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JORNAL VISÃO
SUBCONTRATADAS PARA CONSTRUIR ESCOLAS E SANITÁRIOS EM GAZA:

Grupo C. Mondego, SA, 
acusado de burlar 10 
milhões de meticais

Os proprietários das empresas alertam igualmente, que 
não descartam o uso de mais formas permitidas pela 
lei e pelo costume, incluindo o encerramento de todos 
os sanitários em dívida, para pressionar o Grupo C. 
Mondego, SA, a pagar o que lhes deve.

MEMBROS DA CÂMARA CONTESTAM CANDIDATURA DE MASSINGA

O acusado lança última 
cartada para salvar sua honra
"Temos notado haver indivíduos que pretendem tomar a 
câmara para a prossecução dos seus negócios, em detrimento 
dos interesses dos associados e a se pautar nesse prisma não 
iremos longe" referem as fontes indicando que o governo está 
a pautar pela descentralização dos órgãos, mas, o que se nota 
no sector privado, concretamente nas associações, câmaras e 
confederações é uma certa tendência de centralização de tudo.

»  páginas 2 e 3

»  páginas 3 e 4
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Destaque

Preços de Assinatura do Jornal

Um grupo de 
empresas de 
c o n s t r u ç ã o 
civil sedead-
as na provín-
cia de Gaza, 

a Sul de Moçambique, sub-
contratadas pelo Grupo Con-
strutora do Mondego, SA, para 
construção dos sanitários de 
parte das escolas secundárias 
da província de Gaza, no âm-
bito das obras de emergência 
para a mitigação da COVID-19, 
manifestou sua indignação 
para com o proprietário da 
empresa contratante devido à 
demora na alocação dos fun-
dos segundo emana o contrato 
assinado por este com os seus 
subcontratados. Manuel Perei-

ra, Administrador Delegado do 
Grupo Construtora do Monde-
go, SA, por sinal Presidente da 
Federação Moçambicana dos 
Empreiteiros, é acusado de ter 
em sua posse acima de 10 mil-
hões de meticais para o paga-
mento das facturas dos emp-
reiteiros que realizaram obras 
a mando da sua instituição.

Os queixosos apontam irreg-
ularidades no pagamento das 
obras em causa que somam 
11(onze) escolas da província de 
Gaza, nomeadamente as Escolas 
Secundária de Chimundo, Coca 
Missava e Mohambe em Chibu-
to, de Guijá e Javanhane em Gui-
já, de Lionde, Manjangue e Chi-
lembene em Chókwè, Armando 

Emílio Guebuza em Ndindiza 
no distrito de Chigubo, e Centro 
Internato de Mapai no distrito 
de Mapai. Adiante as cinco em-
presas nomeadamente Ilufemo 
Construções, Lda, Construções 
Murrade, Lda, Yakani Con-
struções, Yuksel Construções e 
Índico Construções, Lda, refer-
em que as obras foram concluí-
das à excepção de uma prevista 
para esta Sexta-feira, 30 de Julho.

“Algumas foram já oficial-
mente entregues nos meses de 
Março, Abril, Maio e Junho, 
sem correspondentes pagamen-
tos pelo Grupo C. Mondego, 
SA”, revelam os construtores.

Segundo o representante da 
Associação dos empreiteiros de 

Gaza, João Marcos Mangave, o 
Grupo C. Mondego, SA, foi con-
tratado pelo Estado moçambi-
cano através da Administração 
Nacional de Infra-estruturas 
de Água e Saneamento(AIAS), 
um instituto público de direito 
moçambicano que no que lhe 
concerne subcontratou várias 
empresas sedeadas naquele 
ponto do país, incluindo al-
guns da província de Maputo 
em diferentes datas durante o 
segundo semestre do ano 2020, 
devido à reconhecida incapaci-
dade de ela sozinha executar 
as obras que se comprometera 
com o Estado moçambicano.

Mangave aponta que as em-
presas subcontratadas cumpri-
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Grupo C. Mondego, SA, 
acusado de burlar 10 
milhões de meticais
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ram com zelo as prescrições do 
projecto dos sanitários e fizeram 
facturas conforme as medições 
do volume das obras nos ter-
mos de cada contrato. “Toda-
via o Grupo C. Mondego, SA, 
não cumpre os prazos de pag-
amento, alegando, nas poucas 
ocasiões em que o seu admin-
istrador delegado se pronuncia 
que o AIAS não lhe disponibi-
liza os fundos necessários em 
tempo oportuno”, acrescentou.

