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JORNAL VISÃO
SITUAÇÃO DO NOSSO 
DESPORTO É UMA 
LÁSTIMA

PARA JUNAIDE LALGY PRESIDENTE DA BLACK BULLS

DEVIDO AO ATROPELO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS:

MDM diz que o povo está 
atento e fará justiça »»»pág.05

• “...hoje são 16, amanhã são 14 e 
agora temos que ir à prova com 12 
equipas e aí a gente não sabe para 
onde é que isso vai. É campeonato 
de um país inteiro esse... é óbvio 
que se alega questões fi nanceiras 
o que não podemos negar, mas o 
que intriga é porque não se estuda 
formas de como ir se buscar 
dinheiro”.

• “Os nossos dirigentes estão 
distraídos ou nem estão 
preocupados com o desporto”.

• “O Equipamento que importei 
para ali, não tive isenção de 
nada”.

»»» 
PÁGINAS: 6 e 7

SUSTENTA É
Projecto de distribuição 
de dinheiro aos  membros  
do partido FRELIMO 
»»»pág.02

NA COOPTRAB 

Associados negam 
regresso de Juma Aly 
à presidência 
»»»pág.04
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POLÍTICA

PREÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL

O presidente do 
maior partido 
de oposição em 
m o ç a m b i q u e 
disse ontem 

na cidade de Maputo   que 
o programa Sustenta  e um 
Projeto   falhado que são  
uma forma clientelista de 
distribuição de recursos 
nacionais entre os membros 
do partido Frelimo. Ossufu 
Momade vai mais longe 
dizendo que à  varias províncias 
que as comunidades 
tem manifestado o seu 
descontentamento   sobre 
famigerado com o programa 
SUSTENTA que não esta a 
benefi ciar as pessoas.  

O líder da Renamo que 
proferia a uma  comunicação 
pela ocasião do fi nal do ano 
onde deixou palavras de 
alerta ao banco mundial que 
esta fi nanciar este programa 
no entender do politico  não 
são viáveis, nem o projeto 

ate mesmo resultado deste 
suposto projeto agrícola 
“como estamos lembrados 
o programa  SUSTENTA  e 
tantos outros  fracassados  
foram sempre tidos como 
a grande  vara magica 
para resolver os problemas 
da fome e subnutrição 
que nunca passaram de 
populismo gratuito  e via de 
enriquecimento ilícito das 
elites. “   

Ainda no seu discurso 
o presidente da Renamo   
lembrou dos raptos onde disse 
que continuam  tomaram 
contornos mais visíveis com 
o claro envolvimento dos 
agentes das forcas de defesa 
e segurança  na pratica deste 
mal e como prova de estarmos 
perante o crime organizado 
com o apadrinhamento de 
fi guras da nomenclatura da 
lei e ordem. “a impunidade 
dos criminosos  e a falta de 
identifi cação dos mandantes 

tem  deixado os cidadãos 
num mar de incerteza  e 
intranquilidade, porquanto 
vezes sem conta os raptos 
tem sido em plena luz do dia 
e estranhamente nunca há 
esclarecimentos.

O Ossufu Momade 
acrescenta que mais grave 
ainda se torna quando vários 
cidadãos vitimas dos raptos 
são ameaçados e forçados a 
pagaram supostas taxas para 
manterem -se em liberdade, 
para alem de varias cobranças 
de resgates cujas transações  
passam por Bancos Nacionais, 
a fonte disse aonde que 
muito recentemente foram 
exonerados os Ministros  
de Defesa Nacional e o do 
Interior, supostamente 
para  se imprimir uma  nova 
dinâmica. Contrariamente 
os esforços  feito pelo chefe 
do estado Moçambicano  os 
raptores continua  a desafi ar  
o estado e Paciano a sua 

classe nas principais cidades 
Moçambicanas, onde  mais 
recente rapto de uma cidadã  
aconteceu no distrito de 
Gondola na província de 
Manica e outro da cidade de 
Maputo

O presidente de resistência 
nacional Moçambicana  
RENAMO afi rma ainda que 
sempre o seu partido defendera 
o bem estar do povo , por isso , 
apesar das sucessíveis fraudes 
eleitorais que continua a 
ser,  o partido defensor e 
lutar por esse desiderato 
nos órgão do estado, como 
Assembleia da Republica , 
Assembleias Provinciais  e 
Conselho Autárquicos, onde o 
seu partido nas Instituições  
“temos procurado alternativa, 
apresentando propostas de 
solução para vários problemas 
que assolam o Pais, pese 
embora a ditadura do voto da 
maioria invalide sempre nas 
nossas pretensões” .

