
COMPRE AGORA 24,00MT/M-PESA-847342668

Faça subscrição pelo 
MPESA, PONTO24, IZI, EMOLA
STANDARD BANK(Termos e condições)
Notícias: www.jornalvisaomoz.com A COVID-19 É UMA 

REALIDADE

DIRECTORA: CÁTIA MONDLANE | EDITOR: ÂNGELO MANHENGUE | CHEFE DE REDACÇÃO: LUÍS TOMO | EDIÇÃO: 136 | ANO: V | SEXTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2021

JORNAL VISÃO
MILITARES ESTRANGEIROS EM CABO DELGADO

“Perdiz e Batuque e 
Maçaroca” contradizem-se 
sobre a legalidade do processo

“O destacamento 
da força militar 
ruandesa visa 
ter acesso e 

desestabilizar os países 
da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (“SADC”) com 
a intenção de facilitar 
a implementação das 
políticas colonialistas ou 
imperialistas, expandir a 
liderança do grupo étnico 
Hima-Tutsi na região 
da SADC, e perseguir e 
eliminar os refugiados 
ruandeses que vivem 
na região”, apontam os 
refugiados.

“O princípio que nós defendemos para verificar a legitimidade  da decisão do Governo, é que a constituição da 
República define de forma muito clara o que é soberania, pois é um conceito unitário, indivisível e globalizando todos 
os moçambicanos. Está claro no nº 1 do artigo 2 quando se diz  que ela reside no povo, que significa que é no órgão 
representativo onde as questões de soberania devem ser discutidas”, Venâncio Mondlane.

 Houve consenso em sede da Comissão Permanente. Os parlamentares da Renamo não solicitaram uma Sessão extraordinária à 
Assembleia da República, para discutir a intervenção militar estrangeira em Cabo Delgado - FRELIMO.

»  páginas 2 e 3

»  página 5

...“não estraga a minha festa 
por favor” - Helena Kida

“O que 
acontece 
aqui em 

Moçambique, esse é 
meu entender, é que 
as comunidades 
de repente estão 
a ver as coisas a 
acontecer, não são 
consultadas”. 

Presidente das PME´s de 
costas voltadas com a SASOL

NÃO ENVOLVIMENTO DO EMPRESARIADO LOCAL
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Destaque

Preços de Assinatura do Jornal

A entrada 
de tropas 
militares 
estrangeiras 
em 

Moçambique, está a criar 
discórdias no seio do 
parlamento moçambicano 
bem como da sociedade civil. 
Enquanto isso, a Associação 
dos Refugiados Ruandeses, 
submeteu uma carta ao 
Secretário Executivo da SADC, 
Stergomena Lawrence Tax, a 
denunciar o destacamento da 
força militar do Ruanda em 
Moçambique. Na denúncia, os 
refugiados apontam que Paul 
Kagame vende soldados do seu 
exército em regime de locação a 
certas potências para servirem 
de “mercenários”, onde tais 
potências têm interesses, mas 
não querem enviar os seus 

soldados, alertando também 
que esta missão ao país pode 
estar viciada.

A Renamo entende que a 
entrada dos militares, para 
expulsar os terroristas em 
Cabo Delgado não é legal, pois 
segundo esta formação política 
que se guia na constituição da 
República de Moçambique, devia 
se ter aprovado na Assembleia 
da República o Dossier todo. 

A contradição entre a Renamo 
e a Frelimo, surge em virtude 
do pronunciamento da Perdiz 
sobre a legalidade de entrada 
das tropas estrangeiras com 
destaque para as do Ruanda, 
porque não passaram da 
Assembleia da República para 
sua ractificação e autorização.

Venâncio Mondlane, relator 
da Renamo, que falava nesta 
Quarta-feira em Maputo, 
avançou que em matéria 
de defesa e segurança, a 
Constituição da República no seu 

artigo 261, indica os princípios 
básicos e o fundamentais, 
que determinam e focam na 

preservação da Soberania, 
da Integridade Territorial e 
também, “havendo uma ameaça 
efectiva e uma situação em 
que pode se perturbar a ordem 
Constitucional, a constituição 
oferece os instrumentos legais 
que podem ser utilizados para 
normalização de qualquer 
situação de ameaça à soberania 
nacional e estes instrumentos 
têm a ver com a declaração do 
Estado de Guerra  e elas têm um 
determinado princípio que é o 

artigo 293 que mostra o processo 
da declaração que passa 
necessariamente pela ractificação 
ou confirmação da Assembleia 
da República”, explana.

Por outro, ao contrário da 
Renamo, a bancada parlamentar 
da Frelimo veio a imprensa nesta 
Quinta-feira, na voz de Sérgio 
Pantie, dizer que considera legal 
a forma com que é conduzido 
o processo da intervenção 

das forças estrangeiras, na 
província de Cabo Delgado.

