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Jornal Visão

Governo mobiliza 1.8 mil 
milhões de dólares para dar 
água a 4 milhões de pessoas

ND condena aumento de 
salários dos dirigentes

“Ameaçado o 
investimento 
estrangeiro em 
Moçambique”

Mais quatro 
mortes e 
133 casos de 
Covid-19 em 
Moçambique

Moçambique registou mais 
quatro mortes associadas ao 
novo coronavírus, 133 casos de 
infeção e 2.106 recuperados da 
doença, anunciou esta quinta-fei-
ra em comunicado o Ministério 
da Saúde.

Os óbitos foram declarados 
entre quarta-feira e esta quin-
ta-feira e as vítimas são de nacio-
nalidade moçambicana, referiu o 
ministério no documento.

O país tem 3.023 casos ativos 
da doença, do total de 884.640 
testes realizados, dos quais 2.036 
nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo 
menos 4.656.833 mortes em todo 
o mundo, entre mais de 226,31 
milhões de infeções pelo novo 
coronavírus registadas desde o 
início da pandemia, segundo o 
mais recente balanço da agência 
France-Presse.

A doença respiratória é 
provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, detetado no final 
de 2019 em Wuhan, cidade do 
centro da China, e atualmente 
com variantes identificadas em 
países como o Reino Unido, Ín-
dia, África do Sul, Brasil ou Peru.

ASSASSINATO DO COMERCIANTE RUANDÊS EM MAPUTO

Todos os dias os meios de 
comunicação de Ruanda falavam do 
nome dele e outros irmãos que estão 
a ser caçados pelo regime de Kigali. 

Afirma Sheik Aminudinn Muhammad

Refugiados contestam morte do seu líder em Moçambique
» » » Páginas: 5 e 6
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Para além de água potável, o projecto engloba infra-estruturas de saneamento do 
meio que devem, igualmente, ser resilientes aos efeitos das mudanças climáticas. 
O lançamento do programa acontece numa altura em que apenas 67% dos 
moçambicanos têm acesso à água potável uma cifra que só foi alcançada nos 
últimos seis anos quando o investimento nestes sistemas permitiu que mais de 
quatro milhões passassem a ter água em todo o país.

CAF chumba  
Estádio Nacional do 
Zimpeto » » » Página: 8
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A crise de água, 
energia eléc-
trica e falta 
de vias de 
acesso são o 
d e n o m i n a -

dor comum da Localidade de 
Maqueze, distrito de Chibuto, 
província de Gaza.

As preocupações que assolam 
aquela zona da província foram 
reveladas pelo Presidente da 
Associação de Amigos e Natu-
rais de Maqueze(ANAMAQ), 
Betuel Mahanjane, que referiu 
que o abastecimento de Água à 
localidade é deficitário devido à 
gestão. Segundo conta, o distri-
buidor de água que actualmente 
gere o sistema está a tentar mas 
não consegue dar água a popu-
lação como deve ser. “Sabemos 
que o governo está empenhado, 
já falamos com o governo e está 
empenhado, na reparação do 
sistema, porque sem água e ago-
ra com esta coisa da pandemia 
na época em que estamos a coisa 
está grave”.

Mahanjane revelou que a es-
cola secundária que lá existe, 
sem água não é possível funcio-
nar, e a população para ter água 
potável tem que percorrer dis-
tâncias longas até as lagoas. “A 
estrada que nós temos é a única, 
agora que choveu usamos a via 
Muhambe(Chibuto – Muham-
be - Maqueze) numa distância 
de cerca de 90 km que são neste 
momento percorridos em 3 ho-
ras”. A fonte avança ainda que 
a estrada está totalmente esbu-
racada, tem pontecas cortadas e 
aponta haver cerca de dois anos 
foi adjudicada a obra para a rea-
bilitação da estrada mas “pas-
sado esse tempo a mesma não 
fez absolutamente nada”. Outro 
aspecto segundo o interlocutor 
é a questão da fome, pois mes-
mo com as chuvas que caíram 
recentemente a população vai 
ressentir-se deste fenómeno pois 
não se sabe se a próxima época 
chuvosa será regular ou não.

A ANAMAQ geria o sistema 
de abastecimento de água deixa-
do pelo colono que só funcionou 

novamente depois da interven-
ção da organização junto do Mi-
nistério das Obras Públicas na 
altura que se cingiu em ampliar 
também o sistema de distribui-
ção. Mas conforme relata Mah-
anjane, o sistema mais tarde foi 
retirado da ANAMAQ e alocado 
a um outro gestor que segundo 
conta não tem capacidade de 
gestão daí que este foi abaixo 
e resultou o problema de água 
que hoje se vive na localidade.

Num outro desenvolvimen-
to o entrevistado revelou que 
Maqueze foi grande produtor 
de gado mas que a última estia-
gem entre 2018/2019 dizimou a 
maioria da espécie. 

