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SEMANÁRIO INDEPENDENTE

Galo faz estragos em Cuamba….Galo faz estragos em Cuamba….Galo faz estragos em Cuamba….Galo faz estragos em Cuamba….Galo faz estragos em Cuamba….

Mulembwè tenta
apaziguamento junto do
eleitorado de Cuamba. Este quadro
sénior da FRELIMO desde 2004
que não pedia voto no Niassa

M a r i aM a r i aM a r i aM a r i aM a r i a
MorMorMorMorMoreno eeno eeno eeno eeno e
s e u ss e u ss e u ss e u ss e u s
a p o i a n t e sa p o i a n t e sa p o i a n t e sa p o i a n t e sa p o i a n t e s
estão aestão aestão aestão aestão a
conduzir umaconduzir umaconduzir umaconduzir umaconduzir uma
c a m p a n h ac a m p a n h ac a m p a n h ac a m p a n h ac a m p a n h a
eleitoral bemeleitoral bemeleitoral bemeleitoral bemeleitoral bem
estrestrestrestrestruturadauturadauturadauturadauturada
com ocom ocom ocom ocom o
objectivo deobjectivo deobjectivo deobjectivo deobjectivo de
conquistar oconquistar oconquistar oconquistar oconquistar o
eleitorado deeleitorado deeleitorado deeleitorado deeleitorado de
Cuamba paraCuamba paraCuamba paraCuamba paraCuamba para
a eleição doa eleição doa eleição doa eleição doa eleição do
próximo diapróximo diapróximo diapróximo diapróximo dia
7.7.7.7.7.

A empresa mineira
australiana Gold One Ltd,
listada nas bolsas de valores
ASX e JSE, que opera na
região aurífera de Lupilichi,
distrito do Lago, acaba de
intensificar as suas
pesquisas de ouro.
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Paróquia de Cobuè em obras
A Igreja Católica, Diocese de Lichinga, está a reabilitar a paróquia de Cobuè que há muito tempo se

encontrava abandonada.
As obras

consistem na colocação
da cobertura, pinturas e
reforço de alguns
paredes danificadas
com o tempo.

Pelo ritmo dos
trabalhos, espera-se
que os mesmos
terminem antes do dia
25 de Dezembro
próximo para a sua
inauguração.

Para além da
igreja, um edifício
magnífico e com vista
para o Lago Niassa, a
paróquia de Cobuè tem
um colégio que em
tempos albergou
muitas crianças. Uma destas crianças foi o herói Nacional Paulo Samuel Kankhomba, natural de Chilola,
Cobuè.

Com esta obra, a Diocese de Lichinga volta a recuperar o seu espaço em Cobuè, um meio dominado
pela igreja anglicana.

A contribuição desta paróquia na educação de muitas crianças nos anos 1960-1970 foi importante
para o estabelecimento de uma massa critica na região.

OTM-CS lança campanha
A OTM-CA OTM-CA OTM-CA OTM-CA OTM-CS, em parS, em parS, em parS, em parS, em parceria com o Ministério do Tceria com o Ministério do Tceria com o Ministério do Tceria com o Ministério do Tceria com o Ministério do Trabalho, no âmbito de boas práticas através dorabalho, no âmbito de boas práticas através dorabalho, no âmbito de boas práticas através dorabalho, no âmbito de boas práticas através dorabalho, no âmbito de boas práticas através do

Diálogo Social e Cultura de TDiálogo Social e Cultura de TDiálogo Social e Cultura de TDiálogo Social e Cultura de TDiálogo Social e Cultura de Trabalho, cuja Campanha Nacional foi lançada por Sua Excelência Prrabalho, cuja Campanha Nacional foi lançada por Sua Excelência Prrabalho, cuja Campanha Nacional foi lançada por Sua Excelência Prrabalho, cuja Campanha Nacional foi lançada por Sua Excelência Prrabalho, cuja Campanha Nacional foi lançada por Sua Excelência Presidenteesidenteesidenteesidenteesidente
da Rda Rda Rda Rda República, Arepública, Arepública, Arepública, Arepública, Armando Emílio Guebuza, a 11 de Novembrmando Emílio Guebuza, a 11 de Novembrmando Emílio Guebuza, a 11 de Novembrmando Emílio Guebuza, a 11 de Novembrmando Emílio Guebuza, a 11 de Novembro de 2010, pro de 2010, pro de 2010, pro de 2010, pro de 2010, pretende retende retende retende retende realizar uma Conferênciaealizar uma Conferênciaealizar uma Conferênciaealizar uma Conferênciaealizar uma Conferência
Nacional sobrNacional sobrNacional sobrNacional sobrNacional sobre Segurança e Saúde Ocupacional.e Segurança e Saúde Ocupacional.e Segurança e Saúde Ocupacional.e Segurança e Saúde Ocupacional.e Segurança e Saúde Ocupacional.

