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Entretenimento

Preços de Assinatura do Jornal

O Monte Alto, 
maior centro 
cultural na 
cidade de 
C h i m o i o , 
abriu as 

portas ao público no último 
sábado(23), depois de dois anos, 
encerrado devido a covid-19.  A 
reabertura contou com a fusão 
dos actores da cidade da Beira, 
com a estreia da peça “o amor é  
bandido”. 

Muitas são as pessoas que 
foram assistir à actuação dos 
actores, Calene, dr Pingar, 
Mbua lu, MC Waru-Waru, 
Chefe Gafi e Lúcio dos grupos 
Chamuali Yanga e Yaya. Em 
entrevista ao Jornal Visão 
manifestaram a sua satisfação 

com o relaxamento das medidas  
de restrição da COVid-19 que 
culminou com a reabertura  
dos centros culturais. “Quando 
recebemos o convite ficamos na 
dúvida  se as pessoas sairiam de 
casa para Cine Teatro, é bonito 
ver uma sala preenchida com 
pessoas a aplaudir do princípio 
ao fim. Foi muito emocionante, 
deu vontade de chorar, porque 
não fazíamos isso há dois anos, 
as luzes se apagaram durante 
esse todo tempo e hoje quando 
as luzes voltam a acender é  uma 
alegria para o teatro”, disse 
Pingar.   

O público que assistiu à peça 
“o amor  é  bandido”,  mostrou-se 
feliz  com a actuação dos actores, 
chegando a afirmar que foi com 

muita alegria, que presenciaram 
tudo aquilo.

“A peça foi muito boa por 
estilo e nível do teatro”, conta 
os assistentes acrescentando que 
para além de entreter a mesma 
peça transmitiu uma mensagem 
educativa sobre as coisas 
que acontecem na sociedade, 

sobretudo nos relacionamentos.
O centro cultural  Monte 

Alto abriu as portas, com o 
relaxamento das medidas de 
prevenção  da COVid-19,  facto 
elogiado  pelo Presidente da 
República, na sua comunicação  
à nação. 

Centro cultural  abre portas ao 
público depois de anos fechado
Por: Lázaro Baptista Francisco

COVID-19 EM ChIMOIO:
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DOIs JOVEns AssAssInAM   
UM MEMBRO DAs fDs  EM 
ChIMOIO

PDois jovens 
de idades 
compreendidas 
entre 25 e 34 anos, 
que não foram 
i d e n t i f i c a d o s 

estão a ver o sol aos 
quadradinhos nas celas da 
Polícia da República  de 
Moçambique (PRM) em 
Manica, indiciados  no  
assassinato de um membro das 
forças de Defesa e segurança. 

O crime aconteceu na 
madrugada,  do último sábado  
na cidade de Chimoio,  bairro 3 
de fevereiro,  quando o recém-
formado na academia militar 
regressava à  sua residência. 
Segundo contou a PRM o 
malogrado foi agredido por 
aqueles dois jovens enquanto 

pedia a licença para entrar na 
sua residência.  

Os  indiciados ora a contas 
com a Polícia negam o seu 
envolvimento no crime, 
alegando  que não conheciam 
bem a vítima, apenas se 
cruzaram nos locais de 
bebedeira.

Sabe-se que um dia antes do 
crime, os jovens se dirigiram a 
residência do malogrado onde 
foram buscar um valor de mil 
meticais.

O porta-voz do Comando 
Provincial da PRM em Manica, 
Mateus Mindu, salientou que, 
a detenção dos dois jovens só 
foi possível depois da denúncia 
da esposa do malogrado, 
“estão detidos esses  dois 

cidadãos em conexão  com um 
caso de homicídio qualificado  
agravado, em virtude disso 
terem agredido fisicamente 
um cidadão com recurso a 
instrumento contundente tendo 

resultado na morte imediata 
do mesmo. Tentou sem sucesso 
resistir tendo  sido espetado 
uma faca na pare do abdómen”, 
disse o porta-voz da PRM. 