Na via de persuadir o devedor, 
que segundo os cinco empresári-
os não está a honrar seus com-
promissos, estes chamam à razão 
o Estado para intervir pelo bem 
das infra-estruturas erguidas à 
favor da sociedade estudantil.

Os proprietários das empresas 
alertam igualmente, que não des-
cartam o uso de mais formas per-
mitidas pela lei e pelo costume, 
incluindo o encerramento de to-
dos os sanitários em dívida, para 
pressionar o Grupo C. Monde-
go, SA, a pagar o que lhes deve.

Os representantes das cinco 
empresas tentaram manter um 
encontro com o Administrador 
Delegado do Grupo C. Monde-
go Manuel Pereira, que por falta 
de resposta a interpelações por 
via telefónicas, cartas, emails 
e diversas mensagens escritas 
por telemóveis e WhatsApp 
bem como em reuniões indi-

viduais, sempre 
fracassadas, che-
garam a uma de-
cisão de procura-
rem-no em grupo.

O Grupo C. 
Mondego, é con-
hecido ao nível na-
cional por subcon-
tratar empreiteiros 
para a execução de 
obras públicas tal 
como ocorreu em 
2016 quando um 
trabalhador mor-
reu ao cair do 13.º 
andar de um pré-
dio em construção, 
na Avenida 24 de 
Julho, em Mapu-
to, quando pre-
tendia preparar-se 
para iniciar as 
suas actividades, 
afecto á empresa 
construção Lan-
ga, subcontratada 
pela (Mondego).

O encontro mar-
cado pelas cinco 
empresas que ia ter 
lugar nesta Quin-
ta-feira em Mapu-
to, foi fracassado mais uma vez.

Refira-se até ao fecho des-
ta edição a nossa equipa de re-
portagem contactou o Admin-
istrador Delegado do Grupo 

C. Mondego, SA, Manuel M. 
Pereira que respondeu nos se-
guintes moldes “eu sou por de-
morar uma semana sou pres-
sionado e quantas empresas 
do Estado que não pagam...?”

Manuel Pereira, justificou 
ainda que o seu administrador 
financeiro teve covid por uma 
semana e que hoje (Sexta-feira) 
promete desbloquear o assunto.

Destaque



Sexta-feira, 30 de Julho de 2021 4Edição 135 - Ano V Publicidade



Sexta-feira, 30 de Julho de 2021 5Edição 135 - Ano V Destaque

Está instalado 
um ambiente 
de cortar o 
fôlego no seio 
dos associados 
na Câmara do 

Comércio de Moçambique 
(CCM), devidas as zonas de 
penumbra, quanto ao proces-
so das eleições cuja assem-
bleia-geral está marcada para 
o mês de Agosto. Recorde-se 
que as eleições para o presí-
dio da Câmara do Comércio 
estavam marcadas para o dia 
21 Julho. Contudo, viram-se 
adiadas por alegado es-
cândalo de corrupção 
que envolve tráfico de 
influências e coação 
de empresas fan-
tasmas para votar 
a favor de um 
c a n d i d a t o 
cujo pas-
sado é de 
ter saído 
d e r r o t a -
do nas 
eleições da 
CTA.

No centro da discórdia está 
aparentemente um desen-
tendimento entre os que se 
consideram de direito para 
participar do pleito uma vez 
considerarem, serem elegíveis 
e pertencerem à câmara há 
mais de duas décadas, sendo 
que o restante dos candida-
tos a saber, Álvaro Massinga é 
visto como um ‘outsider’ cujo 
objectivo, na leitura das fontes 
é concorrer, ganhar e resolver 
assuntos de índole pessoal ou 
da sua esfera de negócio.

“Temos notado haver in-
divíduos que pretendam tomar 
a câmara para a prossecução 
dos seus negócios, em detri-
mento dos interesses dos asso-
ciados e a se pautar nesse pris-
ma não iremos longe” referem 
as fontes indicando que o gov-
erno está a pautar pela descen-
tralização dos órgãos, mas, o 
que se nota no sector privado, 
concretamente nas associações, 

câmaras e confeder-
ações é uma cer-
ta tendência de 
central ização 
de tudo.