Ainda sobre o problema de 
água, o entrevistado aponta que 
não está a ser fácil a distribuição 
do precioso líquido pois o actual 
gestor faz o trabalho de forma in-
tercalada abastecendo zonas um 
dia e outro não, e que a concep-
ção pelo Ministério da Educação 

do sistema de lavatórios para 
alunos nas escolas secundárias, 
por mais bonito seja, conta o in-
terlocutor, “é ineficaz devido à 
falta de água. E depois, fazendo-
se furo nesta zona, a água é sa-
lubre. Essa água que nós temos 

é bombada há uma distância de 
9 km. Com a pandemia, a água 
é preocupação, todas as estrutu-
ras estão preocupadas, mesmo 
o administrador está ciente dis-
so”, concluiu.

SOB OLHAR IMPÁVIDO DO GOVERNO DE GAZA

Maqueze condenada a fome e miséria 
devido à escassez de água
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ND condena aumento de salários dos dirigentes

Ao sector produtivo o 
aumento só foi de 1,5% e 10% 
ND é o primeiro partido a reagir 
e considera criminosa a atitude 
do Conselho de Ministro.

Uma semana 
após ter 
a p r o v a d o 
n o v o s 
s a l á r i o s 
m í n i m o s , 

que variam entre 1,5% e 10%, 
com destaque de apenas 100 
meticais para o sector do 
turismo, o mesmo Conselho 
de Ministros reunido a 31 de 
Agosto último, aprovou uma 
proposta de aumento salarial de 
100 porcento para os dirigentes 
superiores do Estado, com 
destaque para o Presidente da 
República, Primeiro-ministro, 
Procuradora Geral da República, 
Ministros, Governadores, 
Administradores, entre 
outros. Assim, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, auto 
proclamado empregado do 
povo, que actualmente recebe 
um salário base de 205 mil 
meticais, passará a receber 400 
mil meticais de salário base, 
mais 400 mil de subsídio de 
representação, levando para a 
mesa da sua família um total 
de 800 mil meticais cada mês. 
A proposta será submetida à 
aprovação da Assembleia da 
República.

Os moçambicanos ainda estão 
a tentar digerir amargamente 
o irrisório aumento salarial 

aprovado pelo Conselho de 
Ministros para a classe produtivo 
e anunciado pela ministra do 
Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Talapa, a 24 de Agosto 
último. O que muitos não sabem 
é que o mesmo Conselho de 
Ministros aprovou, em surdina, 
um aumento salarial para os 
dirigentes superiores do Estado 
que ultrapassa largamente os 

100%.
A proposta salarial mantida 

no segredo dos deuses pelo 
Conselho de Ministros, no 
entanto, interceptada pelo 
Evidências apurou que Filipe 
Nyusi, Presidente do país que 
aos pobres só aumentou 1,5% 
e 10%, tomando como pretexto 
a actual conjuntura económica 
e social, vai ter um aumento de 

100% do seu actual vencimento.
Na segunda escala estão 

o primeiro-ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário; a 
presidente da Assembleia da 
República, Esperança Bias, a 
procuradora Geral da República, 
Beatriz Buchili, a presidente 
do Conselho Constitucional, 
Lúcia Ribeiro; o presidente do 
Tribunal Supremo, Adelino 
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Muchanga e a presidente do 
Tribunal Administrativo, Lúcia 
Maximiano, que actualmente, 
sem incluir outras regalias, 
recebem 178.228 meticais de 
salário base, passarão a auferir, 
segundo a proposta 300 (mil) 
meticais de salário base cada 
e mais 150 mil de subsídio de 
representação, totalizando 
450 mil meticais por mês, 
representando um aumento de 
75 porcento.

Abaixo deste escalão estão 
os ministros, reitores, vice-
presidente da Assembleia da 
República, director-geral do 
SISE, chefe da Casa Militar que 
actualmente recebem 137 mil 
e propõem um aumento de 60 
porcento, passando a auferir 180 
mil de salário base, mais 90 mil 
de subsídio de representação, 
totalizando um bolo final de 270 
mil, contra os actuais 182 mil 
meticais.

Já os vice-ministros, o chefe 
do Estado Maior General, o 
director-geral adjunto do SISE 
e o comandante-geral da PRM, 
que de 109 mil meticais de salário 
base, passarão a receber 150 mil 
de salário base e mais 60 mil 
de subsídio de representação, 
totalizando 210 mil meticais. 
Por seu turno, os governadores 
provinciais e os secretários de 
Estado na província passam 
a receber 120 mil de salário 
base, contra os actuais 95 mil, 
mais 48 mil de representação, 
perfazendo 168 mil meticais.

Outros agraciados pelos 
aumentos são os secretários de 
Estado sectoriais e os chefes de 
Estado Maior General da FADM 
e PRM que terão um aumento de 
35 porcento passando de 126 mil 
para 147 mil meticais. Enquanto 
isso, os administradores 
distritais e chefes de posto 
terão um aumento de 20% (de 
65 para 84 mil meticais) e 10% 
(de 32 mil para 42 mil meticais), 
respectivamente. Consulte a 
tabela AQUI.

 
 

NOVA DEMOCRACIA 
CONSIDERA ATITUDE DE 
DESUMANA E CRIMINOSA

 
Em comunicado enviado à 

nossa redacção, o partido Nova 
Democracia, o primeiro a reagir, 
considera que a nova tabela 
salarial a favor do Presidente da 
República, primeiro-ministro, 
presidente da Assembleia 
da República, procuradora-
Geral da República, e outros 
membros do Governo e órgãos 
de soberania à escala nacional, 
como sendo abusiva, excessiva, 
insensível, desumana, criminosa 
e completamente à margem da 
realidade nacional.