Por: Lázaro Baptista Francisco
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A Agência de 
Viagens mais 
p r e m i a d a 
de Moçam-
bique, CO-
tUR, rece-

beu mais uma distinção por sua 
excelência no sector de viagens 
e turismo. A Cotur voltou a ser 
distinguida com a  "Diamond 
Arrow 2021 na cerimónia de 
atribuição dos prémios PMR 
África de Moçambique, que 
teve lugar em Maputo.  nes-
ta prestigiada cerimónia que 
distingue a excelência no am-
biente de negócios, a COtUR  
ficou em primeiro lugar no sec-
tor das viagens e turismo em 
Moçambique.

Este prémio  distingue a CO-
TuR como a que mais contribui 
neste sector para o crescimento e 
desenvolvimento económico do 
nosso país.

Com a atribuição deste pré-
mio, a COTuR vê reconhecidos 
os seus trabalhos de qualidade, 
com normativos internacionais, 
o que lhe confere maior compet-
itividade no mercado nacional e 
internacional.

Para o presidente da COTuR, 
"a atribuição deste prémio é um 
reconhecimento do trabalho re-
alizado pela empresa e os seus 
colaboradores na implemen-
tação de processos e procedi-
mentos de gestão de excelência, 
modelos de negócios transpar-
entes, focados na eficiência e na 
criação de valor para os nossos 
Clientes e Colaboradores". 

Com mais de 27 anos de ex-
periência no mercado de tra-
balho nacional e internacional, 
a COTuR tem realizado um 
forte investimento no desen-
volvimento do seu portefólio 
de serviços, posicionando-se 
hoje como uma oferta global de 
soluções de agências de viagens. 
O objectivo da empresa é con-
tinuar a contribuir activamente 
para a dinamização do mercado 
de turismo  em Moçambique e 
além fronteira. 

 "Reconhecimento de árduo 
trabalho e resiliência  em tempos 
de uma grande  crise  no sector, 
a COTuR  manteve  toda a sua 
estrutura  e está a trabalhar  na 
retoma  com toda a sua capaci-
dade," disse Muhammad Ab-
dullah hassan, CEO da Cotur.

Segundo o CEO da Cotur, "A 
pandemia veio tornar-nos mais 
fortes, aprender a reinventar se 
sobre força de necessidade  de 
sobrevivência, quem  sobreviv-
er  voltará mais forte com certe-
za essa é a nossa  visão e temos  

trabalhado nesse sentido. Esta-
mos cada vez  mais organiza-
dos,  criar serviços inovadores e 
acompanham a dinâmica actual  
e desenvolver  cada vez  mais  
tecnologicamente  a empresa" 
defendeu Muhammad hassan.

"O prémio que ganhamos foi 
de primeiro lugar no sector das 
viagens e turismo em Moçam-
bique. Muito obrigado  a todos 
os nossos clientes e colabora-
dores",   agradeceu hassan.

COtUR recebe prémio Diamond 
Arrow 2021
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O bairro Mali, 
local izado 
n o 
distrito de 
Marracuene, 
c a r e c e 

de algumas infra-estruturas 
para o seu desenvolvimento 
e protecção, pois é a partir 
dos mesmos que a população 
daquela parcela do país 
bem como o mundo afora 

sente-se seguro e protegido 
com a presença desses 
conjuntos importantes para a 
sobrevivência.

As escolas secundárias tem 
sido escassas para o aprendizado, 
obrigando os alunos a recorrer 
às escolas da capital.

Stélio nhaca, Chefe do 
Quarteirão A, no bairro de 
Mali, disse à nossa equipa, 
que as escolas secundárias são 

praticamente uma utopia, para 
o aprendizado, obrigando os 
alunos a recorrer às escolas da 
capital enquanto pode se fazer o 
uso das salas de algumas escolas 
primárias como salas anexas do 
ensino secundário.

Por outra nhaca, disse que o 
número do efectivo para zelar 
pela segurança no bairro é muito 
reduzido para os cerca de três 
mil de habitantes.

A escuridão assola o bairro 
e até então nada foi feito, a 
população de Mali pede a 
autorização do governo distrital 
de modo a resolver essa situação, 
avançou, Rosa Manjate, Chefe 
do Quarteirão 10A.

Para além da escuridão, como 
muitos dirigentes daquele 
bairro, sublinham a necessidade 
da escola secundária.

Dirigentes Locais de Mali agastados 
pela falta de alguns serviços básicos

sociedade

Por: Laurinda Macanda

no dia 1 de 
novembro, 
celebra-se 
o Dia da 
Juventude 
Africana. 

