 
da doença.

Um total de 10.115 pessoas 
ainda estão infetadas no país 

e, destas, 91 estão internadas 
(61% na cidade de Maputo).

Depois de ter registado em 
janeiro um agravamento do nú-
mero de óbitos, casos e inter-
namentos acima dos registados 
em todo o ano de 2020, desde 
fevereiro os números tendem a 
baixar em Moçambique.

Desde 22 de março de 2020, 
quando foi declarado o primei-
ro caso do novo coronavírus, 
Moçambique testou cumulativa-

mente 482.221 pessoas suspei-
tas de infeção.

A pandemia de covid-19 pro-
vocou, pelo menos, 2.816.908 
mortos no mundo, resultantes 
de mais de 128,8 milhões de ca-
sos de infeção, segundo um ba-
lanço feito pela agência francesa 
AFP.

A doença é transmitida por um 
novo coronavírus detetado no 
final de 2019, em Wuhan, uma 
cidade do centro da China.Mo-