Aquele partido, insta ao 
Parlamento Moçambicano a 
reprovar por unanimidade a 
proposta governamental de 
tabela salarial única no que 
concerne aos dirigentes do 
Estado, aprovando apenas 
para os profissionais de 
saúde, extensionistas agrários, 
oficiais de justiça, professores e 
docentes, policiais, militares e 
outros sectores produtivos.

“É escandaloso que, depois da 
polémica discussão das regalias 
parlamentares, o Executivo de 
forma corajosa aprove subsídios 
de representação correspondente 
a 100% do vencimento de base 
para o Presidente da República 
e 50% para os dirigentes 

superiores do Estado, incluindo 
subsídio de reintegração e 
demais suplementos, fazendo, 
tal reprodução de Sodoma e 
Gomora, ouvido de mercador 
ao que levou a juventude à rua 
num passado recente”, denuncia 
a Nova Democracia.

Segundo o partido liderado por 
Salomão Muchanga, “confunde-
nos sobremaneira que, no dia 26 
de Agosto de 2021, a Ministra 
do Trabalho e Segurança Social 
tenha justificado o ajuste salarial 
humilhatório entre 100 à 600 
MZN para a classe produtiva, 
alegando que são ‘os possíveis, 
tomando-se em conta a actual 
conjuntura económica e social 
do nosso país’, e fazendo 
menção aos impactos negativos 
do Covid-19, dos ataques 

armados no centro 
e norte do país e 
das calamidades 
naturais. E agora 
Sra. Ministra, o 
país saiu da crise 
ou a crise é só para 
o povo?”, indagou.

Prosseguindo 
questiona se não 
seria altura para 
os governantes 
r e n u n c i a r e m 
as regalias 
excessivas com 
vista a subsidiar 
as vítimas da 
guerra e das 
políticas públicas 
excludentes como 

um exemplo de contenção da 
despesa pública.

“É o empregado a fazer 
prosperar a pobreza colectiva 
dos moçambicanos! Um 
balúrdio de MZN 800.000,00 
para o empregado e uma miséria 
estimada em MZN 4.000,00 para 
o patrão, mesmo que distante dos 
MZN 15.000,00 que custa a cesta 
básica nacional. Lembramos 
aqui que a nossa pobreza 
inicia quando desvalorizamos 
àquelas pessoas cujas funções 
na sociedade são de crucial 
importância. É a aberração 
habitual de um governo que há 
muito superou a depreciação 
máxima”, lê-se na nota.

 
ADRIANO MALEIANE 
DESCONHECE E DESMENTE 

NOVA TABELA SALARIAL 
DOS ALTOS DIRIGENTES 
DO GOVERNO

 
 
O Ministro Das Finanças de 

Moçambique, Adriano Maleiane, 
durante uma conferência de 
imprensa, convocada nesta 
quarta-feira, afirmou que 
desconhece a nova tabela 
salarial para altos dirigentes do 
Governo.

Maleiane disse que não 
é verdade o que está a ser 
debatido em alguns órgãos 
de comunicação social, que o 
Conselho de Ministros aprovou 
a tabela única para altos 
dirigentes, e acrescenta que os 
salários na função pública, são 
fixadas com base no vencimento 
do presidente da República.

Política
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Preços de Assinatura do Jornal

Filipe Nyusi acredita oito novos chefes diplomáticos

O P r e s i d e n t e 
da República 
recebeu, esta 
quinta-feira 
(16) cartas 
credenciais 

de cinco embaixadores e três 
altos-comissários das Repúblicas 
da Nigéria, Zimbabwe, Gana, 
Namíbia, Burkina Faso, Ucrânia, 
Noruega e Irão. Na ocasião, 
Filipe Nyusi pediu aos novos 
chefes de missões diplomatas, 
apoio para a candidatura de 
Moçambique a membro não-
permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas.

São, ao todo, oito os chefes 
das missões diplomáticas 
credenciadas, esta quinta-feira 
(16), no país, pelo Presidente da 
República.

Trata-se de cinco embaixadores 
e três altos-comissários, que vêm 
de países africanos, europeus 
e asiáticos, conforme deu a 
conhecer a ministra dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, durante o 
briefing à imprensa, depois da 
recepção pelo Presidente da 
República, na Presidência.

Os três altos-comissários são 
“Yamah Mohammed Musa, 
designado da República Federal 
da Nigéria; Alexander Grant 
Ntrakwa, alto-comissário 
designado da República de 
Gana, Nicklaas Rikondja Kandjii, 
alto-comissário designado da 
República da Namíbia”.

Nyusi recebeu, ainda na sala 
protocolar, cinco embaixadores, 
nomeadamente “Victor 
Matemadanda, designado 
da República de Zimbabwe, 
Oumarou Maiga, designado 
da República de Burkina Faso, 
Abravitova Liubov, designado 
da República de Ucrânia; Haakon 
Gram-Johannessen, designado 
da República da Noruega e 
Mehdi Aghajafari, designado da 
República Islâmica do Irão”.

Verónica Macamo, em 
representação ao Estado, 
esclareceu que nem todos os 
recém- credenciados fixarão 
residências em Moçambique.

