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Escolha de Noé Marimbique reflecte exercício pleno
e exemplar da democracia interna na Renamo
- Younusse Amad, quadro sénior da Resistência Nacional Moçambicana e
Segundo Vice-Presidente da Assembleia da República
Beira (O Autarca) – A Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, elegeu na última sexta-feira
as figuras que vão concorrer nas eleições gerais de 15 de Outubro para governadores provinciais. Para Sofala, a
Renamo confirmou a candidatura de
Noé Marimbique, actual Chefe da Bancada da Renamo na Assembleia Autárquica da Beira (AAB).
Noé Marimbique, quadro de
longa data da Resistência Nacional
Moçambicana, é docente universitário

na cidade da Beira, sendo considerado
um dos membros da Renamo mais intelectuais na província de Sofala.
Comentando a escolha de Noé
Marimbique para candidato da Renamo ao cargo de Governador da Província de Sofala, o quadro sénior da “Perdiz” e actual Segundo Vice-Presidente
da Assembleia da República, Younusse
Amad, referiu que a mesma reflecte o
exercício pleno e exemplar da democracia interna na Renamo.
“É escolha certa. Exerceu-se
Younusse Amad (sentado) e Noé
Marimbique após a conferência da RNM

Frase: Toda crise possui três elementos: uma solução, um prazo de
validade e uma lição para sua vida – JacqDays
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de forma plena e exemplar a democracia interna do partido, especialmente
ao nível das bases. Foi uma conferência caracterizada por ambiente de festa” – afirmou Younusse Amad.
Na eleição, Marimbique tinha
como principal adversário Elias Dhlakama, o irmão do falecido líder da Renamo, o histórico e carismático Afonso
Dhlakama.
No entanto, contra todas as expectativas, Elias Dhlakama declinou o
convite da Renamo para ser candidato
a governador de Sofala alegando ter sido "surpreendido" com a proposta.
Elias Dhlakama, que era considerado o mais favorito, justificou que
só soube que o seu nome era o mais apontado para se candidatar a governador de Sofala na sala onde decorreu a

Younusse Amad (a esquerda) em conversa com Elias Dhlakama, na sala onde decorreu a
sessão do conselho provincial da Resistência Nacional Moçambicana, na cidade da Beira

sessão do conselho provincial do partido, não tendo tido tempo para consul-

tar a sua família sobre essa decisão.■
(Redacção)

Provedor de Justiça recomenda contemplação dos
reclusos nos processos de votação
Maputo (O Autarca) – O Provedor de Justiça de Moçambque, Isac
Chande, acaba de promover uma recomendação que se destina a contemplação dos cidadãos reclusos nos processos de votação.
Trata-se de uma abordagem
nova no ordenamento eleitoral moçambicano, que consta de uma recomendação com referência 003/GPJ/ 2019,
promovida pelo Provedor de Justiça,
tendo como alvos a Comissão Nacional
de Eleições (CNE) e o Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP).
Na recomendação contêm os
pronunciamentos da Comissão Nacional de Eleições e do Serviço Nacional
Penitenciário, seguidos pela Fundamentação e Tomada de Posicionamento do Provedor de Justiça, este declara:

"[...] recomenda-se ao Presidente da
Comissão Nacional de Eleições e
ao Director-Geral do SERNAP para
que, nos próximos pleitos eleitorais, já
que não é possível nas que se avizinham no dia 15 de Outubro de 2019, tomar todas providências necessárias
com vista a reparar a ilegalidade acima
reportada, devendo-se, para o efeito,
desencadear mecanismos legais junto
do Governo e das demais autoridades
com vista a contemplar os reclusos nos
processos de votação".
A matéria constante da mais
recente recomendação oficial do Provedor de Justiça já suscitou reacção
positiva por parte de organizações que
actuam no domínio de advocacia em
matérias de justiça criminal e direitos
humanos. Tal é o caso da REFOR-

Provedor de Justiça, Isac Chande,
recomenda o Direito dos Reclusos ao Voto

MAR - Research for Mozambique, que
já manifestou o acolhimento positivo
da recomendação do Provedor e promete dar os passos a seguir para que a
mesma seja efectivamente materializada pelas entidades competentes.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Secretário-Geral da ONU (António Guterres) visita
cidade da Beira
Beira (O Autarca) – O Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) que estará em África na
próxima semana para participar na
conferência regional africana, no Quénia, sobre contraterrorismo e prevenção do extremismo, vai depois deslocar-se à Moçambique, no dia 10, onde
pretende avaliar pessoalmente os esforços de recuperação pós ciclones Idai e
Kenneth.
No dia 12, António Guterres
viaja à cidade da Beira para observar
in-loco os danos causados pelo ciclone
tropical Idai e conversar com os sobreviventes daquela que representa uma
das piores catástrofes ambientais vividas em África.
Guterres que ainda conserva afinidade com a Beira, onde esteve em
1998 quando ainda era Primeiro-Ministro de Portugal, quando da devastação da urbe pelo ciclone Idai, a 14 de
Março, não conteve a estima que tem
pela Beira, tendo afirmado que, para ele, é “pessoalmente doloroso” verificar
a dimensão da calamidade “na bonita
cidade da Beira” onde, no passado, foi
“tão bem e tão calorosamente recebido”.
A comunidade beirense, mesmo abatida pelo sofrimento causado
pelo Idai, promete à António Guterres
a mesma hospitalidade oferecida em
Outubro de 1998, recordando que a sua
presença na capital provincial de Sofala já nessa altura transmitiu imenso orgulho. E desta vez transmitirá ainda
mais.
Vale a pena, entretanto, lem-