Apesar de 
que tudo será 
possível, a 
julgar pela 
desenvoltura 
e pujança dos 
três candidatos, 
o grupo que-
i x o -

so vê na lista C, uma figura 
que pouco ou nada traz de val-
ia para a câmara do comércio, 
por considerar que esteve sem-
pre  distante do movimento as-
sociativo e dos demais eventos 

ali decorridos, o que levanta 
à partida suspeitas quan-

to aos reais motivos para 
esta candidatura.

Acrescentam as fon-
tes que num passado 
recente o candidato 
pela lista “C” ten-
tou de forma inglória, 

concorrer às eleições 
da Confederação 

das Associações 
E c o n ó m i -

cas de 

Moçam-
b i q u e 

(CTA), tendo perdido e desta 
feita, a mesma figura socorre-se 
da câmara para legitimar a sua 
honra? Questionam as fontes.

“É a táctica de tudo vale. Não 
se pode recusar que ele se can-

didate e concorra. Mas, usar 
a câmara do comércio como 
trampolim, pensamos que não 
é correcto, tendo em conta que 
este órgão precisa de gente 
nova e com ideias novas “sub-
linham em carta anónima as 
fontes acrescentando que por 
agora há uma tendência so-
bretudo na zona centro do país 
de se comprar mentes através 
da liquidação de dívidas e en-
velopes a misturas o que por si 
deixa entender que o escrutínio 
de 21 de Julho está viciado. São 
situações que estamos a acom-
panhar e, nesses processos, os 
indivíduos tudo tem feito para 
não deixarem rastos como, 
por exemplo, através de trans-
ferências bancárias ou móvel” 
acrescentam as fontes avisando 
que se o associativismo contin-
uar sob domínio dos pára-que-
distas que confiam nos enve-
lopes para legitimar ou assaltar 
a presidência nada irá mudar.

Por exemplo, indicam as fon-
tes que nos escrutínios anteri-
ores quase que era complexo 
ter um universo de 25 votantes 
ao nível das províncias tendo 
em conta o facto de as empre-
sas não regularizarem as cotas. 
Contudo, para este escrutínio 
antevê-se um universo de 200 
empresas a votarem e o con-

MEMBROS DA CÂMARA CONTESTAM CANDIDATURA DE MASSINGA

O acusado lança última 
cartada para salvar sua honra
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texto da pandemia da covid-19 
indicou, no ano de 2020 uma 
tendência de declínio das em-
presas. “É preocupante e são 
pessoas que querem estar en-
frente ao associativismo com 
interesses obscuros porque os 
programas de desenvolvimen-

tos apresentados por eles, na 
prática, não tem tido efeito”, 
rematam as fontes.

As fontes em alusão não per-
cebem o que o tal candidato 
pretende e, porque a direcção 
que está a cessar apoia o mes-
mo tendo em conta que foi uma 

equipa que desgraçou a institu-
ição e que em várias assemble-
ias-gerais e de apresentação de 
contas foi forçada a renunciar e 
mesmo assim procurou resistir 
até esta parte.

De referir que a campanha 
para a eleição do presiden-

te da câmara do comércio de 
Moçambique estava marcada 
para o dia 21 de Julho do ano 
em curso e tem como candida-
tos Basílio Simbine que lidera a 
lista “A”, Arlindo Duarte “B” 
e por último Álvaro Massinga 
pela lista “C”.

Moçambique apresenta 
dados limitados de violência 
contra crianças

O Ministério 
da Justiça, 
A s s u n t o s 
C o n s t i -
tucionais e 
Religiosos 

realizou nesta Terça-feira em 
Maputo um Workshop para a 
Validação do Relatório Final 
da Análise dos Sistemas de 
Gestão de Dados Administra-
tivos sobre Violência contra 
crianças.

O estudo tinha como objec-
tivo avaliar os actuais sistemas 
de gestão de dados adminis-
trativos sobre a Violência con-
tra crianças em Moçambique 
nos vários pontos de entrada/ 
saúde, assistência social, polícia 
e a comunidade, ao nível nacio-
nal, provincial, distrital e ain-
da, identificar as principais la-
cunas e propor recomendações 
concretas que possam ser im-
plementadas a curto, médio e 
longo prazo que garantam um 
fluxo eficiente de dados e des-
encadear uma resposta atem-
pada às crianças afectadas.