A campanha foi lançada na cidade da Beira esta semana. À marA campanha foi lançada na cidade da Beira esta semana. À marA campanha foi lançada na cidade da Beira esta semana. À marA campanha foi lançada na cidade da Beira esta semana. À marA campanha foi lançada na cidade da Beira esta semana. À margem desta Conferência, houve lugargem desta Conferência, houve lugargem desta Conferência, houve lugargem desta Conferência, houve lugargem desta Conferência, houve lugar
para uma exposição de boas práticas sobrpara uma exposição de boas práticas sobrpara uma exposição de boas práticas sobrpara uma exposição de boas práticas sobrpara uma exposição de boas práticas sobre a matéria, que será visitada por todos os pare a matéria, que será visitada por todos os pare a matéria, que será visitada por todos os pare a matéria, que será visitada por todos os pare a matéria, que será visitada por todos os participantes.ticipantes.ticipantes.ticipantes.ticipantes.
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CCCCCCCCCCS prS prS prS prS promove último encontromove último encontromove último encontromove último encontromove último encontro de paro de paro de paro de paro de parceirceirceirceirceirososososos
O CentrO CentrO CentrO CentrO Centro Cooperativoo Cooperativoo Cooperativoo Cooperativoo Cooperativo

Sueco (CCSueco (CCSueco (CCSueco (CCSueco (CCS) prS) prS) prS) prS) promoveu o seuomoveu o seuomoveu o seuomoveu o seuomoveu o seu
último encontrúltimo encontrúltimo encontrúltimo encontrúltimo encontro anual doso anual doso anual doso anual doso anual dos
parparparparparceirceirceirceirceiros esta semana emos esta semana emos esta semana emos esta semana emos esta semana em
Lichinga.Lichinga.Lichinga.Lichinga.Lichinga.

Este encontro é o sexto
e foi realizado sob o lema “Um
olhar Para Fora de Nós,
Manifestação Externa do
Poder”.

Com este encontro, foi
uma forma de fazer um balanço
do Programa de Apoio à
Sociedade Civil (PASC)
implementado desde 2003 na
província do Niassa.

Outro objectivo do VI
encontro anual dos parceiros do
PASC foi o de mostrar como é
que as organizações podem
desenvolver a capacidade de
estabelecer contactos com
outros actores externos e melhorar
as nossas intervenções, aproveitando
a nossa enorme potencialidade para
saber como agirmos, ou o que ou
como decidirmos e em que se
apoiarmos nas nossas decisões.

Durante estes anos o PASC
apoiou várias organizações da
sociedade civil na província do Niassa,

com o destaque para os distritos de
Mecanhelas, Cuamba, Metarica,
Mandimba, Ngaúma, Majune, Sanga e
Lichinga.

Com o suporte do CCS muitas
OSC do Niassa desenvolveram
capacidades e hoje sao referencia a
nivel local e nacional.

Estas OSC actuam no ambito
da Governacao, Meio Ambiemte e
Agricultura.

A partir do próximo ano vai
implementar outro programa a escala
nacional no âmbito do programa AGIR
financiado pela Embaixada da Suécia.

Na imagem parNa imagem parNa imagem parNa imagem parNa imagem participantesticipantesticipantesticipantesticipantes
visitando uma exposicao.visitando uma exposicao.visitando uma exposicao.visitando uma exposicao.visitando uma exposicao.

UniLúrio promove mulher
Alusivo ao mês da Mulher Empreendedora de África (MOWEA), a UniLúrio em coordenação com a

Empresa Júnior do ISCTEM, organiza no próximo dia 25 de Novembro de 2011 na sala de Magna desta
instituição de Ensino Superior, pelas 14h,no bairro de Mutauanha um Workshop com o tema: “Mulher
Empreendedora”

Ainda alusivo ao MOWEA a UniLúrio irá organizar uma feira da Mulher Empreendedora em Nampula,
entre os dias 30 de Novembro a 3 de Dezembro de 2011, ao longo do dia, no campo polivalente do Conselho
Municipal.

Nesta feira, espera-se que as expositoras venham apresentar actividades como culinária, corte e costura,
área de artes, educação, comércio. A UniLúrio, vem realizando actividades deste género desde 2010.
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FRELIMO corre atrás do prejuízo!
- MDM surpreende “camaradas”

- Mulembwè volta ao Niassa p’ra recuperar Cuamba

Por Suizane Rafael

A eleição interA eleição interA eleição interA eleição interA eleição intercalar de Cuamba vai constar para a história! Tcalar de Cuamba vai constar para a história! Tcalar de Cuamba vai constar para a história! Tcalar de Cuamba vai constar para a história! Tcalar de Cuamba vai constar para a história! Tudo parudo parudo parudo parudo parecia fácil para o parecia fácil para o parecia fácil para o parecia fácil para o parecia fácil para o partido FRELIMOtido FRELIMOtido FRELIMOtido FRELIMOtido FRELIMO,,,,,
mas no termas no termas no termas no termas no terrrrrreno exige uma maior entreno exige uma maior entreno exige uma maior entreno exige uma maior entreno exige uma maior entrega das figuras do parega das figuras do parega das figuras do parega das figuras do parega das figuras do partido no podertido no podertido no podertido no podertido no poder.....