Projecto de distribuicao de denheiro aos  
membros  do partido Frelimo

SUSTENTA É:



Sexta-feira, 24 de Dezembro de 2021 3Edição 149 - Ano V

SIGA-NOS: +258 87 200 7240www.jornalvisaomoz.com

SOCIEDADE

Governo de Moçambique proíbe 
trabalhadores da função Pública de 
se fi liarem à OTM-CS

A 
Organização dos 
Trabalhadores de 
Moçambique Central 
Sindical(OTM-
CS) reafi rma a 
importância da 
liberdade sindical e 
de associação no  país 
e o reconhecimento 
efectivo do Direito 
de negociação 
colectiva a todos 
os trabalhadores 
incluindo na função 
publica, onde há 
processos levados a 
cabo pelo movimento 
sindical visando a 
revisão da Lei 18/2014 
de Agosto - Lei de 
exercício Sindical na 
função publica.  

A OTM-CS aponta que 
o Governo Moçambicano 
continua a negar a formação 
de sindicatos na função 
pública, prejudicando seus 
recursos humanos de um 
direito estabelecido por lei, 
condenando a estes a não 
discutirem os problemas 
da camada laboral de forma 
aberta e inclusiva. 

A manifestação de repúdio 
contra esta negação do 
governo foi feita pelo secretário 
Geral da Organização dos 
Trabalhadores de Moçambique 
Central Sindical(OTM-CS) 
Alexandre Munguambe, 
que falava na cerimónia 
de encerramento do ano 
e balanço das actividades 
e resultados alcançados 
durante o exercício de 2021. 
Munguambe disse que o custo 
de vida no país está bastante 
alto para os rendimentos 
tão baixos que a maioria dos 
moçambicanos consegue 
aliado a elevada  taxa de 
desemprego e precariedade 
laboral que coloca os 
trabalhadores numa situação 
de incerteza em relação ao seu 

futuro sobretudo a camada 
mais jovem.

Aquele Sindicalista aponta 
que a quadra festiva é contrária 
ao ensejo dos trabalhadores 
que são obrigados a 
festejarem arrascas pois, “as 
datas festivas são momentos 
propícios para especulação 
dos preços dos produtos da 
primeira necessidade sem 
que nenhuma autoridade 
competente tome algumas 

medidas em defesa do 
consumidor”.

Por via disso Alexandre 
Munguambe lança apelo às 
autoridades competentes para 
que faça a devida fi scalização 
de modo que os comerciantes 

não enveredam por este 
caminho das especulações 
dos preços, “que ponham mão 
na consciência e parem de 
sacrifi car um povo cansado de 
pobreza, doenças, e guerras”, 
desabafou.

Munguambe lembrou das 
comemorações das datas 
festivas dos trabalhadores 
como primeiro de Maio e o 
Treze de Outubro apontando 
terem sido celebradas de forma 

simbólica devido às  restrições 
impostas pela necessidade 
de prevenção contra a 
COVID19, acrescentando que 
a OTM-CS continua no seu 
objectivo de lutar pela justiça 
laboral, por políticas públicas 

laborais favoráveis aos 
trabalhadores e por um 
progresso económico 
e social sustentável de 
Moçambique.

Aquele defensor da 
massa laboral disse que 
a instituição que dirige 
sempre foi contra a 
exploração, o trabalho 
indigno e alinhados 
na reafi rmação de que 
o trabalho não pode 
nem deve ser uma 
mercadoria e que a 
pobreza, constitui 
um perigo para 
prosperidade de todos 
e deve ser combatida. 
“Temos o dever de 
promover acções que 
permitam alcançar os 
objectivos do emprego 
decente  e a elevação 
do nível  de vida dos 
trabalhadores  e suas 
famílias”.

O Secretário da OTM-
CS considera que o 
diálogo social efectivo, o 
envolvimento dos sindicatos  
na defi nição de estratégias 
de desenvolvimento  e a 
prática do tripartismo, são 
vitais para o alcance de 
soluções e fortalecer  a coesão 
social, o estado de direito, e 
compromisso de contribuir 
com o trabalho árduo decente 
para o desenvolvimento de 
Moçambique.