“O alto-comissário da Nigéria 
e os embaixadores do Irão, 
Noruega são chefes de missão 
diplomática com residência 
em Moçambique, enquanto os 
altos-comissários da Namíbia e 
do Gana e os embaixadores de 
Borkina Faso e Ucrânia terão a 
sua actividade exercida a partir 
de Harare e Pretória, onde 
residem”.

Depois da apresentação 
das cartas, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, 
transmitiu aos altos-comissários 
e embaixadores uma mensagem 
de boas-vindas e o interesse do 
Governo de firmar as relações de 
amizade e cooperação existentes 
entre o nosso país e os oito países 
representados pelas missões 
diplomáticas.

“Em relação aos países 
acreditados, o Presidente 
pediu maior cooperação para 
o desenvolvimento nas áreas 
de Saúde, Educação, Energia, 
Petróleo e Gás”, disse Verónica 
Macamo.

Filipe Nyusi aproveitou o 
momento para pedir aos chefes 
das missões diplomáticas 
apoio para a candidatura de 
Moçambique a membro não-
permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas.

 
 BELMIRO MALATE 
APRESENTOU CARTAS 
CREDENCIAIS AO 
PRESIDENTE DE 
SINGAPURA

 
O embaixador moçambicano, 

Belmiro José Malate, apresentou 
na quinta-feira, 16 de Setembro, 
a Presidente da República de 
Singapura, Halimah Yacob, 
as Cartas Credenciais que o 
acreditam como Alto-Comissário 
da República de Moçambique 
naquele país asiático.

No decurso do evento, a 
Presidente da Singapura e o 
Alto-Comissário moçambicano 
reiteraram o interesse do 
aprofundamento das relações 
político-diplomáticas e do 
incremento da cooperação 
bilateral, particularmente nos 
domínios da administração 
pública e do desenvolvimento 
do capital humano.

Foi igualmente manifestada a 
intenção de reforçar as relações 
e c o n ó m i c o - e m p r e s a r i a i s , 
visando o aumento do 
investimento e comércio, bem 
como usufruir das posições 
geoestratégicas privilegiadas 
que os dois países ocupam em 
África e Ásia, respectivamente.

A cerimónia de apresentação 
das cartas credenciais decorreu 
virtualmente, devido às 
limitações de viagens impostas 
pela pandemia da COVID-19.



Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 6Edição 142 - Ano V

Social Media
Paginação e Mídias Sociais:
A. M - FotoJornalista e Webdesigner

Website: www.jornalvisaomoz.com
Facebook: www.facebook.com/jornalvisaomoz
Twitter: www.twitter.com/jornalvisaomoz
Linkedin: www.linkedin.com/jornalvisaomoz

Registo: 09-GABINFO-DECPC/2016

Propriedade de Edições do Jornal Visão
Av. Dom Alexandre, KaMavota, Maputo

Administração
Directora: Cátia Mondlane 
Director Executivo: Agostinho Muchave
Administração: Marta Mondlane - 845557014

Redacção
Editor: Ângelo Manhengue - angelomanhengue@gmail.
com, Contacto: 82 830 6290
Chefe de Redacção: Luís Tomo
Jornalistas: Arminda Maungue, Henriqueta Merchiol, 
Januário Benzane - SOFALA, Gabriel Alfinete - Zambézia, 
Martins Mardade - Niassa, Lázaro Batista - Manica
Colaboradores: Augusto Nhantumbo
Bernardo Guambe - Distritos em Foco
Email: redaccao@jornalvisaomoz.com
& jornalvisao2017@gmail.com
Contacto: 847342668(Whatsapp)

  F
ic

ha
 Té

cn
ic

a
sociedade

A P l a t a f o r m a 
Inter-Religioa 
de Comunicação 
para a 

Saúde(PIRCOM) lançou uma 
campanha para a reflexão sobre 
Violência Baseada no Género e por 
parceiro íntimo denominada “Dê 
Esperança a 1001 Rositas”, tendo 
como base a história de Rosita 
Sebastião António Muchanga, 
activista do projecto Mwanasana 
da Associação ComuSanas, que 
fora brutalmente assassinada pelo 
seu parceiro íntimo na província 
de Sofala. A campanha em causa 
surge na medida em que cresce em 
Moçambique o número de casos de 
Violência Baseada no Género e por 
parceiro íntimo bem como o papel 
dos líderes  religiosos na edificação 
das famílias e das comunidades.

Por serem as confissões religiosas, 
parte integrante da sociedade e 

que na maior parte acabam ficando 
alheias a esta luta, a PIRCOM através 
da história da Rosita, assassinada 
pelo parceiro a 21 de Fevereiro 
do ano em curso, quer espalhar a 
mensagem sobre o perigo que estes 
actos trazem à sociedade.

Durante a cerimónia o ARNOVO 
VILANCULOS, Presidente do 
Conselho Fiscal da ComuSanas 
referiu que a desigualdade de 
género e a discriminação roubam 
às mulheres e meninas de seus 
direitos humanos fundamentais, 
incluindo o direito à educação, 
saúde e oportunidade económicas. 
“O desempoderamento resultante 
também nega às mulheres e 
raparigas a autonomia sexual, o 
poder de tomada de decisão, a 
dignidade e a segurança.”