Com tudo quem não disse 
algo sobre este assunto é a 
Ministra da Justiça Assuntos 
Constitucionais e Religiosos que 
se limitou em dizer “não estraga 
a minha festa”. A resposta de 
Helena Kida, foi feita depois da 
pergunta do jornalista na capital 
moçambicana sobre a legalidade 
e pertinência da entrada 
dos militares estrangeiros 
sem o consentimento da 

Assembleia da República.
No entanto, os refugiados, 

numa carta de 19 páginas 
dirigida ao Secretário 
Executivo da Comunidade de 
Desenvolvimento da Àfrica 
(SADC), Stergomena Lawrence 
Tax, com sede em Pretória na 
vizinha África do Sul, o grupo 
de signatários bem identificados 
como é o exemplo de JMV 
Nyilimbilima, Presidente da 
Voz Global dos Refugiados 

MILITARES ESTRANGEIROS EM CABO DELGADO

“Perdiz e Batuque e 
Maçaroca” contradizem-se 
sobre a legalidade do processo
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de Ruanda (GVRR), Stanislas 
Rwandarugali, Presidente da 
Plataforma de Ruanda para 
o Diálogo, Verdade e Justiça 
(RDTJ) e Jerome Byakweri, 
Coordenador Nacional dos 
Antigos e Actuais Refugiados 
de Ruanda na Zâmbia 
(FOCURRAZ), apontam o 
grupo de militares enviados 
a Moçambique, tem objectivo 
central de perseguir refugiados 
bem como colocar em acção o 
plano de colonizar a África por 
meio de um grupo denominado 
Hima-Tutsi, que defende que os 
países da África Oriental, Central 
e Austral devem ser governados 
pelo povo das margens do 
Nilo, mais particularmente, os 
Hima, Tutsi e Banyamulenge.

“O destacamento da 
força militar ruandesa visa 
ter acesso e desestabilizar 
os países da Comunidade 
de Desenvolvimento da 
África Austral (“SADC”) 
com a intenção de facilitar a 
implementação das políticas 
colonialistas ou imperialistas, 
expandir a liderança do 
grupo étnico Hima-Tutsi na 
região da SADC, e perseguir 
e eliminar os refugiados 
ruandeses que vivem na 
região”, apontam os refugiados.

Na concepção dos 
denunciantes a ideologia de 
estabelecer o Império Hima-
Tutsi foi iniciada pelo Presidente 
Museveni, quando o mesmo 
lançou uma guerrilha que 
derrubou o regime de Milton 
Obote, ideologia percebida 
com maior clareza com a 
invasão do Ruanda pela Frente 
Patriótica Ruandesa (“RPF”) 
– Inkotanyi a partir das suas 
bases em Uganda, com o apoio 
do presidente Museveni. 

Os denunciantes apontam 
que o regime FPR está a usar 
este tempo para garantir que 

os seus agentes militares 
(espiões) penetrem nos países 
da SADC, incluindo a Tanzânia, 
a África do Sul, Moçambique, 
Malawi, Zimbabwe, Botswana, 
Suazilândia e Lesoto para 
executar a sua agenda oculta 
e planear a desestabilização 
destes países e a instalação 
do seu povo no poder, como 
aconteceu com sucesso no 
Uganda, Ruanda e na RDC. 

Outra razão de penetração 
dos países da SADC, segundo o 
documento, é raptar e matar os 
refugiados ruandeses, potenciais 
oponentes e críticos do governo 
FPR e contra o estabelecimento 
do Império Hima-Tutsi. 

O exército ruandês é 
classificado pelo Ocidente como o 
exército mais forte do continente 
africano, ironicamente, por 
impedir o genocídio de 
Ruanda. “Devemos estar 
cientes que o exército ruandês 
desencadeou e participou 
do genocídio de Ruanda, 
protegido pelo Ocidente da sua 
responsabilidade criminal”.

Os denunciantes avançam 
com tristeza que não entendem 
como o Presidente da República 
de Moçambique, Filipe Nyusi, 

tenha sido levado às pressas 
ao Ruanda para solicitar 
intervenções militares nos 
seus esforços para repelir 
a insurgência no seu país. 

“Alguém poderia se 
perguntar porque o Presidente 
Nyusi decidiu buscar a ajuda do 
Ruanda e não da SADC, que já 
teve a positiva experiência no 
destacamento da FIB na RDC para 
a restauração da paz e segurança 

naquela região?”, questionam.
“Como o presidente Nyusi 

poderia buscar a ajuda de um 
país que não respeita os direitos 
humanos? Um país que envia as 
suas tropas para desestabilizar 
outras nações e seus espiões 
para sequestrar os refugiados 
dos seus países anfitriões. 
Enquanto o presidente Nyusi 
foi com urgência a Ruanda 
em busca de ajuda militar, os 
espiões ruandeses estavam 
ocupados planeando o sequestro 
de Ntamuhanga Cassien, um 
ex-jornalista ruandês, que vivia 
exilado em Moçambique”, lê-se.

O grupo que escreveu a 
carta, aponta alegações de 
que o exército ruandês foi 
contratado por grupos rebeldes 
armados que atacam o governo 

moçambicano. A proposta de 
enviar as tropas ruandesas 
a Moçambique é, segundo 
os denunciantes, um plano 
oculto das forças colonialistas 
de possuir um exército 
internacional vocacionado para 
dar apoio aos rebeldes e não aos 
governos, onde for necessário. 
Por outro lado, o governo da FPR 
aproveitará esta oportunidade 
para promover a sua agenda 
maligna de desestabilização 
da comunidade refugiada 
hutu e de estabelecimento 
do Império Hima-Tutsi na 
região da África Austral.