brar que foi nesta cidade da Beira onde
o então Primeiro-Ministro de Portugal,
actual Secretário-Geral das Nações Unidas, o engenheiro, político e diplomata António Manuel de Oliveira Guterres anunciou, em primeira-mão, à
Comunidade Portuguesa residente na
Beira e aos convidados que José Saramago havia ganho o Prémio Nobel da
Literatura, tornando-se o primeiro, e até agora único, Prémio Nobel de Literatura em língua portuguesa.
Nessa visita à cidade da Beira,
António Guterres reuniu-se, igualmente, com a comunidade estudantil e docente da ora extinta Universidade Pedagógica (UP). Na ocasião, o Magnífi-

co Reitor da UP na época, o Professor
Dr. Carlos Machile, solicitou a António Guterres a concessão de bolsas de
estudo aos docentes da UP para obterem grau de doutoramento em Portugal. E disse-lhe nos seguintes termos:
“Se de facto o Senhor é Primeiro-Ministro de Portugal e tem poderes, autorize agora”. E, sem pestanejar, António
Guterres vingou-se, confirmando imediatamente a aceitação do pedido –
tendo arrancado imensa ovação dos
presentes.
Entre outras memórias que existem dessa histórica visita, destaca-se
também a inauguração da Ferpinta, na
Munhava.■ (Chabane Falume)

Breves notas sobre António Guterres:
António Manuel de Oliveira Guterres, nasceu em Lisboa a 30 de Abril de
1949. É o nono Secretário-Geral da ONU, cargo que exerce desde 01 de Janeiro
2017, para um mandato de cinco anos. Foi Primeiro-Ministro de Portugal entre
1995 e 2002 e Secretário-Geral do Partido Socialista entre 1992 e 2002. Foi Presidente da Internacional Socialista entre 1999 e 2005. Exerceu o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados entre 15 de Junho de 2005 e 31
de Dezembro de 2015.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Édima Rodrigues e Carolina Rodrigues

O estupro contra mulheres indígenas e a cultura do
zer que essas mazelas provocaram grandes perdas no assilêncio!
pecto étnico e cultural das nativas.
O estupro foi um crime que sempre foi silenciado
pelo machismo, pela vergonha da vítima ou pela falta de
estrutura organizacional para acolher as vítimas desse crime hediondo e cruel. Em algumas sociedades, a exemplo
da Índia, o estupro se tornou um instrumento institucionalizado. Nas culturas orientais, os estupros são consumados
de forma coletiva como punição por uma suposta transgressão da mulher ou de um membro da família.
A discussão aqui será o estupro praticado contra as
nativas, a vergonha e a falta de política que minimizem o
índice cada vez maior dessa barbaridade. A sociedade indígena de maneira geral em seu local de origem étnica costuma viver despida ou semidespida sem que isso represente
nenhum atentado a convenções ou a violência.
Índias e índios ficam assim para terem maior liberdade, não tem a intenção de suscitar sentimentos libidinosos (de maneira geral, lógico que como em qualquer lugar
existem as exceções). É algo natural como os não índios
andar vestidos. Durante o Brasil colonial o corpo feminino
servia ao português sem o consentimento da mulher, pois
os estupros eram comuns naquele tempo. Ribeiro em sua obra (2008) narra o estupro ocorrido com milhares de mulheres indígenas, constituindo assim:
"As indígenas foram “utilizadas” pelos portugueses tanto para a sua satisfação sexual como para a expansão
do “cunhadismo”. Ou seja, quando o português engravidava uma indígena, ele tornava-se parente dos outros indígenas da tribo. Com isso, tinha sempre muitos braços para
carregar o pau-brasil para suas naus, aumentando rapidamente seu enriquecimento."
O corpo da mulher nativa era usado, sem afetividade ou preocupação de estarem-nas machucando. A História
do Brasil não tem manifestação clara sobre essa situação de
degradação feminina, tampouco sobre os sentimentos dessas mulheres, sua indignação pela violência praticada contra o seu corpo e a sua cultura. Durante esses longos anos
de apropriação da terra pelo nabé português, é possível di-

