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A  província de Nampula, já 
esta a produzir, pela primei-

ra vez em moldes industriais, a ração 
para alimento de galináceos com recur-
so a um revolucionário processo de mis-
tura das culturas de sojas, milho e mapi-
ra, empreendimento que poderá contri-
buir não só no aumento da produção 
daquele tipo de animais, particularmente 
frangos para abate, e consequentemen-
te estabilizar os preços de venda dos 
mesmo no mercado. 

O processo de produção de ração, 
cujos volume esperado na presente 
campanha agrícola serão de cerca de 
320 toneladas, é levado a cabo por uma 
empresa de capitais sul-africanos deno-
minada “ Raízes profundas” que para o 
propósito explora uma área de 400 hec-
tares, no posto administrativo de Cora-
ne, distrito de Meconta, num processo 
totalmente mecanizado. 

Uma fonte da direcção daquela em-
presa, Cumbulane Hlunguane, explicou 
que colheita de milho, mapira e soja tem 
como potenciais clientes a “Abílio Antu-
nes” e “Novos Horizontes”, baseadas 
nas províncias de Sofala e Nampula, 
respectivamente, que operam no ramo 
de criação de galináceos. 

As duas empresas, que produzem 
80 dos frangos produzidos e consumidos 
internamente, para se abastecerem em 
rações para os animais, tinham até há 
bem pouco tempo, de recorrer aos mer-
cados vizinhos, especificamente a África 
do Sul, com todos os custos que dai ad-

vinham ao processo de produção, decor-
rentes de pagamento dos custos adua-
neiros entre outros. 

“A importação de raçoes para 
frangos como outros produtos, acar-
reta o pagamento de obrigações adu-
aneiras o que, no caso vertente a aví-
cola Abílio Antunes e Novos Horizon-
tes deixaram de estar sujeitas, na 
nossa óptica, isso vai reduzir o volu-
me de despesas no processo da sua 
laboração e, consequentemente, con-

tribuir para estabilização do preço do 
frango no mercado”, destacou Hlungu-
ane. 

Num outro desenvolvimento, Hlun-
guane precisou que no âmbito do com-
promisso da sua empresa com relação 
as comunidades de Corane, está em 
curso a produção de feijões da varieda-
de manteiga destinado a abastecer os 
consumidores para garantir a segurança 
alimentar e nutricional na área. 

A “ Raízes Profundas” equaciona 
igualmente a possibilidade de aumento 
das áreas de cultivo, processo que pas-
sa pela pré-disponibilidade que for mos-
trada pelos actuais potenciais clientes e 
não. Wf 
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O SEU JORNAL DE CONFIANÇA 

Em moldes comerciais 

NAMPULA PRODUZ RAÇÃO  
PARA GALINÁCEOS 
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C omemora-se hoje em todo 
mundo o dia mundial da li-

berdade de imprensa uma data celebra-
da anualmente por definição da assem-
bleia geral das Nações Unidas em reco-
nhecimento da declaração da conferên-
cia sobre a liberdade de imprensa reali-
zada em 1991, em Windhoek, capital da 
Namíbia, que estabelece um ambiente 
de independência e pluralismo na comu-
nicação social. 

Este ano, a cidade de Nampula aco-
lhe a cerimónia central do 3 de maio sob 
o lema “o acesso a informação e as 
liberdades fundamentais: Este é seu 
direito”. Um seminário para debater os 
desafios da implantação da Lei do Direi-
to à Informação em Moçambique, reali-

za-se hoje nesta cidade nortenha, onde 
para alem de iminentes figuras da co-
municação social do nosso país, o even-
to prevê discutir em dois painéis assun-
tos relacionados com as barreiras da 
implementação da Lei do Direito e Infor-
mação bem como a prática do jornalis-
mo investigativo no âmbito desta Lei. Wf   

Nampula como palco central 
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A  Organização dos Trabalha-
dores de Moçambique 

(OTM) - Central Sindical, em Nampula, 
considera de calma, a actual situação 
laboral nesta província, que se traduz 
principalmente na redução substancial 
de realização sistemática de greves por 
parte dos trabalhadores, propiciando 
assim, um bom ambiente de trabalho em 
várias empresas existentes na região.   

Tal facto foi revelado ontem aos ór-
gãos de informação pelo secretário pro-
vincial da daquela organização em Nam-
pula, Celestino Silvério, falando por oca-
sião da passagem do 1º de Maio, dia 
mundial dos trabalhadores. 

 A melhoria do ambiente laboral re-
sulta em parte pela tomada de consciên-
cia dos trabalhadores e empregadores, 
sobre a necessidade de obediência efec-
tiva da lei laboral na contratação e remu-
neração da massa trabalhadora. 