A violência contra crianças 
é generalizada globalmente, 
correndo sob várias formas em 
vários contextos, incluindo na 
família, na escola, na comuni-
dade, em instituições de cuida-

dos ou de privação de liberdade 
e através da ‘internet’. Segun-
do o inquérito demográfico de 
saúde (IDS 2011) mais de uma 
em cada três mulheres (37,2%) 
sofreram violência física ou sex-
ual em algum momento da sua 
vida, 22% de mulheres e 28% 

de homens entre os 15 e 19 anos 
sofreram violência física e 9,3 de 
mulheres jovens entre os 15 e 19 
anos reportam violência sexual.

No seu pronunciamento, o In-
spector-geral do Ministério da 
Justiça, Assuntos Constituciona-
is e Religiosos Rogério Ferreira 

disse estar ciente das dificul-
dades enfrentadas pelos consul-
tores na realização do presente 
estudo, em período de luta con-
tra o inimigo comum que dev-
asta o mundo, a pandemia da 
Covid-19.

Ferreira relatou que embo-

Por: Arminda Maungue
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ra tenha sido feito muito pro-
gresso, permanecem desafios 
sistemáticos para dar resposta 
coordenada aos casos reporta-
dos de violência contra crianças 
a vários níveis e entre institu-
ições com mandato para actu-
arem, situação demonstrada 
pela resolução limitada de casos 
e períodos longos para se dar re-
sposta aos mesmos.

Aissa Aiuba Directora Nacio-
nal de Administração da Justiça 
dos Assuntos Constitucionais e 
Religiosos frisou que os dados 
que existem até ao momento, 
não reflectem a realidade daqui-
lo que são os casos da violência 
contra a criança, mas é um bom 
indicativo para se poder ter esta 
informação e definir a forma de 
actuação para colmatar esse mal 
na sociedade.

Aiuba apontou que grande 
parte dos casos são feitos na 
própria família, são perpetrados 
por eles, enquanto é  lá onde se 
devia ter a protecção, situação 
essa que invoca a todos para se 
poder reverter e, caracteriza-se 
como abusos sexuais, casamen-
tos prematuros e o trabalho in-
fantil.  “Temos assistido várias 
vezes crianças que são manda-
das pelos próprios pais vender 
uma e outra coisa, ao invés de 
irem à escola, local esse que gar-
ante o futuro dos mesmas”, afir-
mou.

A Directora Nacional referiu 
também que com a aprovação 
da nova Legislação e os tra-
balhos feitos de sensibilização, 
regista-se um aumento do 
número de denúncias ao nível 
nacional, pois a população está 
consciencializada de que aqui-
lo que antes fazia é crime, mo-
tivo pelo qual regista-se muitas 

denúncias para que as autori-
dades competentes façam o seu 
devido trabalho, que é punir ex-
emplarmente, para desencorajar 
esse tipo de atitudes.

Aissa Aiuba relatou que em 
2014 quase nove mil casos, 
sendo quatro Mil e Oitocen-
tas e Dezanove raparigas e três 
mil e cinquenta e três rapazes 
com idade entre zero e dezas-
sete anos reportaram violência 
doméstica, comparando entre 
cinco mil e oitocentas meninas 
e três mil, duzentos e noventa e 
dois meninos em 2016.

Edith Morch Binnema 
chefe da Secção e Protecção 
à Criança no UNICEF es-
clareceu que as pesquisas 
existentes indicam que há 
um grande desafio no país, 
apontando três em dez cri-
anças tem uma experiência 
de violação, motivo pelo 
qual o Governo junto do 
UNICEF devem juntarem-se 
para se poder ultrapassar 
esta situação.

Binnema, apontou que a 
violência nas comunidades 
tem um grande nível de 
aceitação e para se poder 
ultrapassar esse problema 
deve se trabalhar com os lí-
deres comunitários, religio-
sos e com as comunidades 
para explicar melhor, mu-
dar o comportamento sobre 
os direitos da criança e o im-
pacto da violência na vida 
delas. “Devemos ajustar as 
leis existentes de protecção 
à criança para poderem defend-
er melhor as crianças vítimas, 
deve-se também trabalhar com 
as instituições do Governo para 
fortalecer o conhecimento das 
Leis, quando se fala de violên-

cia, todas as instituições defen-
soras têm o papel de prevenir 
e responder sobre o caso e para 
isso acontecer deve haver uma 
coordenação entre elas,” disse.