Imagine o choro silencioso dessas mulheres que
não entendia porque eram vítimas da brutalidade de homens barbudos e fétidos, os quais saiam dos navios distribuindo objetos interessantes e logo após as usando de forma desprezível. A literatura contribui em parte para esse
processo de alienação do sofrimento das mulheres indígenas, quando na verdade a realidade era bem diferente. A situação ficou cada vez mais caótica, descrita por Ribeiro
(2008) da seguinte maneira:
"No entanto, a violência contra o corpo da mulher
indígena e o nascimento de crianças que não eram portuguesas e muito menos indígenas continuava e com o tempo,
ficou incontrolável. Em pouco tempo os padres que não sucumbiram a esses desvarios sexuais solicitaram à Coroa
Portuguesa um estancamento dessa volúpia do nabé, altamente desenfreada. Talvez por razões religiosas, pudicas,
talvez por razões do aumento de uma população que não era portuguesa nem muito menos indígena."
Conforme relatório das Organizações das Nações
Unidas - ONU, divulgado em 2010, 01 (uma) em cada 03
(três) índias é estuprada durante a vida. Imagine essa situação no tempo atual, o que confirma que as mulheres indígenas são mais vulneráveis a violência. Não se pode olvidarse, historicamente, que mulheres indígenas foram violentadas e massacradas pelos invasores de outros países no Brasil Colonial.
São as mulheres indígenas que sofrem de forma
mais contundente os impactos provocados sobre o meio
ambiente. Quando os indígenas perdem acesso aos recursos
ambientais são as mulheres as mais penalizadas, posto que
geralmente elas são as responsáveis por cuidar da subsistência familiar. É assim em qualquer canteiro de obra existente na Amazônia ou no Nordeste, onde se se constata o
aumento dos casos de exploração sexual de crianças e jovens indígenas. Elas que são estupradas no embate entre
posseiros e povo indígena, pois eles estupram as nativas
com o objetivo de vilipendiar a dignidade do povo indígena
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de modo geral.
Ademais, a violência sofrida pelas mulheres indígenas está no seio de suas próprias comunidades. As indígenas reconhecem e denunciam inúmeras práticas discriminatórias que sofrem: casamentos forçados, violência doméstica, estupros, limitações de acesso a terra, limitações
para organização e participação política e outras formas de
dificuldade enfrentadas em consequência do patriarcalismo
presente em suas comunidades. Lamentavelmente, a intervenção do Estado brasileiro é moribunda, não há interesse
em desenvolver estratégias específicas para o enfrentamento da violência contra mulheres indígenas, as ações são pulverizadas e não há nenhum programa oficial especificamente destinado a esse público.
Diante de toda essa discussão, o que se clama é
uma medidas sérias, efetivas e eficazes para combater o estupro contra as indígenas, pois esse é um crime hediondo,
mas para as nativas ainda se torna mais assombroso, pois elas nem sempre são educadas para se defender de um ataque desses. Vale lembrar que o estupro não se configura so-

mente com a conjunção carnal e sim ato libidinoso diverso
da conjunção carnal, como exemplo, citamos sexo oral, anal, beijos sobre ameaça, etc. O Código Penal também prevê uma modalidade de crime denominado estupro de vulnerável, nesse caso, por exemplo, quem faz sexo com uma
mulher sobre efeito do álcool ou não tem discernimento do
fato.■
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Brasil e Moçambique realizam II Seminário de
da indústria, com realce para quesPetróleo, Gás e Sectores Correlatos vas
tões de pesquisa e produção; aspectos
Maputo (O Autarca) – A cidade de Maputo acolhe nesta quartafeira (03JUL19) o II Seminário Brasil
– Moçambique de Petróleo, Gás e Sectores Correlatos, co-promovido pela
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
(ENH) e a Embaixada do Brasil em
Moçambique.
Segundo apurou O Autarca, o

evento de amanhã na capital moçambicana resulta da experiência positiva do
I Seminário Brasil – Moçambique de
Petróleo e Gás, realizado em Maputo,
em Junho de 2018. “A ENH e a Embaixada do Brasil em Moçambique decidiram organizar a segunda edição
deste evento para reflectir sobre os novos desenvolvimentos e as perspecti-

legais; conteúdo local; sectores correlatos, entre outros temas” – explicou
uma fonte envolvida na organização do
seminário.
Participarão também no seminário o Instituto Nacional de Petróleo,
a Mozambique Rovuma Ventures, entre outras entidades, incluindo a petrolífera brasileira Petrobrás.■ (R)
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 11
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de Arte
produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal Samora
Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.
A Propaganda Política servindo-se da ARTE
Desde os tempos muito antigos que a Arte é
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá
prestígio e mobiliza. No caso específico do
Calendário Tempo, de Abril 1983 até Março 1984,
não foi assim. A execução desse calendário (bilingue
português-inglês) partiu de uma iniciativa privada do
seu promotor Mphumo JOÃO Craveirinha com a
então ‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide descrição na
epígrafe acima). À esquerda, representação de
escultura (cerâmica) de Naftal Langa, mais tarde,
abusivamente utilizada para ilustrar o MÊS de
JANEIRO 1984, com o ‘carimbo oficial’ do 4º
Congresso e do slogan: “O internacionalismo
proletário é uma conquista da nossa luta; é uma
constante da nossa política!”
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