A carta na posse do Jornal Visão 
aponta que nas suas tentativas de 
implementar os planos malignos 
acima mencionados, o governo 
da FPR, muito recentemente, 
abriu missões diplomáticas nos 
países da África Austral com 
a intenção de espionar e matar 
grandes perfis de refugiados do 
Ruanda e sabotar os países da 
SADC. Foram abertas missões 
diplomáticas em Moçambique, 
Zâmbia e Zimbabwe e os 
funcionários diplomáticos, 
anteriormente implicados 
em crimes na África do Sul, 
foram enviados para essas 
missões diplomáticas”, lê-se.

Segundo o documento ainda 
em nossa posse, o esquadrão da 
morte do regime FPR na região 
da SADC é coordenado pelo 
Chefe da missão diplomática 
do Ruanda em Moçambique, 
Claude Nikobisanzwe, que 
foi primeiro secretário da 
missão diplomática do Ruanda 
na África do Sul até 2014. 

O referido embaixador foi 
expulso pelo governo da África 
do Sul em Março de 2014 com 
alguns outros, devido à sua 
conspiração e planos para 
eliminar os refugiados ruandeses, 
hospedados pela África do 
Sul e outros países da SADC. 

Destaque
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O presidente 
das Micro, 
Pequenas e 
Médias Em-
presas Feito 
Tudo Mal, 

está de costas voltadas com as 
multinacionais, com destaque 
para Sazol, devido à forma 
como operacionalizam as suas 
acções sem antes consultar os 
empresários de pequena di-
mensão na tomada de decisões 
que sobrecaem nas comuni-
dades.

Feito, avança que é preciso 
que sejam consultados as Mi-
cro, Pequenas e Médias em-
presas quando se quer realizar 
algum trabalho ou contratação 
da mão-de-obra local para evi-
tar tumultos e manifestações 
que desorganizam as multina-
cionais e até a desestabilização 
do país.

“O que acontece aqui em 
Moçambique, esse é meu en-
tender, é que as comunidades 
de repente vêem as coisas a 
acontecer, não são consulta-
das”.

A fonte avança que o processo 
deve ser contrário, começando 
por consultar as comunidades 
ao exemplo da Mozal que criou 
uma Associação para incluir 
as comunidades ao redor dos 
projectos de modo a não se ev-
idenciar situações como a que 
aconteceu com a SASOL que 
está no distrito de Temane na 
província de Inhambane, onde, 
um grupo de jovens desem-
pregados fez manifestações, 
interrompendo a circulação de 
viaturas na estrada Nacional 
Número 1, por falta de inte-
gração na companhia.

Feito, revela que o envolvi-
mento da comunidade evita 
muitos males e seguindo o ex-
emplo da Mozal, diz que nun-
ca se ouviu qualquer “barul-
ho” ou algo semelhante ao que 
ocorreu em Temane.

O não envolvimento das Mi-
cro, Pequenas e Médias Empre-
sas, é o calcanhar de Aquiles 
para a desordem promovida 
por aquele grupo de manifes-
tantes na província de Inham-
bane.

“Porque essas Micro, 
Pequenas e Médias Empre-
sas se estivessem envolvidas 
poderiam dar emprego àquela 
gente. Os manifestantes po-
diam ser jardineiros, carpin-
teiros, serralheiros, faxineiros, 
motoristas, o que tem sido ao 
contrário, é que até motoris-
tas, jardineiros, vem da vizinha 
África do Sul”.

Com o envolvimento de nati-
vos na multinacional, segundo 
o Entrevistado, muitos destes 
poderiam sair da frustração, 
comprando o que lhes pos-
sa garantir uma vida estável, 
como bicicletas, motorizadas, 
c o n s t r u i r 
casas mel-
h o r a d a s , 
colocarem 
os filhos 
nas uni-
versidades 
e, em con-
trapartida, 
os filhos 
destes vol-
tariam a 
t r a b a l h a r 

na multinacional e isso é uma 
cadeia de desenvolvimento.

Feito Tudo Mal, frisou mais 
uma que há uma necessidade 
maior das multinacionais se-
guirem o exemplo da Mozal 
que envolve as comunidades 
no desenvolvimento das suas 
actividades através da con-
tratação de Micro, Pequenas e 
Médias Empresas.

Recordar que a 27 de Julho 
último, um grupo de Jovens 
ameaçou queimar a compan-
hia multinacional sul-africana 
SASOL que explora gás natu-
ral na província de Inhambane, 
região 

NÃO ENVOLVIMENTO DO EMPRESARIADO LOCAL

Presidente das PME´s de 
costas voltadas com a SASOL 
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Fundo do Desenvolvimento 
Agrário faz entrega de 
primeiros “kits” agrícolas 

São no total 150 
“kits” de insu-
mos agrícolas di-
versos entregues 
esta semana para 
150 famílias de-

slocadas da província de Cabo 
Delgado, que estão em prob-
lemas de insurgência armada 
desde 2017. 