O mau trabalho do ex-edil, está a complicar os discursos das brigadas do parO mau trabalho do ex-edil, está a complicar os discursos das brigadas do parO mau trabalho do ex-edil, está a complicar os discursos das brigadas do parO mau trabalho do ex-edil, está a complicar os discursos das brigadas do parO mau trabalho do ex-edil, está a complicar os discursos das brigadas do partido no peditório do vototido no peditório do vototido no peditório do vototido no peditório do vototido no peditório do voto
popular de Cuamba.popular de Cuamba.popular de Cuamba.popular de Cuamba.popular de Cuamba.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está a superar as expectativas aO fazer uma campanhaO Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está a superar as expectativas aO fazer uma campanhaO Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está a superar as expectativas aO fazer uma campanhaO Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está a superar as expectativas aO fazer uma campanhaO Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está a superar as expectativas aO fazer uma campanha
eleitoral vistosa o que mostra maturidade deste pareleitoral vistosa o que mostra maturidade deste pareleitoral vistosa o que mostra maturidade deste pareleitoral vistosa o que mostra maturidade deste pareleitoral vistosa o que mostra maturidade deste partido.tido.tido.tido.tido.

Maria José MorMaria José MorMaria José MorMaria José MorMaria José Moreno, a candidata do MDM, areno, a candidata do MDM, areno, a candidata do MDM, areno, a candidata do MDM, areno, a candidata do MDM, arrasta multidões na caça ao voto dos rrasta multidões na caça ao voto dos rrasta multidões na caça ao voto dos rrasta multidões na caça ao voto dos rrasta multidões na caça ao voto dos residentes de Cuamba.esidentes de Cuamba.esidentes de Cuamba.esidentes de Cuamba.esidentes de Cuamba.

MDM
Este partido está a mostrar

que nos próximos pleitos eleitorais

na província do Niassa terá uma
palavra a dizer.

A sua máquina não parou
depois das eleições gerais de 2009,
o trabalho político continuou a ser

feito e hoje em Cuamba
é exemplo de TPC feito.

O presidente do
MDM, Daviz Simango,
esteve na província do
Niassa este ano no mês
de Maio tendo
percorrido vários
distritos incluindo a
autarquia de Cuamba.

Em Cuamba o MDM
promete fazer mudanças
visíveis em pouco
tempo. O abastecimento
de água canalizada,
recolha de lixo,
pavimentação de

estradas e investimento privado
para criar empregos.

Estes problemas fazem de
Cuamba uma cidade fantasma e
sem rosto o que concorre para que
o crescimento da urbe não seja
vistoso.

Maria José Moreno já
concorreu por duas vezes pelo
partido RENAMO, em 2003 e 2008.
Este ano volta a corrida pela
bandeira do MDM.

Esta semana Daviz Simango
esteve em Cuamba para reforçar a
campanha do seu partido no
segundo maior centro urbano da
província do Niassa.

Uma sondagem divulgada
pela Universidade A Politécnica
aponta que Maria Moreno pode
vencer as eleições do dia 7 com 32%
dos votos contra 30% do seu
adversário.
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FRELIMO
Correr atrás do prejuízo é o que

este partido está a fazer nesta
autarquia. A campanha eleitoral está
sendo feita no meio de muita
alternância das cabeças.

Vicente da Costa Lourenço,
um professor, não consegue falar para
as massas! A FRELIMO mandatou
primeiro Alcinda Abreu, chefe da
brigada Central e membro da
Comissão Política.

Ao sexto dia da campanha
eleitoral, houve um reforço de
Eduardo Mulembwè, ex-Presidente
da Assembleia da República.

Junto com Mulembwè
desceram Mateus Kida, José Mandra,
Agostinho Mondlane e novamente o
governador da província do Niassa,
David Malizane.

Mulembwè já não fazia
campanha eleitoral desde 2003. Será
que conseguirá demover os makuas a

votar na FRELIMO no dia 7 de Dezembro
próximo?

A vinda de Mulembwè é o tudo
ou nada do partido FRELIMO para a
autarquia de Cuamba. Vai tentar explorar

a amizade tradicional que existe entre os
nyanjas e os makuas.

Só que o desenvolvimento
político da província do Niassa foi muito
rápido e alguns trunfos não servem para
o momento actual.

As realizações em Cuamba foram
poucas! A falta de sincronização dentro
do partido FRELIMO é gritante na
província do Niassa.

As realizações provinciais dentro
da autarquia também faltam! A FRELIMO
terá caído na sua própria armadilha?

Vicente da Costa Lourenço, que
é director distrital de Educação Juventude
e Tecnologia de Cuamba, deixou algumas
mágoas no sector.

Os salários são pagos fora do mês
combinado, o que não agrada aos
professores da cidade e distrito de
Cuamba. Por causa deste atraso salarial o
barulho nos lares não acaba.