Munguambe defende ainda 
o espírito de promover sempre 
o trabalho e emprego decentes 
que na prática signifi ca o 
respeito pelos direitos dos 
trabalhadores, a liberdade 
sindical, o reconhecimento 
efectivo do direito de 
negociação colectiva, a 
eliminação de todas formas a 
de trabalho forçado, abolição 
efectiva do trabalho infantil, a 
eliminação de todas as formas 
de discriminação em matérias 
de emprego e ocupação  e  
salvaguardar todos os direitos 
das mulheres trabalhadoras e 
da igualdade de Género. 

SEGUNDO SINDICALISTAS:

Secretário Geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical(OTM-CS) 
Alexandre Munguambe
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Depois de o 
Jornal Visão 
Moçambique 
ter trazido a 
púbico, o es-
cândalo de 

usurpação de cargo na Coop-
erativa dos transportadores 
do corredor 2 – Boane, onde 
o presidente em exercício foi 
destituído coercivamente por 
motivos não claros até então, 
aquela agremiação nomeou 
um novo timoneiro numa as-
sembleia extraordinária re-
alizada a 25 de Novembro úl-
timo. A assembleia não tinha 
como agenda a eleição de um 
novo presidente, pois o pro-
cesso ainda corre em tribu-
nais.

Ao que tudo indica segundo 
documentos em nossa posse, 
Juma Aly e outros membros 
foram surpreendidos com as 
eleições gerais para o novo di-
rigente da COOPTRAB.

Neste momento Titos Melo 
está como presidente da co-
operativa após a eleição pela 
maioria mas que alguns mem-
bros num universo de 11 con-
testam a sua eleição assu-
mindo que o processo ainda 
está nas mãos do juiz, pelo 
que é ilegal e não deve ser as-
sumido como legítimo. Em 
contrapartida, o jornal Visão 
Moçambique sabe que Titos 
Melo aponta Juma Aly como o 
único culpado neste processo, 
pois este segundo Melo traiu 
a confi ança dos membros que 
não o elegeram e sim o in-
dicaram para o cargo e desta 
forma os mesmos decidiram 
removê-lo por não haver mais 
confi ança.

A confusão que se instalou 
na cooperativa dos trans-
portadores de Boane, foi ini-
cialmente apontada para a 
questão da retirada de auto-
carros de uma parte do grupo 
de 11 membros daquela agre-
miação e foram alocados ao 
Presidente em exercício Juma 
Aly. A atitude não agradou aos 
outros membros da Coopera-
tiva, o que lhes obrigou a af-
astá-lo compulsivamente, sem 
no entanto observarem os es-
tatutos da organização, ao que 
este recorreu ao tribunal para 
a mediação do confl ito.

Segundo o actual presidente 
eleito a 25 de Novembro últi-
mo, o problema da retirada dos 
autocarros não foi condicio-
nado pela falta de pagamento 
da letra e sim do problema da 
bilhética o vulgo FAMBA da 
Agência Metropolitana de Ma-
puto.

“Não foi por falta de paga-
mento das letras da última 
frota de 100 autocarros ent-
regues pelo Governo e sim da 
bilhética (FAMBA) que mais 
tarde veio se perceber que o 
problema é do próprio sistema 
do que propriamente do gestor 
e até hoje temos estes prob-
lemas”, explica Melo.

Melo acrescentou que o que 
lhes “chateou” é ter-se retirado 
dois autocarros a dois mem-
bros que estão a operar no 
corredor 2 há mais de 25 anos 
e se alocado a apenas Juma 
Aly. No entender do nosso in-
terlocutor os dois autocarros 

não deviam ter sido retirados 
daqueles operadores ou de-
vessem ser alocados a coop-
erativa para fazer o trabalho 
e continuarem a contribuir na 
manutenção das instalações 
daquela organização dos 
transportadores do corredor 2.

“Neste momento estamos a 
viver juntos, mas temos este 
problema. Por mim, é um 
problema que pode ser ultra-
passado. Pedimos ao Presi-
dente Juma Aly para retirar o 
processo no tribunal para lhe 
devolvermos a presidência da 
cooperativa, mas o que parece 
é que ele não está interessa-
do”, esclarece Melo.

Titos vai mais longe ao afi r-
mar que mesmo que existam 
processos a correr nos tri-
bunais a cooperativa não vai 
parar.