Edith ainda no seu discurso 
revelou que espera que o estu-
do fosse implementado por um 
período de 6 a 12 meses, no en-
tanto, devido à pandemia, teve 
que ser estendido.

A revisão e avaliação de fon-
tes de dados administrativos 
sobre a violência contra crianças 

abordou algumas componentes 
como o mapeamento de todos 
os pontos de entrada de casos de 
violência contra crianças e seus 
mandatos, incluindo directrizes 
formais, instrumentos e regula-

mentos, o processo de recolha 
de dados, relatórios e garantia 
de qualidade, o fluxo de dados 
e mecanismos de retro infor-
mação entre os diversos actores 
do sistema de justiça, saúde, ed-
ucação e assistência social bem 
como organizações relevantes 
da sociedade civil, os sistemas 
de monitoria e avaliação vincu-
lada a quaisquer indicadores e 
sistemas de monitoria do gover-
no tais como estratégias, planos 
prioritários e mecanismos de co-
ordenação, a existência de indi-

cadores relevantes, padrões de 
tipologia, definições e a análise, 
disseminação e uso de dados 
para o público e actores específ-
icos, como o parlamento, o Con-
selho de ministros, entre outros.

Sociedade
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Peter Hendrick 
Vrooman, actu-
al Embaixador 
dos Estados Uni-
dos da América 
(EUA) no Ru-

anda, será o novo Embaixador 
norte-americano em Moçam-
bique. A nomeação foi feita na 
última terça-feira, pelo Pres-
idente norte-americano, Joe 
Biden.

Membro de carreira do 
Serviço de Relações Exteriores 
Sênior (classe de Ministro-Con-
selheiro), Vrooman irá substituir 
Dennis Walter Hearne, que ocu-
pa o cargo desde 2019.

De acordo com a nota de 
imprensa enviada à “Visão”, 
Vrooman serviu recentemente 
como Encarregado de Negócios 
e Chefe Adjunto da Missão da 
Embaixada dos Estados Unidos 
em Addis Abeba, na Etiópia.

Antes disso, refere a nota, o 
novo Embaixador norte-amer-
icano em Moçambique actuou 
como porta-voz da Embaixada 
dos Estados Unidos em Nova 
Delhi, na Índia, Director para 

o Iraque na equipe do Consel-
ho de Segurança Nacional em 
Washington, D.C. e Conselheiro 
Político Adjunto em Tel Aviv 
(Israel) e na Missão dos EUA nas 
Nações Unidas. Também tra-
balhou nas embaixadas dos EUA 
em Bagdad (Iraque), Beirute 
(Líbano) e Djibouti, bem como 
no Escritório de Ligação dos 
EUA em Mogadíscio (Somália).

Em Washington, ele foi oficial 
de vigilância no Centro de Op-
erações do Departamento de Es-
tado e oficial de escritório para a 
Argélia no Bureau de Assuntos 
do Oriente Próximo.

Nascido em Nova York, o Em-
baixador Vrooman formou-se 
no Harvard College com um 
B.A. em Estudos Sociais e ob-
teve um M.S. Mestre em Estraté-

gia de Recursos Nacionais pelo 
Colégio Industrial das Forças 
Armadas da National Defense 
University, agora conhecido 
como Eisenhower School for 
National Security and Resource 
Strategy. Antes de ingressar no 
Serviço de Relações Exteriores, 
trabalhou como assistente espe-
cial do presidente da Universi-
dade Americana no Cairo.

Breves

Peter Hendrick Vrooman novo 
Embaixador dos EUA  em Moçambique

Mo ç a m -
bique reg-
istou mais 
21 mortes 
devido a 
covid-19 

e 1.774 novos casos nas últimas 
24 horas, anunciou ontem o 
Ministério da Saúde.