Esta quinta-feira, o Secretário-
geral do partido FRELIMO, Filipe
Paunde, desembarcou em Lichinga para
se juntar aos esforços de mobilização de
voto em Cuamba.

Os problemas de Cuamba
Água canalizada, recolha de lixo, estradas poeirentas, desemprego, são os problemas que a FRELIMO

desde 1975 não consegue resolver.
O sistema de abastecimento de água já rebentou pelas costuras. É velho e por isso não aguenta a

demanda.
Passou à gestão do FIPAG em 2009, e lançou-se um projecto 2010 de reabilitação e expansão. Só que

o produto final teima em sair nas torneiras dos munícipes.
Recolha de lixo, decaiu muito nos últimos quatro anos na cidade de Cuamba, o que fez com que a cólera

voltasse a eclodir.
Estrada poeirentas é o quotidiano da urbe. Existem algumas ruas com asfalto, mas o tempo encarregou-

se de levar consigo o pavimento.
Em 13 anos de autarquia sob gestão da FRELIMO, não se conseguiu asfaltar ou pavimentar 100 metros,

mesmo com os fundos desembolsados pelo Fundo de Estradas.
Desemprego é o maior problema dos cerca de 50 mil habitantes da cidade de Cuamba. A cidade é

dominada pela actividade agrícola, mais concretamente a cultura do algodão.
Os cuambenses vivem de trabalhos temporários e sem muitas garantias. Alguns deles emigraram a

cidade de Lichinga onde há oportunidades de trabalho duradoiro.
A mineração onde se extrai granadas, também não permite longa subsistência. A cidade precisa de

novos investimentos privados que permitam empregar mais pessoas.
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Ouro de Lupilichi

Gold One intensifica pesquisaGold One intensifica pesquisaGold One intensifica pesquisaGold One intensifica pesquisaGold One intensifica pesquisa
A empresa mineira

australiana Gold One Ltd,
listada nas bolsas de valores
ASX e JSE, que opera na
região aurífera de Lupilichi,
distrito do Lago, acaba de
intensificar as suas pesquisas
de ouro.

Na semana finda tiveram
inicio o trabalho de levantamento
aero-físico com recurso a um
helicóptero na concessão de 22 mil
hectares na área de Tulo.

Na região há ocorrência de
ouro aluvional e primário, onde
abundam os garimpeiros
artesanais moçambicanos e
tanzanianos.

Segundo o Website da Gold
One, a estratégia para Tulo consiste
em duas fazes. A primeira é trabalhar
com os depósitos do ouro aluvial e
depois avançar com a extracção de
ouro primário (mineração) e a sua
viabilidade económica.

Neste momento está focando
a sua intervenção na avaliação do
potencial existente na zona para

determinar o tipo de investimento a
ser feito.

Refira-se que a região onde a
Gold One trabalha, antes esteve a
Kenmare entre 1995-1997 em
pesquisa de ouro.
Investimentos em cursoInvestimentos em cursoInvestimentos em cursoInvestimentos em cursoInvestimentos em curso

Para a região aurífera de Tulo,
a Gold One procedeu a abertura de
uma estrada numa extensão de 20

quilómetros
de Mthumba
( L a g o
Niassa) até
ao topo da
montanha ,
vulgarmente
chamada de
Kenmare.

A
e s t r a d a
C o b u è -
Mthumba no
t r o ç o
C h i l o l a -
M t h u m b a
também foi
reaberta o
q u e
possibilita a
circulação de

viaturas neste período seco. Está
prevista a construção de pontões para
garantir a circulação durante todo o
ano.

Neste momento é o Maio
investimento mineiro em curso na
província do Niassa e no distrito do
Lago e com resultado no terreno.

Entretanto no passado mês de
Setembro a empresa conheceu uma
nova injecção financeira com a entrada
de um parceiro chinês. O consórcio
chinês aplicou 150 milhões de U$D
nesta sua entrada na Gold One.

Até ao passado dia 25 de
Novembro findo, a empresa havia
produzido 113.569 onças de ouro, para
uma meta esperada de 120.000 onças
em 2011.

Na África do Sul, em Modder
East está em progresso a fundição de
ouro para a sua completa operação em
2012.

A estratégia da empresa é
produzir ouro com baixos custos e
obter boas margens. A sua
contribuição tem vindo a crescer não
só na África do Sul, mas também a
nível mundial no tocante aos
produtores de baixo-custo.

Suizane RSuizane RSuizane RSuizane RSuizane Rafaelafaelafaelafaelafael

A estrada Mthumba-Tulo

O topo da montanha onde a Kenmare
esteve a trabalhar
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Em Marrupa

Malonda capacita agentes económicos locais
CerCerCerCerCerca de 20 agentesca de 20 agentesca de 20 agentesca de 20 agentesca de 20 agentes

económicos do distrito de Mareconómicos do distrito de Mareconómicos do distrito de Mareconómicos do distrito de Mareconómicos do distrito de Marrrrrrupaupaupaupaupa
estão a ser capacitados em matériasestão a ser capacitados em matériasestão a ser capacitados em matériasestão a ser capacitados em matériasestão a ser capacitados em matérias
ligadas a actividades económicas.ligadas a actividades económicas.ligadas a actividades económicas.ligadas a actividades económicas.ligadas a actividades económicas.