Por esta ocasião, o Conselho 
nacional da Juventude 
(CnJ), organiza a Primeira 
Conferência nacional da 
Juventude sobre a Paz (CJsP), 
sob o lema “Juventude 
liderando soluções para a 
Construção da África que 
queremos”, na Cidade de 
Quelimane, Província da 
Zambézia, com o objectivo de 
orientar rapazes e raparigas 
jovens para o seu engajamento 
na promoção e advocacia da 
paz, harmonia e estabilidade 
social para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades.

Emília Chambal presidente 
da CnJ disse a nossa reporta-
gem que o principal objectivo 
da conferência é orientar rapaz-
es e raparigas jovens para o seu 
engajamento na promoção e 
advocacia da paz, harmonia e 
estabilidade social para o desen-
volvimento sustentável das co-
munidades.

"Esperamos que seja uma 
plataforma que vai juntar os jov-
ens moçambicanos para debater 
assunto meramente importante 

para esta camada, uma vez que a 
COVid-19 prevalece, então com 
o empenho de todos, pode-se 
minimizar certas dificuldades, 
através das experiências que se 
vai colher ao longo dos debates. 
Presencialmente estarão 100 jov-
ens e haverá transmissão online 
nas plataformas zoom e face-
book".disse Chambal

A fonte destacou ainda que 
para além de debater assuntos 

que inquietam os jovens moçam-
bicanos, também servirá de veí-
culo para motivação dos jovens 
para maior atenção ao Patriotis-
mo.

"Através do lançamento da 
Campanha "um Jovem, uma 
bandeira, uma nação!", um 
movimento com o objectivo de 
impulsionar aos jovens para o 
seu engajamento nos âmbitos de 
apoio e solidariedade entre os 

jovens e às demais cama-
das sociais, que entre-
tanto várias estratégias 
serão usadas, incluindo 
debates permanentes so-
bre "Paz", "Patriotismo", 
"Solidariedade", tendo 
como o ponto agluti-
nador dos debates a cam-
panha supracitada que 
será lançada pela Presi-
dente do CnJ, em Queli-
mane".frisou

Chambal realçou a 
que serão criados fóruns 
locais para a realização 
dessas Actividades ao 
nível dos distritos uma 
vez que o número de 
participantes é limitado.

"O CnJ tem dele-
gações Provinciais, com 
representantes em todos 
os distritos. Esta será 
uma das metodologias 
de descentralização a se 

aplicar para a réplica da inicia-
tiva, com atenção a tomada das 
medidas plasmadas no combate 
e prevenção à COVid-19." apon-
tou a presidente da CnJ

Vale recordar que o even-
to será transmitido através de 
plataformas online (zoom meet-
ing e live na página facebook do 
CnJ) para uma maior inclusão/
expansão aos demais jovens.

CnJ lança primeira conferência 
nacional da juventude sobre a paz
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A falta de 
e m p r e g o , 
de um lugar 
a d e q u a d o 
para praticar 
um negócio, 

deixa os cidadãos frustrados 
e sem saber o que fazer para 
sobreviver, aliado ao custo de 
vida que está muito  elevado. 
Viver adequadamente, ter um 
estilo de vida saudável não 
têm sido fácil para os cidadãos 
moçambicanos principalmente 
para os indivíduos que vivem 
com um rendimento abaixo de 
um salário mínimo porque é 
impossível obter o cabaz para a 
satisfação do agregado familiar, 
a mesma situação também se 
verifica para os que auferem 
salários mínimos.

A equipa do Jornal Visão 
saiu a rua  a fim de colher 
sensibilidades em relação ao 
custo de vida, porque é muito 
preocupante a situação na 
qual se vive, principalmente as  
crianças que vendo as condições 
dos pais deixam de lado os 
estudos para praticar negócios 
mesmo de estômago vazio.

Para Augusto Eugénio 
Macaringue,  o custo de vida 
está muito elevado devido à 
falha na governação. “Porque 
para progredir necessita  
de um emprego e faltam 
oportunidades, o que indica 
que existe muito nepotismo nas 
empresas, instituições públicas, 
excepto algumas instituições 
sérias como por exemplo o banco 
de Moçambique, existe lá muita 
rigorosidade no que diz respeito 
ao nepotismo, actualmente não 
tem sido fácil viver para alguns 
porque 25% da população vive e 
75% sobrevive”, lamenta.