Por seu turno o presidente 
da COOTRAC Rodrigues Tsu-
cane, reagindo ao problema 

que está  a acontecer na coop-
erativa do Corredor 2, negou 
seu envolvimento apontan-
do haver necessidade se as 
águas, pois não pode se pro-
nuncia dos  problemas de out-
ras pessoas atendendo que faz 
parte daquela cooperativa dos 
transportadores. “Não con-
heço os problemas internos  
da cooperativa por isso  não 
sei nada deste assunto. O que 
eu sei é que fui convidado pela 
FEMATRO, para ser presiden-
te da Comissão Eleitoral para 
dirigir assembleia extraor-
dinário  da cooperativa”, ex-
plana Tsucane.

À entrevista que não dura 
mais de 10 minutos, Rodrigues 
Tsucane, disse que no seu en-
tender os membros  da coop-
erativa ao ver uma falha nos 
associados a prior devem en-
contrar meios de resolução ao 
invés de envolver instâncias 
judiciais.

Ademais Tsucane apon-
tou que não foi à cooperativa 
para resolver assuntos inter-
nos mas o objectivo fi nal era 
dirigir a assembleia extraor-
dinária como membro da FE-
MATRO

Sobre uma acta assinada e 
com ausência do presidente 
ora deposto e que legitima Ti-
tos Mali para o cargo, Tsucane 
diz que, a acta não é um doc-
umento que legitima um pres-
idente mas acta desempenha 
sempre um papel quando as 
pessoas a assinam e reconhe-
cem.

A eleição segundo Tsucane 
foi limpa pois, Titos Melo foi 
eleito pela maioria dos mem-
bros(10 votos) num total de 11.

Depois desta versão do Pres-
idente da COOTRAC, o Jornal 
Visão Moçambique procurou 
novamente ouvir Juma Aly, 
o centro das atenções neste 
problema que promete fazer 
cair muita tinta.

Juma Aly já na entrevista 
ao Visão Moçambique, rev-
elou que na acta que recebeu 
não constava a informação 
de que se tratava de eleições 
gerais, apontando que foi tudo 
uma surpresa. O Jornal Visão 
Moçambique buscou pela 
edição com a acta publicada e 

NA COOPTRAB 

Associados negam regresso de Juma Aly 
à presidência

Por: Ângelo Manhengue
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O Presidente do 
Movimento  
Democrático 
de 
Moçambique 
MDM 

apela ao governo para 
pautar por um julgamento 
sério sem manipulação 
política do caso das dívidas 
Ocultas  porque será um 
contributo signifi cativo para 
credibilidade da Justiça em 
Moçambique e seja extensivo 
aos responsáveis políticos 
na decisão e autorização das 
mesmas porque o Povo está 
atento e fará a sua justiça.

Lutero Simango que chamou 
a imprensa para fazer o 
último discurso do ano aliado 
a quadra festiva, disse que o 
governo moçambicano precisa 
trabalhar estrategicamente 
para devolver a estabilidade 

macroeconómica e 
restabelecer a confi ança 
através de uma melhor 
governação económica 
e maior transparência 
combatendo sem tréguas a 
teia da corrupção que tende a 
capturar o Estado.

O líder do 3.º maior partido 
da oposição em Moçambique 
apela ao estado a pensar 
nas reformas estruturais 
destinadas a apoiar o sector 
privado através da revisão 
da política fi scal vigente 
com objectivo de reduzir os 
encargos fi scais para fazer 
face à situação imposta pela 
pandemia da COVID – 19 e 
pelas difi culdades que se 
encontram mergulhadas as 
pequenas e médias empresas. 
“Está cada vez mais evidente 
que urge reinventar o Estado 
Moçambicano e libertá-lo do 

controlo da teia da corrupção.”
Simango vai mais longe 

afi rmando  que a separação 
de poderes e a redução dos 
poderes do Chefe do Estado 
assim como a criação do 
Tribunal de Contas, será de 
facto a garantia e vontade 
política de praticar princípios e 
valores de uma boa governação 
assente na Participação, 
Abrangência e Inclusão,  
onde a descentralização em 
Moçambique continua a viver 
uma forte cultura centralista. 
“É preciso contrapor a 
esta mentalidade, pois, os 
moçambicanos desejam que 
o poder de decisão seja mais 
próximo de si para ajudar a 
resolver os seus problemas. 
Moçambique precisa de um 
Estado menos centralizado, 
menos burocratizado e assente 
no princípio de valores éticos 

e morais”.
O presidente do MDM 

disse na sua mensagem que 
o governo deve continuar a 
apostar na agricultura e a 
agropecuária incluindo infra 
estruturas de água, energia e 
estradas nas zonas produtivas 
para o desenvolvimento da 
indústria alimentar, para que 
a agricultura, pesca e pecuária 
contribuam na formação 
do mercado nacional que é 
um factor para geração de 
empregos, oportunidades de 
negócios e a estabilização da 
vida das populações  no país.