O objectivo desta capacitação
é tornar sustentável o trabalho dos
comerciantes locais em questões
básicas. Gestão financeira,
Governação Económica são os pilares
desta capacitação que arrancou ontem.

A Secretária Permanente do
Governo de Marrupa, Laura
Cristóvão, disse que o distrito espera
que com o exercício, o desempenho
dos beneficiários melhore.

“ O
G o v e r n o
do Distrito
de Marrupa
esperamos
que a
execução
do trabalho
d o s
a g e n t e s
económicos
m e l h o re .
Um dos
problemas
que faz com
que não vão
além é a
falta de
conhecimentos
básicos de
como fazer
n e g ó c i o .
Espero que façam o máximo proveito
deste curso e que a qualidade do
trabalho feito também melhore”,
indicou Laura.

O Director Executivo da
Fundação Malonda, Francisco
Pangaya, afirmou que este curso se

enquadra na nova abordagem que a sua
instituição realiza na província do
Niassa.

A capacitação é uma das formas
encontradas de apoiar o sector privado
do distrito de Marrupa no seu
desenvolvimento e não só.

“Como resultado das lições
aprendidas até a data, a Malonda
alterou a sua abordagem, passando das
operações directas – como a Área de
Conservação do Monte Mosale,
Complexo de Matama, e plantação
florestal de Mussa, para a facilitação
dos mercados e dos investimentos. A

Malonda adoptou uma aborgadem
estratégica baseada em fazer com que
os Mercados Funcionem para as
Camadas Desfavorecidas (Making
Markets Work for the Poor). Esta
abordagem implica mudar da
implementação directa e das
actividades operacionais para uma

abordagem de promoção, facilitação e
desenvolvimento dos mercados, como
ênfase na garantia dos impactos para
os mais desfavorecidos”, disse
Pangaya.

Neste processo de capacitação,
a Fundação Malonda conta com a
parceria do BAU de Lichinga,
Governos Distritais e FOGA uma
agência local de consultoria.

Acesso à Informação sobre o
comércio, Coabitação entre o Governo
Distrital e o Município, dificuldades de
obtenção de NUIT, são alguns dos
problemas identificados para o distrito

de Marrupa.
“A intervenção do

sector privado da província do
Niassa é positiva. Na zona Sul
estamos a entrar agora, mas
penso que está ao nível d zona
Norte. Esteve cá a Ministra
da Cooperação da Suécia e
visitou alguns
e m p r e e n d i m e n t o s
financiados com fundos da
Fundação Malonda, projectos
que desenvolveram. Nós
achamos que temos as bases
lançadas para o
desenvolvimento”, explicou.

O próximo passo destas
capacitações são os distritos
de Mandimba, Muembe e
Cuamba. Outros distritos
serão considerados para estas

capacitações.
Para o desenvolvimento das

suas actividades, a Fundação Malonda
conta com o apoio da Agencia Sueca
para o Desenvolvimento Internacional
(ASDI).
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Curtas de Cuamba *  Curtas de Cuamba *Curtas de Cuamba

= = = = = Em 13 anos não se asfaltou nenhuma rua, mas em ano e meio se vai asfaltar ruas de
Cuamba! Até prometer assim é demais.

===== As brigadas centrais não param de chegar, até de outras províncias chegam a Cuamba para
apoiar o candidato professor que não sabe falar em público! Tocoli, governador da província de
Nampula entrou no Corredor de Nacala para apoiar no peditório.

=     O Galo não brinca já fez estragos em Mukwapa; algumas pessoas poderão apanhar um AVC
nos próximos dias…

===== Big Boss afinal não sabe fazer campanha eleitoral! Até na governação aberta não consegue
ler e falar ao público! Fugiu de Mukwapa e depois lhe fizeram regressar ao bastião que está prestes
a cair. Governador que não pede voto…
===== Os cuidados intensivos devem ser melhorados no Hospital Rural de Cuamba. Haverá aumento de
hipertensão por causa da política.
===== Algumas tribos do Niassa não podem fazer campanha eleitoral se não vão piorar o ambiente já
poluído em Mukwapa. Isto anima muito mesmo…

===== O grosso dos governos distritais estão em Cuamba a pedir voto! “Senhor administrador
está em Cuamba”, assim se responde em Marrupa, Mecanhelas, Mandimba, Lago. É pedir voto ou
somente turismo local?

===== O uso das viaturas do ESTADO em acções partidárias é visível em Cuamba. Muitos Ford
ranger e algumas Toyota hillux andam pelas bandas de Cuamba com matrículas tapadas! Até ideias
para enganar o cego faltam.