Mais adiante a fonte aponta que 
VBG está entre as manifestações 
mais flagrantes da desigualdade de 
género em particular por parceiro 
intimo como é ilustrado no caso da 

Rosita Muchanga, aumentando o 
risco de contrair a infecção pelo HIV 
para mulheres e meninas e, entre as 
mulheres que vivem com HIV, pode 
levar à redução do acesso e adesão 
ao tratamento.

Aquele responsável reforçou 
que a campanha “Dê Esperança a 
1001 Rositas” surge num momento 
oportuno em que são reportados 
números elevados de violência 
doméstica, em parte devido ao 
confinamento face à pandemia 
da COVID-19, “e será uma 
demonstração de que todos somos 
mais fortes que a violência baseada 
no género. Temos a Certeza que vai 
contribuir em grande medida para 
os esforços da resposta nacional ao 
HIV e SIDA”.

Em nome do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), 
Maria Luísa, disse no seu discurso 
que as confissões religiosas gozam 
no seio das comunidades um papel 
preponderante pelo que desde 2015 

em parceria com o PIRCOM está 
a ser implementada a iniciativa 
“Religiões pelos direitos da criança” 
a qual promove os direitos da criança 
e a mudança de comportamento nas 
famílias, de forma a assegurar que 
toda criança moçambicana possa 
exercer o seu direito de crescer 
saudável e num ambiente protector.

Aquela dirigente disse que apesar 
de melhorias em termos de legislação 
e políticas relacionadas com o fim 
da violência contra mulheres e 
raparigas, ainda subsistem muitos 
desafios relacionados às normas 
sociais e igualdade de género, por 
isso que o UNICEF considera a 
campanha, pertinente e de extrema 
importância para a sensibilização de 
todos os cidadãos sobre a necessidade 
de se eliminar a violência baseada 
no género. “Aproveitamos a ocasião 
para reiterar o nosso compromisso 
na luta contra todas as formas de 
violência contra a mulher e criança”.

PIRCOM lança campanha para desencorajar 
actos de violência nas famílias

COMBATE À VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO
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Por: Agostinho Muchave

O Presidente 
do Conselho 
Islâmico de 
M o ç a m b i -
que, o sheik 
Aminuddin 

Muhammad, refere que a morte 
do comerciante ruandês, criva-
do de balas no início da noite 
de segunda-feira, retrai os in-
vestimentos estrangeiros, ten-
do em conta que a ambição de 
todos é a paz, “porque é a con-
dição para o desenvolvimento 
económico do país”. Para o Teó-
logo o Estado fez grandes sacri-
fícios para obter a paz, a qual 
segundo ele, o Governo deve 
criar mecanismos de segurança 
para aumentar a confiança na 
comunidade empresarial,  pois 
desta forma não será possível 
atrair novos investidores para 
o país, numa altura em que o 
Presidente da República Filipe 
Nyusi manifestou a sua inten-
ção de candidatar Moçambique 
à presidência não definitiva do 
Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas.

Karemandingo Revocat que 
se encontrava exilado no país 

desde a década 
90, na sequência 
de uma perse-
guição movida 
pelo regime de 
Paul Kagamé, 
que era membro 
da Associação 
dos Refugiados 
Ruandeses em 
Moçambique , 
onde desem-
penhava a fun-
ção de chefe da 
Comissão de 
Património foi 
regado de balas 
por volta das 17 
horas quando 
saía da sua far-
mácia localiza-
da no bairro da 
Liberdade, junto 
das bombas da 
Galp, curiosa-
mente uma zona 
bastante movi-
mentada. Teste-
munhas no local 
acreditam que a 
vítima já vinha 
sendo seguida 
há alguns dias.

As informações ainda são es-
cassas, mas segundo apurou 
o Jornal Visão  a vítima mortal 
já vinha recebendo ameaças de 
morte por parte de autoridades 
do seu país de origem. Em 2016 
escapou à morte após um aten-
tado à sua vida.

Contactado pelo Jornal Vi-
são, o Presidente da Associação 
dos Refugiados de Ruanda em 
Moçambique caracteriza o am-
biente actual vivido pela comu-
nidade ruandesa como sendo de 
grande terror, sobretudo depois 
da chegada da tropa daquele 
país, que inclui agentes da polí-
cia, serviços secretos e supostos 
esquadrões da morte.

“Desde que a força ruandesa 
que está em Cabo Delgado che-
gou vivemos numa situação de 
insegurança. Todos os dias os 
meios de comunicação de Ruan-
da falavam do nome dele e ou-
tros irmãos que estão a ser caça-
dos pelo regime. Já estávamos a 
espera que a qualquer momento 
ia acontecer isto. Informamos 

Sheik Aminuddin diz estar ameaçado 
investimento estrangeiro em Moçambique

ASSASSINATO DO COMERCIANTE RUANDÊS EM MAPUTO
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Desporto

ao Instituto Nacional de Apoio 
aos Refugiados que havia essa 
ameaça, mas nada foi feito”, la-
mentou Cleophas Habiyareme.