No capítulo da 
industrialização  Lutero 
Simango  disse que é preciso 
promover o desenvolvimento 
do sector em bases 
sustentáveis, contribuindo 
para a geração de empregos, 
oportunidades de negócios  

MDM diz que o povo está atento e fará justiça

POLÍTICA

DEVIDO AO ATROPELO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS:
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DESTAQUE

O Presidente da 
A s s o c i a ç ã o 
D e s p o r t i v a 
Black Bulls 
está costas 
voltada com 

os dirigentes desportivos e 
governo que quase nada fazem 
para incentivar empresários a 
apoiarem o desporto em todas 
as vertentes. Junaide Lalgy, 
remata que o governo embora 
tenha a “faca e o queijo na mão”, 
nada faz para o envolvimento 
do desporto nacional, situação 
que condena os aspirantes a 
profi ssionais principalmente 
do “desporto rei” a sucumbirem 
e vivam sem prestígio no fi m de 
suas carreiras.

Para aquele dirigente e 
apoiante do futebol, Moçambique 
não tem nenhum programa 
desportivo que contribua 
para a profi ssionalização 
dos jovens que aspiram jogar 
além-fronteiras, condenando-
os à miséria. “A SITUAÇÃO 
DO NOSSO DESPORTO É UMA 
LÁSTIMA, nós não evoluímos 
nada. De lá até cá, pelo contrário 
regredimos, eu posso dizer 
que a qualidade dos jogadores 
que tínhamos no passado pós 
independência... as equipas 
históricas, o Desportivo, Costa 
do Sol, Ferroviário da Beira e 
por aí em diante eram espelho e 
escolas de talentos, mas fi caram 
no passado”.

Junaide Lalgy, aponta a fraca 
participação do governo como 
a principal causa do fracasso 
do desporto nacional em todas 
as vertentes muito mais para 
o futebol nas equipas seniores. 

Este, ressalta que as equipas de 
formação do Clube que dirige 
são um forte para a selecção 
da equipa principal aliás, por 
existir essa obrigatoriedade 
de se ter que levar jogadores 
oriundos de todas as províncias 
sem se olhar para o talento e 
compostura, não se pode por 
exemplo, diz ele “levar oito 
rapazes no Black Bulls e sim em 
todos os clubes, mesmo que não 
seja treinado aquele jogador, 
porque deve se cumprir esta 
norma de nacional. Treinou 
ou não treinou, está inserido 
num campeonato local ou não, 
tem que estar lá na selecção 
nacional”, expurgou Lalgy.

O dirigente afi rma de viva voz 
que o país não tem nenhuma 
programação de médio e a 
longo prazo para os eventos 
desportivos o que faz com que 
cada época desportiva seja 
uma surpresa pois, há que 
considerar falta de seriedade 

na arbitragem do número de 
clubes que devem constar no 
campeonato nacional, “hoje são 
16, amanhã são 14 e agora temos 
que ir à prova com 12 equipas e 
aí a gente não sabe para onde 
é que isso vai. É campeonato 
de um país inteiro esse... é 
óbvio que se alega questões 
fi nanceiras o que não podemos 
negar, mas o que intriga é 
porque não se estuda formas de 
como ir se buscar dinheiro”.

Acima de tudo, nosso 
interlocutor condena a 
diminuição do número de 
equipas a militarem no 
Moçambola sob pretextos 
orçamentais dizendo que 
falta vontade governamental 
e o ranking do desporto 
moçambicano é refl exo dos 
dirigentes que o país tem.

As multinacionais segundo 
Junaide Lalgy, nos seus países 
de origem apoiam o desporto, e 

até compram competições, mas 
em Moçambique não o fazem 
porque não receberam uma voz 
de comando indicando para tal 
efeito. “Os nossos dirigentes 
estão distraídos ou nem estão 
preocupados com o desporto”.

O governo moçambicano 
segundo o empresário 
desportivo deve encorajar 
as multinacionais e outras 
empresas a fi nanciar e 
patrocinar o desporto nacional 
usando a técnica de isenção 
de direitos por alguns anos 
e ordenando que estas, em 
virtude disso coloquem seu 
apoio ao desporto. “Se eu entro 
no desporto é porque gosto, 
não porque as leis permitem 
que empresários participem 
motivados tendo pressuposto 
como o exemplo que dei de 
isentar os impostos, direitos ou 
outras taxas que o governo as 
conhece muito bem, mas isto é 
desporto, tem que ser algo que 
eu dou e vou buscar, dou e vou 
buscar”.