Augusto diz que no caso de 
um Cidadão que recebe salário 
mínimo, a vida têm sido mais 
difícil ainda porque “alguns 

recebem por exemplo 6.000 MT 
e não tem casa própria e com 
filhos, o salário não chega para 
nada. A falha na governação 
segundo meu fio de pensamento 
e o meu ver iniciou na época do 
Ex Presidente Joaquim Chissano 
porque o país tem tudo para 
dar certo, os recursos como o 
carvão mineral, a madeira , o 
gás, o petróleo, pedras preciosas 
(diamante, ouro), corrente 
eléctrica, petróleo e somos 
produtores de gás refinado na 
Vizinha áfrica, e me questiono 
o porquê de não se criar uma 
empresa de refinação tanto 
de gás assim como da energia 

porque facilitaria a vida dos 
moçambicanos porque a Cahora 
bassa é nossa qual é o motivo do 
valor alto da compra de energia, 
não se justifica”, desabafou.

Macaringue conta que em 
Chókwè produz-se o arroz 
e feliz está porque é muito 
produtivo para o país pois a 
agricultura é a base da economia 
mas não entende o porquê de 
estar carro sendo que não paga 
navios para cá chegar diferente 
daquele importado seja da 
China “porque o preço com o 
importado é o mesmo, neste 
caso, acabo entendendo que 
o partido no poder não quer 

facilitar a vida do povo que 
governa.

O entrevistado é um jovem de 
24 anos de idade, residente no 
bairro de Malhazine, Técnico 
de Suporte informático. A fonte 
aponta que o Governo no seu 
entender não quer ver o povo 
crescer, “existem barreiras 
como se fosse um sistema criado 
para permanecer no mesmo 
canto, porque não se justifica 
também que haja um aumento 
salarial a 100% enquanto já são 
pessoas com posses e o povo 
que nada tem, receba uma 
miséria, como se tivéssemos 
sido mal colonizados. não há 
desenvolvimento no país, o 
nível de escolaridade é baixo, 
assim como  a qualidade, 
não há igualdade de direitos 
porque o aumento salarial 
deve ser o mesmo, até porque 
o Presidente e os deputados 
tem regalias, nem tudo pagam 
mas aquele cidadão que recebe 
4.500MT tem de pagar todas as 
contas”, disse.

O jovem mais adiante ao 
dizer que devia se  arriscar em 
mudar o partido para o outro 
como forma de procurar uma 
vida melhor. “um Governo que 

zele pelo seu povo, ame o seu 
povo, só está a se sobreviver e 
nada muda. nalgumas famílias 
só há uma ou duas refeições 
por dia não. num país onde a 
refeição principal é o jantar e o 
que sobra é o que se usa para o 
almoço no dia seguinte”.

Macaringue frisou haver casos 
em que uma família leva meses 
para comer um ovo e noutras 
situações comem o ovo mas, 
beber um refrigerante é só na 
quadra festiva.

Por seu turno fernando 
Murete de 57 anos de idade, 
pai de 4 filhos, empreendedor 
juntamente com sua esposa no 
Mercado Grossista do Zimpeto 

Governação no centro das reclamações dos 
jovens para uma vida de qualidade

CUstO DE VIDA EM MOçAMBIQUE

Augusto Eugénio Macaringue
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em conversa com o Jornal Visão, 
revelou que na governação 
de Joaquim Chissano a vida 
estava um pouco melhor devido 
ao programa de reabilitação 
económica. Murete acredita 
que as mudanças negativas só 
aconteceram  na entrada de 
Armando Emílio Guebuza como 
Presidente da República que 
também no primeiro mandato 
estava tudo em perfeitas 
condições “e foram mudando 
já no segundo mandato e agora 
estão péssimas”.

Murete apontou que é 
empreendedor desde a década 
80. Segundo conta, antes dava 
para viver através de um 
negócio, mas desde o ano de 
2012 até então não tem sido 
nada fácil principalmente com a 
ordem de despejo que a Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) recebeu, vivem correndo 
de um lado para outro, não 
consegue cobrir com todos os 
gastos de sua família devido às 
condições de vida, mas sempre 
permanece com forças pois não 
tem mais nada a fazer porque 
nem mesmo a chuva não cai 
para recorrer a machamba.

durante a nossa busca por 
respostas com os cidadãos de 
Maputo, escalamos o mercado 
grossista do Zimpeto, onde 
conversamos com luciano 
bernardo Macamo de 28 anos 
de idade, comerciante. luciano 
conta que enfrentou muitas 
dificuldades na vida, antes 
de ser empreendedor tendo 
trabalhado numa empresa e 
infelizmente a mesma acabou 
reduzindo o pessoal tendo sido 
ele o infortunado, refugiando-se 
no negócio.