“Estamos todos chocados com 
o que está a acontecer connosco. 
Estamos preocupados porque o 
governo de Moçambique não se 
mostra interessado a nos garan-
tir segurança necessária, entanto 
que exilados. A nossa situação  
está caótica”, desabafou Cleo-
phas, lembrando que este é ter-
ceiro caso em menos de quatro 
meses.

O primeiro caso teve lugar em 
Maio último, quando o jornalis-
ta ruandês Ntamuhanga Cas-
sien, que se encontrava exilado 
na ilha de Inhaca, Maputo, desa-
pareceu em circunstâncias não 
esclarecidas. Mais tarde, desco-
briu-se que estava encarcerado 
na 18.ª esquadra na Cidade de 
Maputo, de onde depois foi la-

vado para a embaixada do seu 
país e neste momento está em 
parte incerta.

O segundo caso teve lugar há 
menos de um mês quando o Se-
cretário-geral da Associação dos 
Ruandeses em Moçambique, 
Byiringiro Wellars e seu irmão 
Niyonteze Jean-Jacques foram 
“raptados”, no bairro de Zimpe-
to na cidade de Maputo, tendo 
sido levados à Matola, mantidos 
na Esquadra Policial de T-3, de 
onde só seriam libertos 24 horas 
depois, após uma forte interven-
ção da Comunidade Ruandesa 
junto do Governo.

Aquele incidente reforçou a 
ideia de que o envio de tropas 
daquele país para ajudar a com-
bater os insurgentes em Cabo 
Delgado pode ser uma moeda 
de troca para uma solução extra
-legal visando acomodar um ve-
lho pedido de Kigali para a cola-

boração de Moçambique na caça 
aos adversários exilados no país.

Trata-se de um interesse anti-
go, que em 2016 levou o Presi-
dente Ruandês a escalar Mapu-
to, onde fez um pedido formal 
para a viabilização de um acor-
do bilateral de extradição, com 
vista a garantir a perseguição de 
12 indivíduos procurados pela 
justiça daquele país, “escondi-
dos em Moçambique”, associa-
dos a crimes relacionados com o 
genocídio de 1994. Na altura não 
houve nenhum acordo entre as 
partes.

Para além de Cassien, o Jornal 
Visão sabe que o regime de Ki-
gali, conhecido por perseguir e 
eliminar opositores, está a caçar 
em Moçambique outros quatro 
ruandeses, que vivem neste mo-
mento como fugitivos no país de 
asilo.

A cavalaria do Ruanda é com-
posta pelas Forças de Defesa do 
Ruanda (RDF) e a Polícia Nacio-
nal do Ruanda (RNP). A inclusão 
da polícia alimenta os temores 
da comunidade ruandesa que 
acredita que haja uma missão 
clara de, enquanto se combate o 
terrorismo, haver caça a alvos já 
identificados em Moçambique.

De referir que até ao fecho des-
ta edição, um comunicado en-
viado à nossa redacção indicava 
que as cerimónias de despedida 
e religiosas de Karemangiro Re-
vocat serão na sua residência no 
bairro da Liberdade no municí-
pio da Matola, província de Ma-
puto e de seguida os restos mor-
tais depositados no cemitério de 
Michafutene no distrito de Mar-
racuene, hoje sexta-feira(17), às 9 
horas. 

A Confederação 
Africana de 
Futebol (CAF) 
reprovou 
o Estádio 
Nacional do 

Zimpeto, em Maputo, devido 
ao mau estado da relva e 
Moçambique vai ter de procurar 
campo fora do país na próxima 
jornada da zona africana de 
apuramento para o Mundial-2022, 
acontecimento inédito na história 
do futebol moçambicano.

O anúncio foi feito por uma 

equipa de inspeção do organismo 
máximo do futebol africano, que a 
9 de setembro tinha feito uma visita 
ao maior recinto desportivo do país. 
Aquando da inspeção, a CAF tinha 
chamado atenção para «o estado 
deplorável do relvado», que se 
apresentava com muitas clareiras, 
pelo que já se esperava esta decisão.   
Moçambique devia receber os 
Camarões, seleção comandada pelo 
português António Conceição, a 
10 de outubro, quatro dias depois 
de jogar no terreno do adversário, 
jogos a contar para o Grupo D.

CAF chumba  Estádio Nacional 
do Zimpeto 



Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 9Edição 142 - Ano V Nacional

O G o v e r n o 
através do 
Chefe do Es-
tado Filipe 
Nyusi, está 
a mobilizar 

de cerca de 1,8 mil milhões de 
dólares norte-americanos para 
financiar a expansão dos siste-
mas de abastecimentos de água 
nas zonas urbanas do país, com 
perspectiva de levar o precioso 
líquido a mais quatro milhões 
de pessoas nos próximos 10 
anos. 

Para além de água potável, 
o projecto engloba infra-estru-
turas de saneamento do meio 
que devem, igualmente, ser re-
silientes aos efeitos das mudan-
ças climáticas. O lançamento do 
programa acontece numa altura 
em que apenas 67% dos moçam-
bicanos têm acesso à água potá-
vel uma cifra que só foi alcança-
da nos últimos seis anos quando 
o investimento nestes sistemas 
permitiu que mais de quatro mi-
lhões passassem a ter água em 
todo o país.