Junaide Lalgy revelou que 
mesmo sendo um dos que 
mais apoia o desporto rei com 
todo prazer em Moçambique, 
quando faz a importação do 
material para equipar o clube 
e associação Black Bulls, 
não tem isenção de direitos 
e mesmo assim o campo da 
equipa principal empresta a 
selecção quando tem jogos 
ofi ciais sem cobrar nem um 
tostão, “à semelhança do 
que vai acontecer daqui há 6 
meses quando terminarmos a 
construção do campo principal, 
iremos emprestar a selecção 

Presidente da Associação Desportiva Black Bulls, Junaide Lalgy

SITUAÇÃO DO NOSSO 
DESPORTO É UMA 
LÁSTIMA

PARA JUNAIDE LALGY PRESIDENTE DA BLACK 
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DESTAQUE

sénior masculina para a 
realização de seus jogos pois 
não se sabe quando é que o 
Estádio Nacional do Zimpeto 
vai ser aprovado na situação 
em que se encontra, pela FIFA”, 
explodiu.

Outra questão colocada pelo 
nosso entrevistado tem que 
ver com a data de término do 
campeonato e de início do 
outro, frisando que por exemplo 
o Moçambola terminou em 30 
de Outubro  e daí contam-se os 
meses de Novembro até Maio, 
totalizando sete meses com 
os clubes e jogadores parados, 
acrescentando que não existe 
um plano contínuo desportivo 
que demonstre vontade para que 
a modalidade de futebol avance 
no país, pois não se pode fazer 
bons jogadores numa época que 
dura apenas 4 meses.

Junaide é de opinião que 
se faça um plano quinquenal 
para se renovar os clubes e as 
camadas de formação, de modo 
a fortalecer as equipas e quiçá 
moçambicanos possam militar 
em clubes europeus e demais 
continentes pela qualidade 
e sustentabilidade. O plano, 
explicado por Junaide Lalgy, 
incorpora a parte da busca de 
parcerias nas multinacionais 
e outras empresas e tudo isso 
com o apoio total do Governo 
que pode por exemplo isentar 
o pagamento dos impostos 
de algumas empresas sob 
condição destas apoiarem o 
“desporto rei”.

A selecção feminina de 
futebol e a selecção sub-20, 
jogam no campo do clube 
Black Bulls sem pagar nenhum 
tostão, o que para o Presidente 
da Associação Desportiva 
Black Bulls, devia ser incentivo 
para o governo apoiá-lo.  “O 
Equipamento que importei para 
ali, não tive isenção de nada”.

O nosso interlocutor 
quando questionado sobre 
a possibilidade de alguns 
jogadores moçambicanos e 
principalmente da Black Bulls 
militarem na Europa e noutros 
continentes, Junaide Lalgy, 
diz que o nível do desporto 
moçambicano não permite que 
um jogador saia daqui por um 
pagamento. “Todo jogador que 
sai de Moçambique não é pago, é 
por empréstimo e isso vai levar 
tempo para mudar. Queremos 
que saiam muitos Zainadine, 
Mexer e mais para lançarem o 
nosso nome como Moçambique, 
enquanto isso não acontecer, 
nada poderá mudar. Hão-de sair 
daqui por empréstimo. Nunca 
há-de sair um jogador que haja 
uma compensação. Por isso 
temos estado a movimentar 
miúdos. Infelizmente ainda não 
chegou aquele momento dos 

miúdos receberem contratos 
grandes que possam gerar 
alguma receita”, disse Lalgy.

Aquele empresário desportivo 
acredita que para jogadores 
moçambicanos chegarem ao 
nível de militarem nos clubes 
europeus há uma necessidade 
de investir mais na qualidade 
principalmente na formação 
desde a tenra idade e o país tem 
que ter um ranking apreciável 
no mundo do futebol para lançar 
seus jogadores além-fronteiras.