===== Filipe Paunde entrou em Cuamba depois de ter apanhado secas na apresentação do candidato
lá para Rimbane. Desta vez poderá confirmar o que viu no início de Novembro passado.

= As unidades hoteleiras da cidade de Lichinga andam com ocupação a 100 porcento! Motivo,
eleição intercalar de Cuamba! Diariamente chegam brigadas centrais com destino em Cuamba para
salvar a situação.

= O dia da OJM foi transferido de Metangula para Cuamba! A ideia é motivar os jovens de
Cuamba a aderir ao projecto do partidão.

= Até os Yutong de Lichinga andaram até Cuamba para levar os atletas do futebol recreativo!
Em Lichinga não andam porque não há ideia para os dois autocarros urbanos.

= Uma das viaturas que levava a OJM de Cuamba a Lichinga caiu em plena N13. Acidentados
estão em coma no HPL. A viatura é da Direcção Provincial dos Combatentes!

= Em 2008 académicos lançaram alertas em Lichinga para o fenómeno CUAMBA! Mazula e
Machili já alertavam em pleno Niassa 2017. Os que ouviram e registaram devem estar a mandar
rizadas!
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A crise deA crise deA crise deA crise deA crise de
água naágua naágua naágua naágua na
cidade decidade decidade decidade decidade de
Cuamba éCuamba éCuamba éCuamba éCuamba é
tema detema detema detema detema de
c a m p a n h ac a m p a n h ac a m p a n h ac a m p a n h ac a m p a n h a
eleitoral daeleitoral daeleitoral daeleitoral daeleitoral da
eleição doeleição doeleição doeleição doeleição do
dia 7dia 7dia 7dia 7dia 7
p r ó x i m o .p r ó x i m o .p r ó x i m o .p r ó x i m o .p r ó x i m o .
PrPrPrPrPrometeu-ometeu-ometeu-ometeu-ometeu-
se muito quese muito quese muito quese muito quese muito que
agora não seagora não seagora não seagora não seagora não se
fala de água.fala de água.fala de água.fala de água.fala de água.
Agora só seAgora só seAgora só seAgora só seAgora só se
pede parapede parapede parapede parapede para
votar e nãovotar e nãovotar e nãovotar e nãovotar e não
se mencionase mencionase mencionase mencionase menciona
a agua!a agua!a agua!a agua!a agua!

E s t a sE s t a sE s t a sE s t a sE s t a s
motorizadasmotorizadasmotorizadasmotorizadasmotorizadas
e tantase tantase tantase tantase tantas
o u t r a so u t r a so u t r a so u t r a so u t r a s
andam emandam emandam emandam emandam em
LLLLL u p i l i c h i .u p i l i c h i .u p i l i c h i .u p i l i c h i .u p i l i c h i .
TTTTTulo, OD,ulo, OD,ulo, OD,ulo, OD,ulo, OD,
M p a p a ,M p a p a ,M p a p a ,M p a p a ,M p a p a ,
LLLLLutombochi,utombochi,utombochi,utombochi,utombochi,
NakagrNakagrNakagrNakagrNakagrue láue láue láue láue lá
rrrrr o n c a mo n c a mo n c a mo n c a mo n c a m
transportransportransportransportransportandotandotandotandotando
pessoas epessoas epessoas epessoas epessoas e
bens! Obens! Obens! Obens! Obens! O
prprprprpreço variaeço variaeço variaeço variaeço varia
consoante aconsoante aconsoante aconsoante aconsoante a
d i s t a n c i a !d i s t a n c i a !d i s t a n c i a !d i s t a n c i a !d i s t a n c i a !
AAAAAté chegamté chegamté chegamté chegamté chegam
a Songea!a Songea!a Songea!a Songea!a Songea!
EmprEmprEmprEmprEmpreendorismoeendorismoeendorismoeendorismoeendorismo
de verde verde verde verde verdade!dade!dade!dade!dade!
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Editorial

Eleição de Cuamba!
Nestes dias a capital politica do Niassa transferiu-se para a cidade de Cuamba onde a temperatura

política atinge o seu auge.
É que as brincadeiras acabaram, os dois partidos que concorrentes estão a competir para um único

objectivo: ganhar a eleição e dirigir a cidade de Cuamba.
Para ganhar usam-se vários caminhos, vender um bom programa, ter candidato idóneo, e finalmente a

fraude.
Na cidade de Cuamba a temperatura política está quente! Até os frelimistas míopes já recuperaram a

vista para dizer que “isto está mal”.
Está mal porquê?
Está mal porque houve má escolha do anterior candidato, ou seja Arnaldo Maloa, o engenheiro agrónomo

que patrocinava festas.
Está mal porque o adversário do partido FRELIMO, o MDM, preparou-se o suficiente para concorrer

em pé de igualdade com qualquer um outro!
Está mal, porque as lutas tribais dentro do partido FRELIMO saíram à rua na província do Niassa e

sobretudo no comité distrital de Cuamba.
São estas lutas tribais que fizeram com que o tubo de ensaio não aguentasse com a pressão e explodisse