Macamo diz que 
é empreendedor há 
aproximadamente 6 
anos e não tem sido 
fácil principalmente 
desde a entrada da 
pandemia da covid-19, 
tem enfrentado vários 
desafios mas como o  
sucesso exige sacrifício, 
apesar de sofrer com 
os carros, a vontade de 
desistir é menor.

Outro interlocutor é 
nélio Estêvão Mungoi 
que contou um pouco 
do seu dia-a-dia. O 
jovem nélio, aponta 
que as despesas das 
suas necessidades 
estão acima daquilo 
que um cidadão 
ganha, dizendo que se todos 
os moçambicanos ganhassem 
cem mil meticais e as despesas 
fossem de três mil meticais 
o custo de vida seria menor. 

“Com a independência, todos 
os cidadãos tinham dinheiro 
mas não tinham o que comprar, 
as prateleiras ficavam vazias, 
entretanto, com os acordos de 
Paz,  todos os cidadãos têm 
prateleiras cheias mas com 
bolso vazio. Positivamente 
é que  os indivíduos sempre 
criaram alternativas para poder 
enfrentar os desafios que lhes 
encaram no seu quotidiano para 
reduzir algumas necessidades 
apesar de que o custo de vida é 
uma questão de canção porque 
foi sempre  alto”, frisou.

Mungoi explanou que antes 
de 1992 o Estado Moçambicano 
era providencialista, definia 
o que comer ao cidadão, a 
quantidade mas de lá para cá o 
sistema mudou de socialismo 
para capitalismo “eis a razão 
do custo de vida estar muito 
alto, a definição dos alimentos 
do estado não eram suficientes 
mas reconhecia-se esforço que o 
Estado fazia para o bem estar do 
povo Moçambicano”, disse.

Em relação à qualidade de 
vida, conta o entrevistado, 
melhorou bastante de 1992 
para cá, lamentável é que essa 
qualidade somente é para um 
pequeno grupo e a maioria a 
vida está a cada dia mais difícil.

nélio apontou que ainda não 
foi encontrado um sistema que 
equilibre a vida de qualidade 
de um cidadão segundo o que 
ganha. “Em termos de produção 
de produtos alimentícios no país 
o mercado não tem muita oferta, 
ou seja,  não temos os produtos na 
quantidade que nós queremos, a 
cebola , o tomate não estão na 

sua quantidade certa, a oferta é 
muito menor e isso faz com que 
os produtos sejam carros, mas 
o trabalho que está sendo feito 

pelo Estado, empresas privadas, 
OnG´s se o esforço for contínuo 
chegaremos a um nível desejado 
no qual haverá muita oferta no 
mercado e o nível de procura 
será menor”, acrescentou.

Mungoi é um jovem licenciado 
em Filosofia, residente no bairro 
de Magoanine e diz que segundo 
a  Organização nacional do 
Trabalho o cabaz moçambicano 
digno  custa no mínimo vinte 
e cinco mil meticais, querendo 
dizer que poucos conseguem 
adquirir mas há quem nem os três 
mil ganha mensalmente, “mas 
vive através de sua machamba, 
pesca, não gastam quase nada 
somente o esforço e no final do 
dia têm uma mesa recheada, rica 
em proteínas e energia”, o que 
segundo Mungói faz com que 
seja possível viver abaixo de três 
mil meticais apesar de não fazer 
parte de uma boa qualidade de 
vida.

Ainda na conversa com 
o jovem,  este avançou 
que cada ser humano 
tem especificações no seu 
organismo,  numa família 
nem todos devem comer 
o mesmo alimento devido 
ao seu organismo mas 
com o nível de vida que 
se têm não é possível , 
acabam comendo o mesmo 
alimento apesar de ser 
desastroso porque nalgum 
momento acaba causando 
algumas doenças.