O projecto implementado 
pelo Fundo de Desenvolvimen-
to Agrário (FDA), inicialmente, 
esperava abranger 2 milhões de 
famílias e nesta primeira fase o 
apoio será apenas para 150 mil 
famílias. Nesses insumos agríco-
las tem catanas, pás, sementes 
de milho em sacos de 50 kg.

O embaixador da República 
da Turquia Avni Aksoy referiu 
que a Agência de Desenvolvi-
mento do Norte (ADIN) assim 
como o FDA tentaram oferecer 
alguns produtos agrícolas para 
famílias necessitadas, acreditan-
do sejam suficientes para que es-
sas famílias possam gerir ou ali-
mentarem-se o melhor possível.

Aksoy disse estar feliz com o 
projecto pois nele contém alguns 
equipamentos que irão facilitar 
a agricultura, são o exemplo de 
picareta, enxada, catana e algu-
mas sementes.

O embaixador frisou que nes-
sas sementes o destaque vai para 
as das culturas do tomate, mil-
ho, quiabo e também tem os fun-
gicidas e insecticidas para poder 
combater algumas pragas por 
um período de 2 anos.

Abdul Mussuale Director ger-
al da FDA, disse na sua inter-

venção, que no projecto constam 
as famílias de Metuge, Cidade 
de Pemba e Montepuez, mas 
acredita-se que para além dessas 
cidades, irá se identificar mais 
famílias carenciadas.

Mussuale referiu que estarão 
sempre a elevar o projecto para 

se poder ajudar mais famílias 
em diversas áreas como agri-
cultura, pesca e por se tratar da 
primeira fase, concentraram-se 
somente na agricultura para po-
derem produzir. “São atribuí-
das algumas parcelas de terras, 
naturalmente a família rural que 

está habituada a praticar agri-
cultura, essas ofertas serão min-
imamente suficientes para reac-
tivar a actividade deles e além 
de consumirem poderão pôr no 
mercado”, disse.

O coordenador da unidade de 
Gestão de Programas Económi-

cos da ADIN Geraldo Cossa fri-
sou que a organização faz uma 
intervenção na área humanitária 
angariando fundos para que 
numa primeira fase possam 
prestar apoios àquelas popu-
lações. “A ADIN foi criada em 
18 de Março de 2020 e no acto de 

lançamento em Agosto do ano 
passado, o Ministério da Agri-
cultura fez um apoio produtivo 
às famílias da região Norte do 
país”, avançou Geraldo.

Refira-se que mais de 7 mil-
hões de pessoas se viram sem 
casas e vida destruídas e /ou 

deixadas para trás devido a situ-
ação de insurgência e eventos 
naturais. A ADIN conta também 
com o apoio da embaixada da 
Coreia do Sul e este projecto é 
organizado pela Agência Turca 
de Cooperação e Desenvolvi-
mento. 

Por: Gabriel Alfinete

FAMÍLIAS DESLOCADAS DE CABO DELGADO
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Na última semana 
do mês de Julho, 
a Secretária de Es-
tado da Província 

da Zambézia Judith Mussácula, 
procedeu a apresentação oficial 
do projecto de Aquacultura de 
pequena escala naquela região 
do país.

Com mais de 1.800 quilómet-
ros quadrados de águas interi-
ores, 8.640 KM quadrados de 
águas marinhas, 885 piscicul-
tores de pequena escala que 
trabalham com 1.562 Tanques 
piscícolas e 195 gaiolas flutu-
antes, Zambézia produziu só 
no primeiro semestre do ano 
em curso, 63,3 toneladas de pes-
cado diverso dos mais das 330 
toneladas esperadas, o que cor-
responde a 19% de realização e 
uma variação positiva de 37% 
quando comparado com o mes-
mo período do ano 2020.

Judith, revelou que a queda 
na produção quando compara-
da ao ano transacto, deveu-se a 
fraca provisão de insumos alvin-
hos, revertidos e ração balancea-
da bem como assistência técnica 
deficitária. “Estes factores com-
binados, imperam no processo 

de desenvolvimento da Aqua-
cultura pois, a província dispõe 
de condições Acroecológicas 
favoráveis a esta prática com 
4 milhões 698 mil 989 hectares 
de alto potencial, com uma ex-
ploração 352 hectares, abaixo 
de 1% do potencial existente”, 
avança Mussácula.

O projecto apresentado visa 
potenciar os pequenos em-
presários do sector de Aqua-
cultura daquela província, bem 
como aos produtores comerci-
ais, empresas de aquacultura 
para que completem a cadeia de 
valor deste sector, desde a pro-
dução de alivinos, produção de 
ração, processamento do pesca-
do e canalização aos mercados, 
para que consequentemente se 
promova a melhoria na segu-
ração alimentar e nutricional das 
comunidades onde se imple-
menta o projecto e na província 
em geral.