Recentemente, o Governo 
lançou o programa “Água para 
Vida II”, orçado em mais de 58 
milhões de dólares, cujo objecti-
vo é consolidar os ganhos alcan-
çados com a primeira fase que 
conseguiu levar água para mais 
de 1.5 milhão de pessoas, prin-
cipalmente nas zonas rurais do 

país, bem como expandir o aces-
so ao precioso líquido a mais 
pessoas. 

Na ocasião, Filipe Nyusi re-
cordou que o Governo decidiu 
criar, recentemente, quatro em-
presas públicas de gestão de 
abastecimento de água, divi-
didos em diferentes regiões do 
país, que deverão assegurar o 
pleno funcionamento dos siste-
mas, bem como a sua expansão 
para além de introduzirem uma 
gestão comercial sustentável. 
Por outro lado, saúda as expe-
riências de gestão privada de al-

guns sistemas construídos pelo 
Governo que estão a permitir 
uma correcta utilização e presta-
ção de conta. 

No entanto, o Chefe de Estado 
alertou que as tarifas de consu-
mo de água, apesar de ser ne-
cessário recuperarem o investi-
mento realizado e a manutenção 
do sistema, não podem privar o 
acesso à água a pessoas desfavo-
recidas, pelo que deve sempre 
encontrar-se um equilíbrio. 

Durante a cerimónia, o Banco 
Mundial deixou a garantia ao 

Governo de que vai continuar a 
investir na melhoria e expansão 
dos sistemas de abastecimento 
de água e saneamento no país, 
tendo previsto para os próximos 
anos um financiamento na or-
dem de pouco mais de 500 mi-
lhões de dólares norte-america-
nos. O Reino dos Países Baixos, 
o Banco Africano de Desenvolvi-
mento e a República Portuguesa 
reafirmaram, igualmente, o seu 
interesse em continuar a apoiar 
Moçambique a melhorar a dis-
ponibilização da água potável à 
sua população.

Governo mobiliza 1.8 mil milhões de 
dólares para dar água a 4 milhões de pessoas
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A f r a q u e z a 
institucional 
do sistema 
jurídico, a 
actuação de 
serviços de 

apoio e défice de regulamentação 
e implementação das leis, 
fazem com que as mulheres 
não confiem nos serviços de 
apoio. Este cenário faz com que 
haja o clima de impunidade aos 
agressores,  consequentemente 
leva ao recrudescimento dos 
casos de violência doméstica 
contra mulheres e crianças no 
país.

Segundo o Vice-Presidente 
da PIRCOM-Plataforma Inter-
Religiosa de Comunicação 
para a Saúde Sheik Aminudinn 
Muhammad, que falava 
em Maputo no âmbito do 
lançamento da Campanha “Dê 
Esperança a 1001 Rositas”, 
inspirada na menina Rosita que 
foi brutalmente assassina pelo 
seu parceiro em Fevereiro do ano 
em curso, na capital provincial 
de Sofala, Beira, só vem enfatizar 
o clima de impunidade dos 
agressores, fazendo com que 
as mulheres não confiem nos 
serviços de apoio e condenando-
as continuamente a um clima de 
terror dentro das suas famílias.

Sheik Aminudinn 
Muhammad, disse que em 
Moçambique, o aumento de casos 
de violência doméstica resultou 
directamente do confinamento 
face à covid-19 e do aumento 
das tensões no agregado familiar 

devido à pressão económica, 
perda de meios de subsistência 
e perturbação do acesso aos 
serviços de saúde, sociais e de 
protecção, conforme indica o 
estudo do Fundo das Nações 
Unidas para a População de 
2021(PNUD).

Aminudinn referiu ainda 
que o risco associado à alta 
prevalência da violência por 
parceiros entre mulheres jovens 
que frequentam a escola com 
idades compreendidas entre 15 
a 24 anos nas cidades de Maputo 
e Matola, mostra que o país tem 

uma alta prevalência de violação 
por parceiro íntimo, com uma 
prevalência ao longo da vida 
entre mulheres de 15 a 24 anos 
que varia de 36% a 48%, sendo 
a violência psicológica a forma 
mais relatada.

Para o Sheik, os dados 
apresentados são reflexo da 
necessidade de se fazer uma 
revisão do quadro formal, que 
por si só, não parece ser suficiente 
para promover  um ambiente 
livre de violência baseada no 
género para as mulheres.

Outrossim, o vice-Presidente 
do PIRCOM, disse que usará 
a sua rede de líderes religiosos 
para mobilizar e conscientizar 
os membros da comunidade 
a participarem do movimento 
geral que visa acabar com a 
normalização da violência nas 
relações íntimas.

“Estas acções serão realizadas 
durante os sermões religiosos, 

encontros com grupos de crentes 
congregações religiosas”, disse.

 Por seu turno Jacquelyn Geier 
Sesonga, Coordenadora do 
PEPFAR Moçambique, parceiro 
de implementação do projecto 
ora lançado,  referiu que há 1001 
Rositas e muitas outras, havendo 
necessidade de se quebrar o 
ciclo de violência e pôr um fim à 
impunidade existente.

“Deve ser o esforço de todos 
nós, individual e colectivamente, 
garantir que os sonhos de muitas 
raparigas não acabem desfeitos 
por causa da violência a que 
estão sujeitas”.