Moçambique anuncia mais 21 
mortos e 1.774 novos casos em 
24 horas

As 21 mortes registadas são 
moçambicanos com idades en-
tre 24 e 94 anos. Os óbitos foram 
declarados entre o dia 16 e on-
tem, indicou o ministério da 
Saúde numa nota de atualização 
de dados sobre a doença.

Moçambique passa a ter um 
total acumulado de 1.388 óbitos 
e 117.660 casos e, destes, 74% re-
cuperados.

O país tem 29.012 casos ativos, 
dos quais 501 estão internados.

Um total de 725.363 casos 
suspeitos de infeção pelo novo 
coronavírus já foram testados 
em Moçambique, dos quais 
5.429 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 
provocou pelo menos 4.190.383 
mortos em todo o mundo, en-
tre mais de 195,8 milhões de 
casos de infeção pelo novo coro-
navírus, segundo o balanço mais 
recente da agência France-Pres-
se.

A doença respiratória é provo-
cada pelo coronavírus SARS-
CoV-2, detetado no final de 2019 
em Wuhan, cidade do centro da 
China, e atualmente com vari-
antes identificadas em países 
como o Reino Unido, Índia, Áfri-
ca do Sul, Brasil e Peru.

Moçambique anuncia 
mais 21 mortos e 1.774 
novos casos em 24 horas

Sociedade civil alerta: Conflito 
em Cabo Delgado pode potenciar 
a ocorrência de tráfico humano 

Face às celebrações do Dia Mundial Contra o Tráfiico 
Humano, que hoje se assinala(30 de Julho), organi-
zações da sociedade civil em alertam que a vulnera-
bilidade das pessoas, fundamentalmente por causa 
do conflito armado em Cabo Delgado e elevados 
índices de pobreza, potenciam a ocorrência de situ-

ações de tráfico de seres humanos no país.
A pobreza é tida como a principal causa do tráfico humano em 

Moçambique, factor a que se juntam a ausência de oportunidades 
de emprego, busca de melhores condições de vida, demanda por 
mão-de-obra barata e para a prostituição forçada, baixo nível de 
escolaridade e discriminação das mulheres no acesso aos serviços 
de educação.

O sociólogo Francisco Matsinhe acaba de fazer um estudo sobre 
esta matéria para a Organização Justiça Social, e diz que a vulner-
abilidade das mulheres e crianças afectadas pela guerra em Cabo 
Delgado, faz com que existam grupos de criminosos que actuam 
para violar os direitos dessas pessoas.

Matsinhe diz ainda que a corrupção e políticas migratórias res-
tritivas, que contribuem para o agravamento da vulnerabilidade 
das pessoas ao tráfico, faz com que seja difícil avaliar a dimensão 
do problema em Moçambique.
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Um indivíduo 
que teria sido 
confiado pelo 
seu patrão 
para fazer 
um levanta-

mento de cerca de um milhão 
de meticais, entendeu dever se 
juntar a mais dois e assim sim-
ular um assalto. Para legitimar 
a ocorrência e justificar no seu 
patronato, o indiciado decidiu 
participar o caso à polícia.

A Polícia da República de 
Moçambique, por se tratar de 
um acto criminal desdobrou-se 
na perspectiva de esclarecimen-
to deste acto e foi mais adiante 
ao perceber haver algo inex-
plicável, onde durante a inves-
tigação foi percebendo que o 
próprio denunciante, seria o 
mesmo indivíduo a desviar este 
dinheiro e simulando assim um 
roubo para conseguir justificar 
no seu patrão.

O indiciado que responde pelo 
nome de João António revela 
que foi realmente confiado pelo 

seu patrão para fazer o levanta-
mento numa agência bancária 
e ao invés de levar o dinheiro 
até ao seu destino, decidiu usar 
para fins pessoas, estes que recu-
sou-se a revelar, apesar de muita 
insistência feita pelos jornalistas.

João, nega ter levado o caso 
à polícia e diz que desde que 
começou a trabalhar na empre-
sa, é a primeira vez que faz algo 
do género, justificando assim, 
como um desleixo.

No que lhe concerne, Leonel 
Muchina, Porta-voz da PRM 
diz estar a trabalhar para a de-
tenção de mais dois cidadãos 
que, encontram-se foragidos e 
sendo membros do infortúnio. 
“Do valor roubado, conseguim-
os recuperar cerca de oitocentos 
e quarentena e três mil meticais 
faltando para recuperar o resto 
que  está com outros comparsas” 
revelou.