BLACK BULLS VENCE O 
MOÇAMBOLA 2021 NA SUA 
ESTREIA

Fazendo balanço da época 
passada e a estreia do clube 
que dirige no Moçambola, 
reafi rmou que foi uma entrada 
muito atabalhoado devido à 
situação da covid-19, por causa 
de muitas paragens, pré épocas 
bastante longas e desgastantes, 
o que segundo ele infl uenciou 
negativamente no consciente 
dos atletas, bem como de todo 
o staff, “sobretudo naquele 
momento de indefi nição se a 
prova arrancava ou não, onde se 
aventou a hipótese de se anular 
o campeonato”.

“Para mim o ano 2021 foi 
atípico principalmente para 
as camadas de formação pois 
ensaiaram o início, foram 
mobilizados jovens , entretanto, 
a situação do covid voltou a 
agravar-se e foi tudo cancelado 
e foi uma série de ocorrências 
que não ajudaram o atleta e a 
equipe em si”.

Junaide Lalgy, apontou que 
na equipa principal do Black 
Bulls houve excesso do número 
de treinos previstos, numa 
época bastante prolongada 
devido a diversas interrupções, 
o que refl ectiu de certa forma 
a meio do campeonato, tendo 
sua equipa se ressentido desses 
efeitos. 

O dirigente avança que 
a equipa começou bem o 

campeonato com atletas e 
a equipa técnica bastante 
motivados e determinados, 
e, internamente segundo 
Lalgy, todos os membros do 
Black Bulls, unanimemente 
afi rmaram querer entrar para 
a prova e levar a taça, “achei 
um pouco exagerado uma vez 
que era o nosso primeiro ano 
no Moçambola, um plantel 
sobretudo constituído por 
jovens, colocavam a fasquia 
bastante alta, mas prontos, 
encorajei-os e prometi-lhes 
apoiar em tudo”.

Junaide diz que o que 
realmente motivou a equipa 
foi ter iniciado o campeonato 
vencendo fora de casa tendo na 
sequência mais cinco jornadas 
até a primeira paragem devido 
ao estado de Calamidade Pública 
anunciado pelo Governo face à 
pandemia do coronavírus, aliás, 
uma pausa que durou mais ou 
menos dois meses.

A retoma à prova foi com 
muitas incertezas para o Black 
Bulls, embora tenha pausado 
com vitórias, pois não se sabia 
qual era o estado de espírito 
da equipa, duvidando se 
poderiam os jogadores manter 
o ritmo antes da pausa ou se 
regrediam. A vitória sobre a 
União Desportiva do Songo, 
foi uma das mais motivadoras 
fases que reafi rmou o objectivo 
traçado antes, levar o “canecão” 
do Moçambola 2021.

Para o Presidente da 
Associação Black Bulls, a partir 
da jornada 7 do Moçambola 
2021, os adversários, andavam 
adormecidos, o que colocou 
a equipa em vantagem, 
conquistando vitórias após 
vitórias.

Lalgy conta que o que marcou 
muito o ano do Black Bulls 
como clube foi a estratégia 
do técnico que optou sempre  
por não mudar o modelo de 
jogo independentemente do 
adversário, jogando fora ou 
em casa, o que segundo o 
dirigente criou confi ança nos 
jogadores para com o corpo 

técnico da equipa. “Em resumo, 
foi um ano extraordinário, 
equipa nova, num ano novo, 
num campeonato desnivelado 
em termos orçamentais, 
com clubes que tem planteis 
bastante recheados e nós 
entramos no anonimato, valeu-
nos o comportamento de grupo”, 
terminou Lalgy.

Ainda na mesma senda 
o Presidente e Financiador 
da Associação Desportiva 
Black Bulls, revelou que a 
participação pela primeira vez 
da sua selecção no campeonato 
Africano de Clubes, representa 
um desafi o interno e um ganho 
pois, “o que mais vale é formar 
bem ainda na tenra idade para 
que haja evolução dentro e 
fora e segundo Lalgy existem 
miúdos que estão a evoluir fora 
mas muitos são os que fazem 
parte da equipa principal que 
nos deram este resultado”.

O desportiva indaga a 
participação da sua equipa 
sobre os objectivos para a Liga 
dos Campeões Africanos se 
vão passear a classe ou jogar 
por um objectivo e assemelha à 
entrada ao Moçambola frisando 
que é necessário objectivo claro 
e que acima de tudo preparar os 
jogadores que a equipa tem e se 
olhar para aqueles que não tem 
espaço nem para ir à EUROPA 
mas que poderão ter mercado 
no continente africano.