A governante, salientou que 
nesta fase piloto do projecto de 
aquacultura, serão contempla-
dos os distritos de Nicoadala, 
Milange e Mocubela, com du-
ração de 5 anos cujo término 
está previsto para 30 de Junho 

de 2026.
“Este projecto resulta da ne-

cessidade de prossecução da 
estratégia de desenvolvimento 
da Aquacultura, visando orien-
tar as abordagens conducentes 
ao desenvolvimento da aqua-
cultura por forma a maximizar 
o aproveitamento do potencial 
para a produção aquícola ex-
istente nesta nossa província”, 
disse.

Mussácula disse esperar que 
em curto espaço de tempo a 
província melhore a cadeia de 
valor da aquacultura fortalecida 
e que a produção saia do estágio 
de subsistência para a comercial 
mediante a integração de produ-
tores de pequena e média esca-
la bem como a integração com 
mercados da região e locais.

“Para o cumprimento destes 
valores torna-se imperioso o in-
cremento da capacidade de pro-
dução anual de alivinos na uni-
dade de piscícola de mosiva de 
1 milhão para 3 milhões de aliv-
inos masculinizados de telápia 
segundo a capacidade instala-
da”.

Adiante, a fonte avançou que 

há necessidade de operacio-
nalizar a unidade piscícola de 
Lugela com capacidade instala-
da para produzir 500 mil alivi-
nos por ano, reduzir o período 
de produção do peixe em cat-
iveiro de 9 meses para 6, re-
forçando a capacidade instalada 
de produção de ração actual da 
província que é de 1000 tonela-
das por ano para 5000 toneladas, 
“aqui contamos com a colabo-
ração do sector da agricultura 
na provisão da matéria-prima 
em quantidade e qualidade para 
a produção da ração balanceada 
para o peixe”.

Informações reveladas pela 
governante apontam que está na 
manga para alavancar o projecto 
e mudar o cenário de produção, 
a electrificação das zonas de pro-
dução com recurso a rede nacio-
nal de energia elétrica e sistemas 
alternativos, para além de vias 
de acesso estratégicas.

O projecto, vai beneficiar cer-
ca de 780 mil famílias, estando 
previsto que 50% dos produtos 
financeiros destinados a cadeia 
de valor sejam atribuídos a mul-
heres razão pela qual se incenti-
va a candidatura do grupo alvo.

Zambézia engajada no desenvolvimento 
da aquacultura de pequena escala
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O partido Re-
namo está 
insatisfeito 
com a de-
cisão  toma-
da pelo por-

ta-voz da Comissão Permanente 
após  ter apreciado  a proposta 
feita pelo partido  no sentido de 
se agendar uma sessão extraor-
dinária face à chegada de vários 
contingentes de tropas armadas 
estrangeiras.

Essa proposta estava sustenta-
da na constituição da República 
e no artigo 196 na alínea H, que 
dá o poder as bancadas de solic-
itar uma matéria urgente mes-
mo que não foram previamente 
agendadas no rol de matérias e 
também não estando  a Assem-
bleia da República reunida, a 
competência para apreciar.

Essa proposta compete a 
comissão permanente nos ter-
mos do artigo 194 da Constitu-
ição da República nas alíneas B, 
C e D.

Venâncio Mondlane, relator 
da bancada parlamentar da Re-
namo disse em uma conferên-
cia de imprensa que a formação 
política já vem com várias acções 
relativamente a essa matéria, 
pois foi a única e primeira ban-
cada a apresentar uma proposta 
no ano passado para se constitu-
ir uma comissão  parlamentar de 
inquérito que era para averiguar 
a situação de direitos humanos 
em Cabo Delgado com extensão 
também para Niassa, Sofala e 
Manica, sendo que nos termos 
em que a Perdiz apresentou não 
foi aceite.

Mondlane revelou que o 
Presidente da Renamo veio de 
forma pioneira a posicionar-se 
relativamente à necessidade de 
apoio militar externo face à inca-
pacidade humana, técnica, tec-
nológica e estratégica das forças 
de segurança. Para Mondlane, o 
apoio deve ser feito respeitando 
o ordenamento jurídico nacion-
al.

“O princípio que nós defen-
demos para verificar a legitimi-
dade  da decisão do Governo, é 
que a constituição da República 
define de forma muito clara o 
que é soberania, pois é um con-
ceito unitário, indivisível e glo-
balizando todos os moçambica-
nos. Está claro no nº 1 do artigo 

2 quando se diz  que ela reside 
no povo, que significa que é no 
órgão representativo onde as 
questões de soberania devem 
ser discutidas”, frisou.

O relator explicou ainda que 
em matéria de defesa e segu-
rança a constituição da Repúbli-
ca no artigo 261 em que indica 
os princípios básicos e o funda-
mental, é que determina e tem 
como foco a preservação da so-
berania da integridade territo-
rial e também, “havendo uma 
ameaça efectiva e uma situação 
em que pode se perturbar a or-
dem Constitucional, a consti-
tuição oferece os instrumentos 
legais que podem ser utilizados 
para normalização de qualquer 
situação de ameaça à soberania 
nacional e estes instrumentos 
têm a ver com a declaração do 
Estado de Guerra  e elas têm um 
determinado princípio que é o 
artigo 293 que mostra o processo 
da declaração que passa neces-
sariamente pela rectificação ou 
confirmação da Assembleia da 
República”, explana.