Por outro lado, a Polícia da 
República de Moçambique de-
teve um cidadão por contra-

PRM detêm cidadão por furto de 
um milhão de meticais

Sociedade

Por: Arminda Maungue



Sexta-feira, 30 de Julho de 2021 10Edição 135 - Ano V Sociedade

facção e venda de produtos de 
higiene.

O cidadão em causa, mistura-
va água e gel em recipientes col-
ectados no lixo para de forma 
dissimulada, vender como de 
creme corporal e desodorizantes 
se tratasse.

Alberto Ngove de 27 anos 
diz que para ter acesso ao din-
heiro faria todo o possível, pois 
é o que satisfaz o coração e rev-
ela o motivo pelo qual o levou 
a chegar a esse ponto a procura 
de dinheiro. “Não tive sorte na 
vida, até já cheguei ao ponto de 
viajar para fora do país e não 
tive sucesso” explica que acabou 
por optar nesse negócio onde 
caiu nas mãos da polícia. 

No seu pronunciamento, Leo-
nel Muchina esclareceu que após 
a falsificação do roll-on e creme 
corporal, o cidadão plastificava 
os frascos que eram recolhidos 
em contentores de lixo e daí co-
locava em comercialização no 
mercado Xipamanine. 

Numa outra vertente, Leonel 
Muchina relatou que uma agen-
te da PRM na 4.ª esquadra da Ci-
dade de Maputo, protagonizou 
um acto heróico ao ajudar uma 
moradora de rua que se encon-
trava em serviço de parto.

O acto aconteceu quando 
eram  9:00 do dia 24/07/2021 
depois de uma notificação feita 
a esquadra para intervir numa 
situação de gritos vindos duns 
escombros na antiga FACIM, 

baixa da cidade, onde foram 
destacados três agentes que ao 
chegar no local flagraram uma 
moradora de rua em serviço de 
parto.

Janina Atanásio agente da 
PRM, revela que quando che-
gou no local, a cidadã estava 
aos gritos e pós a segurar a ci-
dadã para poder estar um pou-
co confortável enquanto entrava 
em serviços de parto. “Este foi o 
primeiro acto a acontecer desde 
que me formei e o nervosismo 
não ficou alheio, mas tivemos 
coragem de prosseguir, pois, o 
instinto mulher mãe falou mais 
alto”. Contou

Por outra, Cheila Chivite, out-
ra agente da PRM explica que 
quando chegaram no local já 
não havia tempo de levar a mul-
her ao hospital mais próximo, 
nem para esperar pelos técnicos 
de saúde porque o bebê estava 
prestes a sair, tendo decidido 
ajudar apesar do risco ser maior 
por não ter nenhuma experiên-
cia.

Chivite frisou que ficou muito 
emocionada com a situação que 

chegou ao ponto de chorar 
porque não havia ainda as-
sistido nenhum parto e nun-
ca pensou que algum dia 
chegaria ao ponto de ocupar 
lugar de parteira, “é difícil 
de explicar este acto heróico 
porque trata-se de algo es-
pontâneo”.

De realçar que a situação 
no terreno precisava de uma 
intervenção urgente e este 
acto fez com que a agen-
te recorresse à sua mão por 
chamada telefónica.

Esta que por coincidên-
cia. é uma parteira reforma-
da. Deu instruções de como 
proceder, desde a remoção 
da placenta, bem como do 
corte de cordão umbilical 
enquanto se esperava pelo 
apoio que se notificara do 
hospital local. Estes que che-
garam logo a seguir. O bebé 
não chorou quando nasceu 
e a agente foi instruída, ain-
da por telefone a massagear 
as costas do recém-nascido 
para reanimá-lo.
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“Prometo continuar a trazer 
boa música aos moçambicanos” 
defende Dr Ernest

Ernesto 
Augusto 
Theve-
te ou 
simples-
mente 

Dr Ernest  é um jovem 
moçambicano nasce  
em xinavane distrito da 
manhiça bairro sambo, 
começou a ter amor 
pela música desde cri-
ança e tambem pode-se 
se dizer que herdou do 
seu Pai que era artista, 
tocava guitarra, piano e 
cantava o jovem quan-
do criança gostava de 
tocar batuques de lata 
para imitar às músicas 
do Mário Ntimane.