na cidade de Cuamba. Hoje corre-se atrás do prejuízo ou seja, persegue-se a galinha com sal na mão.
Ao longo deste ano vimos muitas brigadas do partido FRELIMO a visitar a província. Estas brigadas no

final do dia faziam o balanço positivo. Será que este balanço é positivo foi extensivo a autarquia de Cuamba?
A nossa preocupação é saber se estas brigadas não viam os problemas de Cuamba e as suas implicações

na eleição intercalar.
Esta eleição intercalar de Cuamba vai fazer rolar muitas cabeças no xadrez político da FRELIMO a nível

da província do Niassa.
Esta eleição permite-nos ver que em 2013 e 2014 haverá muito trabalho para todo partido na província

do Niassa.
Com esta eleição, significa que em 2013 algumas assembleias municipais terão três partidos ou mais;

em 2014 a maioria do partido FRELIMO na Assembleia Provincial vai ruir o que significa que está a vista um
presidente a sair da oposição.

São estes indicadores que farão com que a FRELIMO pare e faça o Trabalho Para Casa na província do
Niassa a cerca da governação que conduz.

Os tempos mudaram, já não é como 1975! Basta de zonas libertadas, é preciso que haja investimento
público e privado sério para desenvolver qualquer canto da província do Niassa.

O ponto de partida desta viragem toda é a eleição intercalar de Cuamba onde vivem muitos chefes do
partido FRELIMO, alguns dos quais somente paravam meio dia nesta autarquia.

TTTTTemos dito!emos dito!emos dito!emos dito!emos dito!
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O exemplo do Ministério do Trabalho
Sr Director:

Fico-lhe grata pela publicação
desta minha missiva. É deveras
preocupante como temos vindo a
assistir algumas situações no nosso
país, vezes há, impávidos, serenos e
mergulhados numa aparente
normalidade funcional dos sectores,
principalmente os produtivos, onde se
pisa tudo o que é de humano, em
nome de lucros. No século em curso
era suposto que certas barbaridades
patronais tivessem sido superadas,
dado o grande e crescente movimento
de consciência humana.

Temos é um pingo de sorte ao
nível do executivo. A ministra do
Trabalho, Helena Taipo, acaba de nos
demonstrar em Nacala-Porto, mais
uma vez, que continua uma mulher
de muita coragem e com um alto
sentido humano, muitas vezes
ultrapassando os seus limites de
actuação como governante ou
servidor público, características
ausentes em muitos de nós. É um
valor humano muito raro, aquele em
que nos colocamos do lado do
sofrimento do outro como o nosso.
A última incursão da ministra do
Trabalho pelo sector económico de
Nacala-Porto dá para tirar algumas
ilações, muito breves, mas
elucidativas:

- O lucro já substituiu o
sentimento humano nos nossos dias.
Corre-se mais para o lucro, corre-se
para a criação de zonas especiais de
produção de riqueza, etc, sem,
contudo, tal processo estar
acompanhado da componente
desenvolvimento humano. É, no
mínimo,  intrigante ver uma zona dita
franca, caso de Nacala-Porto, com
empresas que “chutam” os direitos
humanos para o lixo. Quem de direito,
muitas vezes, parece continuar com
posicionamentos egocêntricos,
limitando-se a ouvir e calar, ver e
fechar os olhos, ante um sofrimento
de outros tantos, maioritariamente
desfavorecidos. Alguns
empregadores continuam com
práticas patronais dos anos antes da
independência, ignorantemente
colocando a produtividade em causa,
face à deterioração moral dos

trabalhadores, que são o principal
factor do seu aumento.

E, paradoxalmente, é clara a
falta de visão multissectorial dentro do
próprio Governo em relação à vida de
quem produz a riqueza neste país. Não
me parece correcto e justo que tudo o
que tem a ver com a vida e a saúde
dos trabalhadores seja amputado
restritamente ao Ministério do
Trabalho, do ponto de vista de
responsabilidade sectorial pois e,
conhecida que é a quase ausência/
impotência dos nossos sindicatos. O
Governo tem muitas componentes
específicas para cada situação (Justiça,
Saúde, Ambiente, Indústria e
Comércio, Plano e Desenvolvimento)
e que devem complementar-se, ou
seja, uma actuação compacta e sempre
virada para o mesmo fim: salvar e
dignificar o Homem trabalhador
moçambicano. É assim como
funcionam as coisas num contexto de
governação em qualquer parte do
mundo.

A ministra Taipo deparou-se
com situações de trabalhadores
amputados em resultado de acidentes
nos seus próprios postos de trabalho,
mas que até hoje não foram-lhes
reparado os danos e, acima de tudo,
impedidos de entrar dentro da
empresa sob a alegação de que os
mesmos já não fazem parte da máquina
produtiva. A mesma ministra já tinha
vivido situações idênticas em Mueda
e Montepuez. Outros são os
empregadores desrespeitadores das
nossas leis e, ela já deu alguns
exemplos para eles. Não é invenção,
mas fazer cumprir a lei. Só e só. Na
Moçambique Farms em Boane reinava
isso, mas teve que repatriar o
respectivo “patrão” e hoje não há
agitação que norteou a firma nos
últimos tempos. Dentre outros
exemplos pelo país fora.