Venâncio Mondlane, no seu 
pronunciamento disse ainda 
que na apreciação da proposta, 
o porta-voz da Comissão Perma-
nente referiu que as três banca-
das foram unânimes de que esta 
matéria passaria para outra ses-
são ordinária de Outubro, “o que 

não constitui verdade, pois seria 
um contra-censo extremo da Re-
namo por solicitar uma sessão e 
depois estar unânime com o pro-
telar na situação de emergência 
para daqui há três meses”.

“A Renamo foi a primeira 
instituição que falou de apo-
io militar externo, também é a 
primeira a pedir o respeito pela 
legalidade constitucional que 
nesse momento, tornou-se efec-
tiva a presença 
de forças 
e s t r a n g e i -
ras, portanto 
deve-se uti-
lizar instru-
mentos legais 
e x i s t e n t e s 
para exercer 
a actividade 
política em 
benefício à 
população”, 
concluiu.

Por sua vez 
a bancada 
parlamentar da Frelimo diz que 
a Renamo não solicitou uma Ses-
são extraordinária à Assembleia 
da República, para o Governo 
explicar-se sobre o processo do 
apoio militar externo. O Partido 
no poder diz, ainda, que houve 
consenso para que o assunto seja 
debatido na Sessão Ordinária, a 
decorrer em Outubro de 2021.

Esta quinta-feira, a bancada 
parlamentar da Frelimo, tam-
bém chamou à imprensa para 
se pronunciar sobre o assunto 
e disse que houve consenso em 
sede da Comissão Permanen-
te. A bancada acrescentou que 
os parlamentares da Renamo 
não solicitaram uma Sessão ex-
traordinária à Assembleia da 
República, para discutir a inter-
venção militar estrangeira em 
Cabo Delgado.

Além disso, a bancada da Fre-
limo diz que as reclamações da 
Renamo são vazias e carecem de 
fundamentação jurídica.

Ao contrário da Renamo, a 
bancada parlamentar da Frelimo 
considera legal a forma com que 
é conduzido o processo da inter-
venção das forças estrangeiras, 
na província de Cabo Delgado.

Política

Renamo insatisfeita com a decisão tomada 
pelo porta-voz da comissão permanente
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Esta afirmação 
surge no contexto 
do lançamento 
das celebrações 
do dia mundial 
da Juventude, 

que se assinala a 12 de Agosto 
próximo.

Nesta Quinta-feira, a praça da 
Juventude em Maputo, foi palco 
da cerimónia de lançamento das 
celebrações, que este ano coincide 
com o plano de requalificação da 
Praça da Juventude que desde 
o tempo colonial apresentou 
aquele aspecto, onde são 
comercializados produtos 
diversos desde, areia e pedra, 
pedregulho de construção, 
combustível informal, e produtos 
de primeira necessidade bem a 
confecção de refeições para os 
transportadores que fazem as 
rotas Baixa-Museu e Vice Versa.

A requalificação da Praça da 
Juventude no bairro Magoanine 
“A”, vai trazer uma nova 
imagem ao local, mas, traz 
consigo consequências como o 

desemprego, pois, muitos dos 
que ali desenvolvem as suas 
actividades comerciais, não tem 
ainda um emprego e não se sabe 
onde poderão continua a exercer 
suas actividades de renda.

Oswaldo Petersburgo 
Secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, disse 
durante o evento reconhecer os 
desafios que esta camada social 
enfrenta no que tange a falta de 
emprego no nosso país, mas, 
confirmou que o espaço será 
requalificado não deixando claro 
qual será o destino daqueles 
empreendedores.

“O acesso ao emprego 
digno, habitação condigna, 
financiamento, educação, saúde 
e participação nos espaços de 
tomada de decisão constituem 
grandes desafios para a 
juventude moçambicana”.

A semana da juventude, 
este ano decorre sob lema: 
“Juventude Engajada na 
Produção Alimentar Para a 

saúde das Comunidades”.
Petersburgo disse que a 

adopção do lema revela o 
carácter impulsionador que 
se atribui a juventude na 
Produção de alimentos, visando 
reduzir bolsas de fome, ‘stresse’ 
alimentar e desnutrição, o 
que segundo o secretário da 
Juventude e Emprego, concorre 
para a saúde e bem-estar de 
todos bem como na criação de 
postos de emprego e geração de 

renda.
Ainda no seu discurso, 

Petersburgo encorajou a todos 
os jovens envolvidos na vasta 
cadeia de valor de produção 
através da sua participação e 
entrega, dedicação a agricultura 
para continuarem firmes, pois, 
“o papel determinante que 
desempenha na vitalidade 
deverão reforçar a participação 
em toda a cadeia de produção 
desde o preparo dos solos, 

O emprego ainda continua um desafio 
enorme para a juventude moçambicana

Sociedade

Por: Arminda Maungue
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cultivo, armazenamento, 
processamento, o transporte, a 
distribuição, comercialização até 
ao consumidor final garantindo 
assim um futuro sustentável 
para Moçambique no geral”.