Na entrevista ao jornal 
Visão Moçambique, Junaide 
Lalgy, fala do apoio que 
outras selecções ao redor de 
Moçambique recebem de seus 
governos, apontando que se 
conseguirem fazer uma boa 
campanha na fase de grupos, os 
jogadores do Black Bulls estarão 
na montra, o que possibilitará a 
venda de jogadores no mercado 
africano e/ou nacional, o que 
poderá equilibrar o orçamento 
interno da Associação.

“A intenção é preparar-mo-
nos condignamente para irmos 
à liga dos campeões e não fazer 
turismo”.

Com o fecho da época 
desportiva nacional, vários 
clubes estão reféns de 
treinos até que se anuncie a 
retoma do maior campeonato 
futebolístico, o Moçambola. Por 
via, o Presidente da Associação 
Desportiva Black Bulls, 
Junaide Lalgy, manifestou um 
sentimento de pesar e repúdio a 
forma como é tratado o assunto 
de desporto em Moçambique.

Aquele dirigente desportivo 
apontou que o país apesar dos 
esforços que empreende para o 
desenvolvimento do Desporto, 
peca a parte em que o governo 
não apoia afi ncadamente e em 
todas as vertentes.
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Trinta e 
Cinco Mil 
agricultores 
estão a 
benefi ciar 
de  técnicas 

digitais 3 D na massifi cação 
dos solos na produção 
da soja, batata Reno nas 
províncias da Zambézia 
e Tete, com o apoio da 
Solidaridad  uma organização 
não Governamental com 
a sede na vizinha África 
do Sul, cujo objectivo é 
assegurar que o negócio dos 
pequenos camponeses sejam 
integrados e apoiados em   
infra-estruturas  que possam  
introduzir os mesmos num 
mercado seguro.

Segundo Director Geral 
Francisco Nhanale disse 
que o objectivo  e a propósito  
da inclusão  de género  e 
o alcance de economias 
inclusivas  e sustentáveis. 
Isto signifi ca não deixar 
ninguém de fora das nossas 
estratégias de intervenção 
e inclui a aproximação aos 
marginalizados  e grupos 

excluídos como os pequenos 
produtores, os trabalhadores, 
as populações indígenas, a 
comunidade LGBT, os jovens 
as mulheres e as raparigas.

O Director da Solidaridad 
afi rma ainda que  a verdadeira 
inclusão de género e as 
verdadeiras economias 
sustentáveis só podem ser 
alcançadas se conseguirmos 
incluir as mulheres e as 
raparigas de uma 
forma estrutural e 
igualitária na economia 
formal. Francisco 
Nhanale disse que  
para alcançar esta 
situação e necessário 
que haja uma 
estratégia abrangente 
que a  Solidaridad 
acredita que o poder 
económico por si 
próprio não é sufi ciente 
para alcançar a sua 
agenda de inclusão ou 
a igual participação 
das mulheres e das 
raparigas.

O nosso entrevistado 

entende que  para eliminar 
as barreiras legais,  sociais 
e culturais profundamente 
enraizadas, primeiro devem 
ser criadas as condições 
equitativas necessárias para 
uma participação igual de 
todos, homens, mulheres 
rapazes e raparigas.      

  Francisco Nhanale disse 
ainda que  a sua instituição 
procura provar três níveis 

de casos de negócio de 
inclusão de género como a 
sensibilização formação de 
pessoal e parceiros que fazem 
parte desta abordagem, assim 
como atenção especial para 
criação de capacidade e o 
empoderamento económico e 
social das mulheres.

Na mesma senda o Director 
Geral disse para além de 
trabalhar na área de inclusão 
do género a solidariedade 
trabalha também na inovação 
do clima onde os agricultores 
são ensinados as técnicas 
das mudanças climáticas 
na agricultura  e o associado 
usando o terreno como a 
desfl orestação considerados 
como fonte importantes de 
emissões de Gazes de efeito 
de estufa a contribuir para 
mudanças climáticas, tendo 
em conta que os agricultores 
são afectados de uma forma 
desproporcional por seus 
impactos.

“Infelizmente o agricultor 
não tem acesso às 
oportunidades fi nanceiras que 
apoiam a abordagem do clima 
e inteligente na produção, na 
medida em que a maior parte 
dos instrumentos se concentra 
nos projectos fl orestais e de 
energias de grande escala, e 
por esta razão  a Solidaridad 
no seu projecto também esta 
inserido um programa de 
apoio dos agricultores na zona 
sul, centro e norte do país”.

Pequenos agricultores benefi ciam 
de técnicas de produção  3D nas 
províncias de Tete e Zambézia

AGRO BUSNESS