“Para nós a actual situação labo-
ral na província de Nampula conside-
ramos de calma, isto é, melhorou mui-
to. Em anos atrás tínhamos muitas 
greves dos trabalhadores em Nampu-
la, eram quase sistemáticas que pre-
judicavam o desempenho das pró-
prias empresas, hoje isso não aconte-
ce, apenas acontecem greves espon-
tâneas que não obedecem a lei”, disse 

Celestino Silvério. 
 Segundo aquele sindicalista, os 

conflitos que hoje existem são na sua 
maioria singulares, em que um emprega-
dor despede um trabalhador sem justa 
causa, o que obriga a que a OTM inter-
venha na sua mediação.  

Num outro desenvolvimento Celesti-
no Silvério deu a conhecer que de Janei-
ro a esta parte foram registados na pro-
víncia de Nampula cerca de 1300 confli-
tos laborais, todos mediados e na maior 
parte deles obtiveram-se os respectivos 
acordos positivos para os trabalhadores.  

O secretário provincial da OTM men-
cionou as empresas como da construção 
civil, segurança privada, indústria hote-
leira e do sector comercial, como as que 
mais registam conflitos laborais em Na-
mpula.  

Aquele dirigente sindical aproveitou 
a ocasião para apelar a necessidade de 
se manter a paz efectiva e duradoira no 
país, através do diálogo, para que os 
trabalhadores não sejam prejudicados 
com a paralisação de algumas empresas 
por causa dos ataques da Renamo.   

Tal como aconteceu noutros pontos 
do país, na província de Nampula a cele-
bração do dia mundial do trabalhador foi 
caracterizada pelo desfile de 25 mil tra-
balhadores de mais de 200 em-
presas, carros alegóricos e reali-

zação de actividades de índole desporti-
vo e cultural.           

O teor dos distintos dísticos exibidos 
pelos trabalhadores clamava por empre-
gos decentes e seguros, salários justos 
e condignos, promoção de carreiras pro-
fissionais bem como a preservação e 
consolidação da paz além do fim do cus-
to de vida prevalecente no país.Wf 

Os artigos de opinião inse-
ridos no Wamphula Fax 
são da inteira responsabili-
dade dos respectivos auto-
res e não reflectem necessa-
riamente o ponto de vista 
do jornal. 
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U m total de 87 munícipes 
da cidade de Nampula, 

acabam de ser apurados para benefi-
ciarem dos fundos de redução de po-
breza urbana naquela autarquia, de 
um total de 120 que haviam concorrido 
ao referido pacote financeiro, segundo 
indicam dados em nosso poder. 

Os 87 munícipes em alusão, rece-
beram há adiam cheques referentes 
ao financiamento dos seus projectos 
virados para a geração de renda, no 
âmbito do Programa Estratégico de 
Redução à Pobreza Urbana (PERPU), 
cujos fundos são alocados pelo execu-
tivo moçambicano tal como acontece 
com o Fundo de Desenvolvimento Dis-
trital (FDD).  

A alocação dos fundos àqueles 
mutuários, refere-se a 3ª edição refe-
rente a intervenção daquele programa 
na chamada capital do norte, evento 
que segundo apuramos, devia ter 
acontecido o ano passado mas que 
por razões de naturezas organizativas, 
somente agora teve lugar. 

Para a implementação das 1ª e 2ª 
edições do Programa Estratégico de 
Redução à Pobreza Urbana, a cidade 
de Nampula recebeu 12 e 14 milhões 
de meticais, respectivamente. 

O presidente do conselho munici-
pal da cidade de Nampula, Mahamudo 
Amurane, que procedeu a entrega dos 
cheques aos beneficiários, assegurou 
na ocasião que o processo de apura-
mento dos mutuários, rege-se por 
transparência, desde aos bairros resi-
denciais `a edilidade, nomeadamente 
ao serviço municipal de apoio a micro 
e pequenas empresas, onde os pro-
jectos submetidos têm sido alvos de 
análise minuciosa do pessoal técnico, 
antes de serem aprovados. 

A comissão responsável pelo pro-
cesso de apuramento, para além da 
análise dos projectos que lhe são re-
metidos, procede igualmente `a capa-

citação dos mutuários em maté-

rias relacionadas com a sua elabora-
ção, gestão bem como implementa-
ção.  

Para o edil de Nampula, com a 
entrada em funcionamento dos referi-
dos serviços, os modelos de gestão 
dos financiamentos destinados ao alí-
vio à pobreza urbana naquela cidade, 
começaram a ser mais transparentes 
e inclusivos.   

Destacou igualmente a interven-
ção dos conselhos consultivos existen-
tes em todos os postos administrativos 
da urbe, na avaliação e aprovação dos 
projectos que apresentam efectiva-
mente viabilidades económicas e fi-
nanceiras.  

“Em termos de reembolso, esta-
mos em 11 por cento, isto referente 
à primeira e segunda fase de execu-
ção do programa de alívio à pobre-
za na nossa cidade. É preciso per-
ceber que 11 por cento de retorno já 
é algo satisfatório, até porque os 
mutuários estão dentro dos prazos 
de contrato em termos de reembol-
so de valores em dívida. Porém, es-
peramos que nesta terceira fase 
atinjamos 20 por cento em reembol-
so”, disse Muhamudo Amurane.    