A coordenadora questiona 
ao referir-se a Moçambique ser 
Pérola do Índico, e que valor tem 
uma pérola quebrada? Para ela 
a violência baseada no género 
destrói o potencial de uma 
vida estável e feliz. “Imaginem 
quantas Rositas que ainda 
existem do Rovuma ao Maputo, 
que impedidas por causa da 
violência, vêm a esperança de 
um futuro melhor destruído”, 
aponta Sesonga.

Jacquelyn Sesonga aproveitou 
a ocasião para apela a 
comunidade moçambicana 
para impedir os casamentos 
prematuros, denunciar a 

violência física, parar com 
a violência sexual, verbal, 
emocional e psicológica que 
muitas raparigas adolescentes e 
mulheres jovens tem enfrentado 
silenciosamente.

“Primeiro, que todos os 
Moçambicanos, especialmente 
as comunidades da fé, priorizem 
a prevenção da violência baseada 
no género nas suas intervenções, 
de forma a que a violência não 
aconteça nem seja recorrente. 
Segundo, também precisamos 
de envidar esforços para a 
protecção das sobreviventes de 
violência baseada no género 
através da identificação e 
provisão de serviços para as 
vítimas quando a violência 
ocorre. E, finalmente, devemos 
assegurar a prestação de contas 
para que os responsáveis pela 
violência baseada no género 
sejam processados legalmente e 
levados à justiça”.

A fonte completou que é 
necessário que a sociedade 
comece a falar pelas 1001 Rositas 
que sofrem sem saber com 
quem contar, “e nós, Governo 
Americano, estamos convosco 
nesta batalha para pôr FIM a 
violência baseada no género em 
Moçambique”.

Fraqueza das instituições mina futuro de 
raparigas e crianças

EM MOÇAMBIQUE

Género

JAcquelyn Sesonga, Coordenadora de PEPFAR em Moçambique
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Protecção dos direitos da criança e rapariga perman-
ecem desafio em Moçambique

Género

Em Moçambique, 
a situação da vi-
olação dos dire-
itos humanos das 
crianças é crítica, 
conforme aponta 

o Relatório de Indicadores bási-
cos do Inquérito sobre a violên-
cia contra a criança, realizado 
em 2019, revelando que 32.1% 
das meninas e 40.30% dos rapaz-
es, com idades compreendidas 
entre 18 e 24 anos, já sofreram 
algum tipo de violência antes 
dos 18 anos. Entre os que refer-
iram terem sido vitimas, 14.3% 
das meninas e 8.4% dos rapazes 
foram alvo de violência sexual.

Os dados avançam ainda que 
as uniões prematuras continuam 
a ser preocupantes consideran-
do que 21% das raparigas entre 
13 e 17 anos e 41,1% entre 18 e 
24 anos casaram-se ou viveram 
em uniões maritais antes dos 18 
anos.

Segundo a Ministra da Géne-
ro, Criança e Acção Social Nye-
lete Brooke Mondlane, que 
falava nesta terça-feira em Ma-
puto no âmbito do lançamento 
da Campanha “Dê esperança a 
1001 Rositas”, de Janeiro a Jun-
ho do presente ano foram regis-

tados 10,599 casos de violência 
dos quais 6.035 são de mulheres, 
3,167 contra crianças vítimas de 
violência física, psicológica, sex-
ual e patrimonial.

A dirigente avançou que a 
campanha ora lançada esta 
terça-feira, 14, representa uma 
oportunidade para renovar o 
compromisso do país, em tra-
balhar para a eliminação de to-
das as formas de violência, espe-
cialmente a violência praticada 
contra Mulheres e Raparigas, 
como forma de construir uma 
sociedade de Paz e harmonia.

Aquela governante disse que 
Moçambique aprovou instru-
mentos normativos, destacan-
do-se a Política do Género e Es-
tratégia da sua Implementação, 
as Leis da Família, de Promoção 
e Protecção dos Direitos da Cri-
ança, do Trabalho, da Violência 
Doméstica praticada Contra a 
Mulher e procedeu à revisão do 
Código Penal de modo a preve-
nir e punir práticas nocivas ao 
bem-estar da Mulher e da cri-
ança.

“Ao nível internacional, 
Moçambique é signatário das 
Convenções Sobre os Direitos 
da criança e para Eliminação de 

Todas Formas de Discriminação 
Contra as Mulheres, da Carta Af-
ricana Sobre os Direitos e Bem- 
Estar da criança, do Protocolo da 
União Africana sobre os Direitos 
das Mulheres e do Protocolo de 
Género da SADC”.

Nyelete Mondlane vincou 
que a participação de várias 
confissões religiosas, de outras 
entidades e o uso de escrituras 
sagradas, no âmbito da Cam-
panha, traz a certeza de que vai-

se alcançar cada vez mais os re-
sultados almejados.

“Nesta caminhada, deve-
mos estar juntos, para construí-
mos um Moçambique livre de 
Violência com a participação 
de homens, mulheres, jovens 
e crianças, e transmissão de 
mensagens de Paz, harmonia 
e respeito pelo próximo, usan-
do vários meios e linguagem 
adequada a cada grupo”, citou 
Mondlane.