“Queremos um 
município organizado, sem 
vendedores nos passeios 
mas simultaneamente o 
nosso município não tem 
condições de proporcionar 
emprego, acesso ao 
mercado porque não dá 
para vender na rua. há 

quem quer estar no mercado mas 
lá há muita confusão de bancas 
e acho que os mercados deviam 
ser mais largos para transformar 

o informal para formal, porque 
assim corta o futuro de muitas 
crianças cujos pais são fazem 
negócio para poder pagar 
a escola, cara, alimentação 
cara, criando assim munícipes 
marginais”, desabafou.

A maratona em busca de 
respostas e recomendações 
sobre o custo de vida, continuou 
e a seguir a conversa é com nélio 
Efraime nhangal residente no 
bairro do Zimpeto e trabalha 
no mercado Grossista do 
Zimpeto com mobiliário há 31 
anos. iniciou o seu negócio no 
“Benfica”(George Dimitrov), 
gradualmente foi adquirindo 
mais experiência até que 
conseguiu espaço no Zimpeto. 
diz não ser fácil trabalhar com 
mobiliário porque não são 
coisas que se compram dia-a-
dia, precisa de muito esforço, 
paciência e cautela e diz estar 
satisfeito porque é algo que 
escolheu e gosta.

nhangal têm 48 anos de idade 
e 8 filhos, ainda criança sempre 
sonhou em ser independente, 
ter seu próprio negócio e através 
dele paga as despesas escolares 
dos filhos, a alimentação e por 
mais que seja difícil têm sempre 
dado o seu melhor.

Abdul Simões, de 21 anos de 
idade, natural de Quelimane 
que só frequentou a escola 
até 6.ª classe, justifica que não 
pode mais continuar com os 
estudos devido ao custo de 
vida. Veio a cidade capital em 
busca de melhores condições 
de vida e actualmente vive 
com seu tio. diz ele que não é 
fácil viver através do negócio 
porque o movimento oscila, tem 
procurado emprego e não acha 
e como o tio é empreendedor 
incentivou-o a fazer um pequeno 
negócio enquanto não acha um 
emprego formal.

A fraca capacidade e falta de 
incentivo escolar são apontados 
pelos nossos interlocutores 
como factores influenciando em 
parte no recrudescimento do 
nível de pobreza e custo de vida.

O custo de vida em 
Moçambique é aliado aos 
preços de bens e serviços que 
continuam a subir. Em Março do 
ano em curso, o aumento foi 5,76 
por cento comparativamente ao 
mesmo mês do ano 2020. Trata-
se da maior subida desde 2019, 
que faz com que as contas das 
famílias fiquem mais apertadas 
a cada dia que passa.

num simples cálculo e 
estimativa, uma família de 
quatro membros precisa de 
aproximadamente 174 mil 
meticais para conseguir ganhar 

Nélio Estêvão Mungoi
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a vida e ter uma alimentação 
de qualidade, o que não condiz 
com a realidade do dia-a-
dia. O aumento salarial em 
Moçambique é desproporcional 
aos gastos com cesta básica 
e o dinheiro de manutenção 
para que se chegue a mais um 
mês e ganhar a vida, o que 
abre caminhos para que o país 
mergulhe na miséria.

A função pública teve uma 

subida salarial de 5%, passando 
o salário mínimo para 4.691 
meticais (63 euros), a agricultura 
conheceu um aumento de 10%, 
passando para 4.829 meticais 
(64 euros) e a pesca industrial 
aumentou 3,7% para 5.570 
meticais (74 euros).

na maioria das famílias todos 
os membros devem dedicar 
uma parte do seu tempo noutras 
actividades como forma de 

contribuir na renda doméstica, 
incluindo a venda de diversos 
produtos alimentares e não na 
via pública, Xitiques entre outras 
práticas.

Quando um membro da 
família adoece, normalmente 
busca-se ajuda médica num 
posto de saúde que são 
apenas cinco meticais para os 
medicamentos e um metical 
de consulta, mas quando se 

deparam com uma situação 
da falta de um  determinado 
medicamento são obrigados a 
recorrer às farmácias privadas o 
que torna-se complicado devido 
ao valor elevado.

As razões do custo de vida 
em Moçambique são diversas e 
determinam a forma social com 
que os cidadãos devem ter.