Petersburgo aponta o 
crescimento e desenvolvimento 
de Moçambique como um 
pressuposto inegociável.

Aliás, o nosso interlocutor 
referência que o Governo 
dá uma atenção especial na 
promoção de emprego para os 
jovens com acções concretas e 
distintas no plano da acção da 
política de emprego 2021–2024, 
de igual modo, tem dado atenção 
a promoção da igualdade de 
saúde dos jovens, com acções, 
planos de implementação da 
política da juventude.

Petersburgo, lembrou que, 
as celebrações da semana da 
Juventude decorrem num 
momento difícil, caracterizado 
por elevados índices de 
contaminação pela Covid-19 que 
tem contribuído negativamente 
na produção, economia e na 
sobrecarga aos hospitais, assim 
como na perda de vidas.

Por seu turno Emília Chambal, 
Presidente do Conselho 
Nacional de Juventude, disse 
que reconhece o papel do 
Governo através da Secretaria de 
Estado da Juventude e Emprego 
na melhoria significativa da vida 
dos jovens.

Eneas Comiche Presidente 
do Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo que 
também esteve presente no 

acto de lançamento, disse que 
na perspectiva da instituição 
que dirige, as actividades 
dessa semana vão facilitar a 
constituição da plataforma de 
comunicação através da qual os 
jovens poderão consertar ideias 
e reunir sinergias em prol do 
desenvolvimento pessoal.

Comiche encoraja as iniciativas 
dos jovens nas áreas económicas, 
social, cultural e política para a 
muito curto prazo melhorar se o 
bem-estar dos munícipes e dos 
jovens em particular.

 

Secretário do 
Estado participa 
do lançamento da 
semana da juventude

No primeiro semestre do 
presente ano o Governo ao nível 
da cidade de Maputo, deu a 
assistência a 9.132 produtores 
agropecuários constituídos 
maioritariamente por jovens, 
bem como instalou 161 campos 
de administração de resultados 
e assistiu por meio dos mesmos 
a 1.279 produtores.

Estes dados foram avançados 
na manhã de ontem na praça 
da Juventude, pelo Secretário 
do Estado da Cidade Maputo 
Vicente Joaquim, que participou 
das cerimónias de lançamento 
da semana da juventude cujas 
celebrações terão epicentro no 
dia 12 do mês em curso.

“No âmbito da implantação do 
programa Sustenta admitimos 
vinte agentes de extensão 
agrária“ referiu.

A representante da Directora 

Geral do Fundo das Nações 
Unidas para a População 
(FNUAP)  Andrea Wojnar disse 
que os jovens merecem uma 
atenção particular enquanto a 
sua transição para uma vida 
adulta, activa, saudável é  crucial, 
para o progresso e crescimento 
económico do país.

Wojnar explicou que 

Moçambique enfrenta desafios 
nacionais e globais, incluindo 
a pandemia da Covid-19 que 
está entrando na terceira onda 
e a violência na zona Norte 
do país em Cabo Delgado 
que está contribuindo para 
deteriorar ainda mais a situação 
social e económica, trazendo 
um sofrimento à população 
moçambicana.

A representante referiu ainda 
que os jovens têm um papel muito 
importante a desempenhar e 
ajudar a mudar o futuro, pois 
há espaço para que os jovens 
cresçam num ambiente de paz 
e possam escolher seu rumo 
de vida. “A União prematura 
nega a milhões de raparigas 
a sua infância e as coloca em 
risco de uma gravidez precoce, 
violência, abuso e essa situação 
é preocupante principalmente 
no momento em que existem 
leis para evitar essas situações”, 
desabafou.

Laura Chavane representante 
do Conselho da Juventude da 
Cidade de Maputo explicou 
que este momento é igualmente 
uma plataforma de troca de 
ideias, diálogo e construção 
de cidadania responsável. De 
realçar que a comemoração do 
dia Internacional da Juventude 
têm lugar numa altura em que o 
Conselho Municipal de Maputo 
decidiu requalificar a praça da 

Juventude, uma empreitada que 
deve iniciar e terminar este ano, 
pois o prazo é de três meses.

O objectivo da requalificação é 
devolver a função primária para 
qual essa praça foi concebida ser 
de se tornar um espaço nobre, 
de exaltação, reconhecimento 
condigno da Juventude no 
Município de Maputo. 
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Unidos pela emoção mais de 11 
mil atletas superaram barreira da 
COVID-19 na Olimpíada de Tóquio

É já este Domin-
go, 8 e Agosto, 
que cai o pano 
da XXXII (32ª) 
Olimpíada, ou 
seja, dos Jogos 

Olímpicos Tóquio 2020 que 
decorrem no Japão desde 23 de 
Agosto, envolvendo 33 modali-
dades no programa oficial que 
aconteceram sob lema “Unidos 
pela Emoção”, evento plan-
etário que teve cobertura inte-
gral na #SuaCasaDoDesporto, 
os canais SuperSport da DStv e 
GOtv.