Em duas fases de implementação 
do Programa Estratégico de Redução 
à Pobreza Urbana, a cidade de Nam-
pula recebeu 26 milhões de meticais, 
sendo 12 milhões na primeira e 14 
milhões na segunda.Wf 
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Alívio à pobreza urbana 

CMCN FINANCIA 87 MUTUÁRIOS 

U m total de 16 pessoas 
perderam a vida nas últi-

mas três semanas de Abril findo, em 
Nampula, em resultado de 12 aciden-
tes de viação registados em diversas 
estradas daquele ponto do país. 

Dados divulgados pela Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
referem que os acidentes tiveram lu-
gar nos distritos de Nampula, Nacala-
Porto e Monapo. 

Para além de mortes, os acidentes 
causaram ferimentos graves 12 pes-
soas e ligeiros em outras 6. 

Para além das mortes, por aciden-
tes de viação, a polícia registou igual-
mente 3 óbitos, em consequência de 2 
acidentes marítimos (registados nos 
distritos de Memba e Mossuril) e 9 
ferimentos, em resultado de acidente 
ferroviário ocorrido numa das passa-
gens de nível da cidade de Nampula. 

“As principais causas das sinis-
tralidades rodoviárias são o exces-
so de velocidade por parte dos au-

tomobilistas e ultrapassagem irre-
gular. Infelizmente os nossos auto-
mobilistas ainda fazem-se a estra-
das inconscientes da responsabili-
dade que lhes pesa quando carre-
gam vidas humanas”, disse Zacarias 
Nacute, Porta-voz da PRM no coman-
do provincial de Nampula. 

A fonte destacou que em face do 
cenário preocupante, a PRM esta a 
intensificar as suas campanhas de 
sensibilização rodoviária, onde o gru-
po alvo tem sido não só a população 
no geral, mas também os motoristas.  

Refira-se que muitos acidentes 
envolveram automóveis semicolecti-
vos, que exercem actividades de cha-
pa inter-distriais ou províncias. 

Durante o período em análise, a 
PRM registou igualmente a ocorrência 
de 20 crimes diversos, cujos autores 
foram já responsabilizados. Wf 

Em três semanas 

ACIDENTES MATAM 16 PESSOAS 
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O  Concelho Municipal da 
cidade de Nampula 

(CMCN), acaba de adquirir um tractor 
e respectivas alfaias, equipamento 
que se destina a revitalização da agri-
cultura urbana ao longo da cintura ver-

de da urbe e assim reduzir os altos 
índices de dependência externa, no 
fornecimento de produtos agrícolas de 
primeira necessidade. 

Segundo o director do gabinete 
das zonas verdes na autarquia, Macá-
rio Reis, “a iniciativa visa melhorar a 
produção, visto que condições hidroló-
gicas existem e são consideradas 
aceitáveis para mudança do actual 
paradigma ”-assegurou Reis. 

Para além da compra do tractor e 
as respectivas alfaias, a edilidade vai 

igualmente adquirir um camião para 
apoio dos agricultores associados, no 
processo de transporte da sua produ-
ção para os locais de comercialização. 

“A agricultura urbanas será pra-
ticadas nos postos administrativos 
de Namicopo, Napipine, Muatala e 

Muhala”, disse a fonte. 
Para ter acesso ao equipamento, 

os camponeses terão de contribuírem 
na compra de combustível, a ser usa-
do na lavra e outras actividades agrí-
colas nas respectivas áreas. 

“Para além dos associados, 
também os outros agricultores po-
dem solicitar os nossos serviços, 
gostaria de enfatizar que se trata de 
uma oportunidade impar para eles 
aumentarem as suas áreas de culti-
vo e tirarem maior renda”, explicou 

Reis. 
Entretanto, os munícipes ouvidos 

pela nossa reportagem sobre o assun-
to, congratularam o concelho munici-
pal por ter pensado na aquisição da-
quele equipamento. 

Eduardo Constantino disse que 
com a compra do tractor, para relan-
çar a agricultura urbana, ira contribuir 
no aumento de oferta dos produtos 
agrícolas e, consequentemente, esta-

bilizar os preços de compra e venda. 
“Quero acreditar que o próprio 

Conselho Municipal identificou al-
gumas zonas certas para esse tipo 
de agricultura, estou esperançado 
de que nas áreas onde será feita a 
agricultura, não precisara de desa-
lojar algumas pessoas porque a 
acontecer isso, será complicado” 
observou Constantino.Wf 

Estimado leitor colabore com o Wamphula Fax e com a página  Governa-
ção Participativa.  Pode  enviar o seu comentário ou opinião através de 
SMS para o número 87 908 0540, por email para  wamphulafax@gmail.com 
ou para a nossa página de Facebook (www.facebook.com/WamphulaFax). 
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Para revitalizar agricultura urbana 

CONSELHO MUNICIPAL ADQUIRE TRACTOR 
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