A última ses-
são foi tem-
porariamente 
i n t e r r o m p -
ida devido 
ao comporta-

mento inadequado de António 
Carlos do Rosário. Réu revelou 
que ex-Presidente Guebuza 
não estava a par da criação da 
EMAtUM.

O antigo diretor da inteligên-
cia Económica do Serviço de 
informações e Segurança do 
Estado (SiSE), António Carlos 
do Rosário, afirmou, esta quin-
ta-feira (28.10), em tribunal, que 
o ex-Presidente moçambicano 
Armando Guebuza não estava 
a par da criação da EMATuM, 
uma das empresas estatais que 
contraíram os empréstimos na 
origem das chamadas dívidas 
ocultas.

O réu, o último dos 19 ouvi-
dos no julgamento, referiu que 
Guebuza, na qualidade de co-
mandante-chefe das forcas de 
defesa e Segurança, apenas to-
mou conhecimento depois do 
lançamento das operações e da 
contração do empréstimo de 270 
milhões de dólares junto do ban-
co CreditSuisse.

"no momento que lançámos 
a operação no mercado, não 
partilhámos com chefe de Esta-
do que esta empresa de nome 
EMATuM e aquela componen-
te de pesca que nos temos no 
SiMP", numa referência ao do 
Sistema integrado de Monito-
ria e Proteção (SiMP) da zona 
económica exclusiva.

Presidente Armando 
Guebuza não sabia 
de nada

do Rosário explicou que Gue-
buza não foi informado, porque 
não era membro do comando 
operativo, a entidade das forças 
de defesa e Segurança que 
propôs ao Governo a aprovação 
do SIMP. O Ministério Público 
acredita que o sistema foi o ar-
dil usado para a mobilização dos 
empréstimos.

O juiz Efigénio Batista insistiu: 
"Quer dizer, assinaram o con-
trato de fornecimento da EMA-
TUM, de financiamento, contac-
taram a CreditSuisse, o ministro 
Chang assinou garantias, e o 
Presidente da República não sa-
bia nada disso?" O réu respon-
deu afirmativamente.

O antigo número dois da se-
creta moçambicana voltou a 
declarar que o responsável por 
toda a operação foi o coorde-
nador do Comando Conjunto, 
o antigo ministro da defesa e 
atual chefe de Estado, filipe ny-
usi, apesar de acrescentar: "não 
estou aqui para incriminar nin-
guém".

Juiz interrompe 
audição

O julgamento desta quinta 
feira teve momentos tensos que 
levaram o juiz a dar por termi-
nada a audiência por mau com-
portamento do réu, quando foi 
chamado a responder a uma 
pergunta da Ordem dos Advo-
gados representada por flávio 
Menete.

"Meritíssimo, tira o Menete 
daqui como fez com o doutor 
Chivale, faz favor", exclamou do 
Rosário, ao que o juiz respon-
deu: "Está terminado o inter-
rogatório do réu. foi advertido 
várias vezes para se comportar 
com urbanidade. Palavras como 
tira o Menete daqui, o tribunal 
não vai permitir".

A irritação do réu deveu-se 
ao facto de o advogado flávio 
Menete o interrogar sobre 
declarações prestadas por ime-
ram, membro do SiSE e diretor 
de uma empresa aliada à se-
creta no âmbito de um proces-

so autónomo. nesse processo, 
Imeram teria afirmado que foi 
detido pelo Serviço nacional de 
investigação Criminal quando 
levantou 50 milhões de meticais, 
cerca de um milhão de euros.

Réu pede desculpa

Carlos do Rosário afirmou 
que imeram foi sequestrado pela 
polícia e acusou flávio Menete 
de fazer perguntas para saber 
das operações internas do SiSE. 
O juiz acabou por recuar na de-
cisão de terminar a audiência, 
porque o advogado de António 
Carlos do Rosário, isálcio Ma-
hanjane, e outros advogados, 
pediram para compreensão pelo 
estado emotivo do réu.

O interrogatório prosseguiu 
depois de um pedido de des-
culpas de Carlos do Rosário, o 
último dos 19 réus a ser ouvido 
no julgamento. na sexta-feira 
(29.10), as audições continuam 
com a audição do primeiro de 64 
declarantes.

dívidas ocultas: Último dia de 
audição dos réus foi turbulento



Sexta-feira, 29 de Outubro de 2021 9Edição 147 - Ano V

Com a pandemia 
do novo 
coronavírus, 
o público 
passou para as 
redes sociais 

e os cantores dão concertos ao 
vivo como forma de entreter os 
seus fãs e seguidores. O jovem 
músico Mr to de novo, ama a 
música desde a sua infância, 
facto este que lhe impulsionou 
a apostar no seu sonho.