Aquilo que se vive em muitas
empresas hoje, como é o caso das de
Nacala-Porto, se chama escravatura,
do que propriamente um emprego,
onde a relação laboral é violentamente
anulada por parte dos empregadores.
Numa empresa visitada pela ministra
em Nacala-Porto, e falando às câmaras
de televisão, no dia 3 de Novembro, o
respectivo gestor dizia que
sancionando a sua empresa, e apesar
de reconhecer que aquilo era um

atentado à legislação laboral e à vida
dos seus trabalhadores, a ministra
estaria a contrariar o discurso do actual
Chefe de Estado, de que “devemos
combater a pobreza”. Foi muito triste
ouvir aquilo de um empregador!
Porque em nenhum dia o Presidente
da República disse que os patrões
podiam torturar os seus trabalhadores
em nome da luta contra a pobreza, pelo
contrário, isso seria multiplicar essa
pobreza. E fico, desde já, muito
receoso do futuro dos trabalhadores e
da maioria do povo, por aquilo que se
relata de Nacala-Porto, como zona
económica especial.

Para terminar, aproveito este
espaço para dizer que fiquei feliz, mais
uma vez, com o posicionamento da
ministra Helena Taipo, recentemente,
quando orientou a sua máquina, no
passado dia 22 de Julho, para cancelar
o contrato comercial que liga/va o
Instituto Nacional da Segurança Social
(INSS) e a empresa de segurança
privada ÔMEGA, de prestação de
serviço, por esta não honrar os
compromissos sociais para com os
seus trabalhadores pelo país inteiro,
ao deixá-los com meses e meses sem
salários. De facto, não ficava bem o
Ministério do Trabalho, através do
INSS, defensor da protecção social,
continuar a dar dinheiro a quem não
cumpre a sua responsabilidade social
para com os seus próprios
trabalhadores, porque tal significaria
dar prémio a um explorador. É preciso
coragem na governação, a bem do
povo, mesmo que apareçam por aí,
pessoas inconformadas com as
mudanças e com certas decisões que
contrariem o anarquismo a que
habituaram. Os ministros devem ir ao
terreno, não obstante também defenda
que estes precisam de ter equipas que
prossigam com a filosofia do sector.
Estamos juntos, para um Moçambique
rico e justo.

- Arlete Fernandes-Maputo
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Mukwapa!
“Isto está mal”, lá dizem os camaradas nesta altura

na cidade de Cuamba! Os homens dormiam e pensavam
que seria canja de galinha com molho da perdiz!

Nada disso, aquilo está mal, mas mal mesmo que
os reforços não param de chegar em Cuamba. Vieram de
Marrupa, Lichinga, Metarica, e finalmente Maputo, na
N A Ç Ã O .

Dentro de alguns dias veremos AEG a ir a
Mukwapa reforçar as equipas do caça ao voto! Ishii
um mwakutxe (levem-no) está a vista na cidade de
C u a m b a .

Mas porquê Mukwapa mudou tanto assim?
Isto está mal. Chamem a IURD para inverter a
s i t u a ç ã o …

Missão Visão Valor (MVV) não existe em
Cuamba nas hostes da FRELIMO. Será o fenómeno
“yes we can” lá do outro lado do Atlântico que
conduziu um afro ao poder no país dos Yankees?
Como dizem os Rockfellers “liber“liber“liber“liber“liberdade ye, liberdade ye, liberdade ye, liberdade ye, liberdade ye, liberdadedadedadedadedade
p’ra o meu povo ye, liberp’ra o meu povo ye, liberp’ra o meu povo ye, liberp’ra o meu povo ye, liberp’ra o meu povo ye, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdadedadedadedadedade
ye…”ye…”ye…”ye…”ye…”

Yutong afinal anda?
Aqui está este autocarro urbano na cidade de

Lichinga a circular. Kuchele em cima dos acontecimentos
soube que só circula por questões politicas.

Um esteve em Cuamba com as meninas do futebol
recreativo, e depois na cidade de Lichinga por causa do
dia da OJM!

Ishii isto é demais senhores! Agosto, Setembro,
Outubro, Novembro e Dezembro, sem transporte urbano
na cidade de Lichinga!

Dlamany kotooo akuno (gente socorro aqui).
Brincam com coisas sérias e depois dizem que “Isto está
mal”.

Administradores na
campanha

Os distritos andam vazios, os chefes estão em
Cuamba, até a campanha agrícola 2011-2012 foi arquivada
por causa de Cuamba.

Tulo, Lupilichi

ENTRE NÓS

Isto está mal! As coisas mudaram muito na
província do Niassa que toda maquina governamental anda
com dores de cabeça. O combate a pobreza urbana e rural
foi adiado e as atenções estão viradas para a Mukwapa.