A cerimónia de abertura da 
olimpíada decorreu sem públi-
co, a festa destacou a diversi-
dade, inclusão, além da cultura, 
tradição e história do Japão. As 
vítimas da COVID-19 e do ter-
ramoto de 2011 também foram 
homenageadas. Apesar da aus-
ência de público nas bancadas 
em todas provas, nada emocio-
nou mais do que o triunfo dos 
atletas, suas histórias de super-
ação, particularmente após um 
ano marcado pela pandemia de 
Covid-19, que motivou o adia-
mento dos Jogos Olímpicos de 
2020 para o Verão de 2021.

Exemplos de superação vem 
de todas as delegações, como é 
o caso da Missão Moçambique, 
com a pugilista Alcinda Pan-
guana a ser destaque por super-

ar as mazelas da pandemia da 
COVID-19, pois um mês antes 
de registar a sua primeira pre-
sença em Jogos Olímpicos testou 
positivo ao novo coronavírus. 
Panguana recuperou a tempo ao 
ponto de conseguir vencer o seu 
primeiro combate de boxe na 
categoria de 64–66 Kg chegan-
do aos quartos-de-final, cain-
do diante da chinesa Hong Gu, 
após excelente prestação. Quem 
também teve boa prestação, foi 
outra pugilista moçambicana, 
Rady Gramane que igualmente 
chegou aos quartos-de-final da 
sua categoria 69–75 kg, tendo 
sido derrotada por Zenfira Mag-
omedalieva do Comité Olímpico 
Russo.

Os outros oito atletas moçam-
bicanos presentes nestes Jogos 
Olímpicos tiveram prestações 
aquém da expectativa, ou seja, 
não passaram da primeira elim-
inatória das respectivas modali-
dades. Refere-se a Kevin Loforte 
(nos menos de 66 Kg no Judo), 
Igor Mogne (nos 400 metros 
livres, na natação), Alícia Mate-
us (50 metros livres, na natação), 
Creve Machava (400 metros bar-
reiras, no atletismo) e as vele-
jadoras Deizy Nhaquile (foi 40.ª 
classificada na prova da classe 
Laser Radial), Maria Machava 
e Denise Parruque (terminaram 
em 21.º e último lugar na pro-
va 470 Radial), sendo que es-

tas duas últimas acabaram por 
ser prejudicadas pela ausência 
na primeira regata da prova. O 
canoísta Joaquim Lobo é o últi-
mo moçambicano a entrar em 
cena, na prova de velocidade de 
1000 metros, com a prova marca-
da para Sexta-feira, 6 de Agosto 
pelas 3 Horas de Maputo (10:00 
Horas em Tóquio).

A 32.ª Olimpíada regista al-
guns desempenhos excepcio-
nais, tal é o caso do atletismo, 
a modalidade Rainha dos Jogos 
Olímpicos, que viu atletas a atin-
girem feitos que ficarão gravados 
na história. Exemplo disso é a ve-
locista jamaicana Elaine Thomp-
son-Herah que conquistou a 
medalha de ouro nos 100 e 200 
metros femininos. No que a re-
cordes diz respeito foram vários 
os estabelecidos em Tóquio, mas 
o destaque vai para os 400 met-
ros barreiras, uma prova com os 
três primeiros colocados a correr 
abaixo do recorde olímpico, e 
com direito à quebra do recorde 
mundial. Assim foi a final desta 
disciplina na qual o norueguês 
Karsten Warholm conquistou o 
ouro e estabeleceu pela segunda 
vez em um mês o melhor tempo 
da prova, com 45,94 segundos (o 
anterior era de 46,70 segundos). 
Os três medalhistas da final de 
Tóquio 2020 correram abaixo da 
marca de Kevin Young, que por 
quase três décadas (29 anos) foi 

intocável.
Algumas das expectativas 

em relação aos Jogos Olímpi-
cos Tóquio acabaram por não se 
concretizarem, como foi a par-
ticipação da ginasta norte-amer-
icana Simone Biles, de 24 anos, 
considerada uma das melhores 
de sempre, desistiu de partic-
ipar nas finais olímpicas de 
solo, do concurso completo e 
de dois aparelhos, justifican-
do a decisão com fragilidade 
psicológica. Biles, tetracampeã 
olímpica no Rio 2016 (Equipas, 
concurso geral individual, salto 
e solo) e bronze na trave, tinha 
em Tóquio competido apenas no 
primeiro dia, na prova por equi-
pas, da qual se retirou. Biles saiu 
de Tóquio apenas com a medal-
ha de bronze na final de trave.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 que tiveram cobertura in-
tegral nos canais SuperSport da 
DStv e GOtv tiveram a partici-
pação de cerca de 11 090 atletas, 
em 339 eventos inscritos no Pro-
grama olímpico que competi-
ram em 43 locais, sendo que 8 in-
fra-estruturas permanentes que 
ficarão como legado da olimpía-
da, 25 já existentes que foram 
requalificadas e 10 temporárias. 
Em 21 desses locais vão decorrer 
os eventos dos Jogos Paralímpi-
cos que iniciam em breve.

Desporto
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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