“Sou um novo talento na 
música mas estou a gostar dessa 
caminhada pois, o mundo da 
música me ajudou a conhecer 
novas pessoas e a ser respeitado, 
continuarei a trabalhar duro 

para chegar ao topo”, acredita
Mr To de novo revelou-nos 

que sua paixão pela música 
surgiu em 2011 na terra do Rand.

“Em 2011  na vizinha áfrica do 
Sul a paixão pela música foi mais 
forte pois, as pessoas lá vivem e 
gostam da música, então decidi 
gravar a minha primeira música 
onde enfrentei vários desafios 
uma vez que em Moçambique 
não tive boas oportunidades 
para tal”, revelou Mr To de 
novo.

Mr To de novo conta com 14 
faixas disponíveis e segundo ele 
a intenção é continuar a trabalhar 
duro para trazer mais novidades 
para os seus fãs e seguidores.

“não é fácil fazer música em Moçambique” - 
defende Mr to de novo

Ómega é um 
jovem que 
s o n h o u 
sempre em 
algo que faz 
bem na vida 

do ouvinte, algo que transforma 
a vida, que vive para Deus, que 
serve a Deus, e um jovem que 
anda em Cristo e sonha em 
alcançar almas para o senhor 
Deus.

É um jovem que sempre 
foi apaixonado pela música  
mas que antes ele tinha uma 
certa limitação nas músicas 
românticas e Kizomba.

Ómega conta que sua vida 
antes de conhecer Cristo era uma 
mera hipocrisia pois vivia na 
mentira, na ilusão e na perdição.

“Eu achava que estava vivo 
mas na verdade não estava, 
nesse mesmo tempo o meu 
melhor amigo o Alpha já tinha 
se convertido,  ele já estava em 
Cristo.  Quando ele falava para 
mim de deus eu até lhe achava 
louco,  doente, mas as palavras 
que saiam dele eram, palavras 
sinceras, palavras capazes de  
ajudar a se livrar da ilusão, 
foi dai que   falei para mim 
mesmo que tinha que colocar 
fim nesses tormentos. Escolhi 
o nome Ómega porque decidi 
colocar o fim nas coisas que 
não me purificavam, que não 
agradavam a deus”, disse.

A fonte revelou ainda que tem 
mais de 10 faixas fora do Gospel,  
sendo que no RAP GOSPEl 
conta com 4.

“desde muito fazia rap em 

geral, mas depois de ter me 
convertido decidi fazer rap 
gospel e motivation no início 
da carreira. Eu tive mesmo que 
enfrentar muito desafios, tive 

que lutar comigo mesmo para 
poder tirar a minha primeira 
letra, eu sou daqueles que 
pouco fala, então isso me levou 
a demorar nas minhas primeiras 
músicas e eu faço música porque 
amo, não espero ganhar fama, 
nem dinheiro, eu só espero 
ganhar almas para Jesus”, 
frisou Ómega. Ómega disse não 
enfrentar muitos desafios face à 
pandemia pois tem tomado as 
devidas precauções.

“Para ser sincero, a covid-19 
não afectou em nada nos meus 
trabalhos, nas minhas músicas,  
pois tomamos todas medidas 
de prevenção, como lavar, as 
mãos,  usar máscara a partir 
do momento que saímos de 
casa para o estúdio, lá também, 
há rigorosidade nas medidas 
de prevenção, e depois de 
gravarmos as músicas, nós 
publicamos elas na internet,  
partilhamos links com alguns 
amigos. Assim a música vai 
passando de um para outro,  eu 
em particular não espero ganhar 
valores monetários com música, 
mas sim ganhar almas para 
deus”, destacou

de realçar que o jovem está a 
preparar para o próximo ano um 
álbum que será composto por 
de 10 faixas musicais mas para 
este os seus seguidores devem 
esperar mais. 

“não espero ganhar valores monetários com a música, 
mas sim ganhar almas para Deus” - defende Ómega

Cultura