Numa entrevista feita 
ao nosso jornal Dr Er-
nest disse  que tem um 
álbum intitulado Mas-
seve que foi lançado em 
2015 que contém oito 
músicas o álbum tem  
uma mistura de vários 
estilos músicas.

“O Álbum tinha dois 
estilos musicais porque 
nos tempos eu vivia na 
vizinha África do Sul 
facto este que quando 
cheguei em Moçam-
bique dei continuidade 
a este mesmo estilo, vale 
lembrar que o álbum 
tinha oito faixas músi-
cas e teve várias partici-
pações” Disse a fonte

Dr Ernest foi mais 
além ao destacar que na 
música não se pode só 
fazer dois estilos é pre-
ciso tentar explorar o 
mercado, pois está bem 
renhido.

“Não deixei de fazer 
os meus dois primeiros 
estilos que são Marra-
benta e Kwaito, nestes 
últimos anos pensei em fazer ki-
zomba e um pouco de Afro-pop 
e acredito que com esses estilos 
vou ganhar um reconhecimento 
e meu espaço na música moçam-
bicana”

A fonte avançou ainda que a 
música moçambicana está num 
bom caminho, pois nos últimos 
tempos tem sido muito bem con-
sumida fora e dentro do país.

“Os moçambicanos estão a 

consumir muito bem as músi-
cas e os internacionais também e 
isso nos deixa com muita força 
e orgulho para continuar a fazer 
boa música, vale reforçar que os 
desafios são vários, pois cantar 
não é fácil mais como tenho tal-

ento tornou-se muito fácil” Fri-
sou

Vale lembrar que o músico 
destacou que face a covid - 19 as 
coisas tornaram - se mais difíceis 
dado que não há “shows”.

Cultura
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“A música  tirou-me do anonimato 
e hoje sou muito mais conhecido” 
defende L Just

Lisboa Justi-
no ou sim-
plesmente 
L Justin é 
um jovem 
batalhador, 

humilde pai e responsável 
de uma família, esse nome 
artístico e surge  simples-
mente a abreviatura do seu 
original Lisboa Justino.

 O jovem contou a nos-
sa reportagem que a paix-
ão pela música surgiu na 
escola através de amigos 
‘rappers’ que lhe influenci-
aram em 2009.

“Faço música porque 
amo cantar já fui vicia-
do em G United e muito 
mais é verdade que desde 
o princípio faço ‘rapper’ 
mais ao longo do tempo 
virei um ‘rapper’ versátil 
para alimentar o povo tam-
bém noutros estilos musi-
cal e espero que com esses 
estilos musicais conquista-
rei meu espaço “frisou

 L Just destacou ainda 
que actualmente conta 
com apenas quatro faixas 
músicas prontas respectiv-
amente.

“ Não vou para nessas qua-
tro, pois estou preparando a 
quinta para gravar em menos 
de 15 dias, de lembrar que 
volta para mim, foi a músi-
ca que mais me deu trabalho 
na sua produção, mas com 
muito esforço consegui, sen-
do que foi a minha primeira 
música e gravei 4 vezes, é 
sábio que nem todos os artis-
tas escrevem suas músicas, 
mas eu escrevo as minhas 
músicas, contando que falo 
mais da minha história, me 
inspiro no que vivi nesta 
vida difícil”

De realçar que L Just 
avançou que actualmente as 
músicas moçambicanas estão 
a ser muito bem consumidas 

nos últimos tempos, pois os 
músicos agora mostram mui-
to mais trabalhos nas suas 
músicas.

“Tenho enfrentado vári-
os desafios, pois ser cantor 
é um investimento muito 
grande tens que estar sem-
pre apresentável as pessoas 
exigem muito mais e você 
precisa segui, a música me 
tirou do anonimato, hoje sou 
assim meio que famoso, nos 
lugares onde eu passava des-
percebido, e têm aberto al-
guns projectos de trabalho “. 
Terminou

Vale recordar que o jovem 
tem vários projectos ainda 
para este ano 2021 onde pre-
tende gravar mais músicas e 
ainda em Outubro deste ano 
irá  filmar o vídeo clipe da 
música Anna Maria.

Cultura


