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Refinaria de açúcar branco equipada com mais alta
tecnologia de ponta inaugurada em Xinavane
`

Maputo (O Autarca) – A
Tongaat Hullet assumiu um compromisso a longo prazo com Moçambique
para desenvolver a Indústria do Açúcar. Um passo gigantesco foi dado hoje, quinta-feira (29Nov18), com a abertura de uma nova refinaria de açúcar
branco na unidade fabril de Xinavane,
representando um investimento de cerca de dois mil milhões de meticais.
O Chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, presidiu à cerimónia, que
contou com a presença do Presidente
do Grupo Tongaat Hulett, Bahle Sibisi,
do Ministro da Indústria e Comércio,
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gricultura e Segurança Alimentar, Higino Francisco Marrule, e o Ministro
da Economia e Finanças, Adriano Maleiene, bem como de autoridades locais
e diversos dignatários.
A capacidade actual de refinação de açúcar branco existente em Moçambique é de cerca de 20.000 toneladas por ano, enquanto se estima que o
consumo do mercado nacional seja de
cerca de 70.000 toneladas anuais. A
maioria das necessidades de açúcar refinado de Moçambique é actualmente
importada.
A capacidade de produção da
refinaria hoje inaugurada, cuja construção foi concluída em Outubro de 2018,
é de 90 mil toneladas por ano e será suficiente para atender à demanda local
projectada para os próximos 7 a 10 anos. A refinaria foi projectada pelo
Grupo de Tecnologia da Tongaat Hulett (TG). A TG projecta e vende equipamentos de processamento de açúcar
há mais de 30 anos e detém 11 patentes
em 22 países, incluindo a tecnologia
GREEN (Greatly Reduced Equipment
Needs).
A construção da refinaria teve
a duração de 18 meses e criou 605 postos de trabalho directos de curta duração, o que equivale a um total de
430.729 horas/homem. Os cidadãos
moçambicanos ocuparam 436 dos 605
postos criados. A refinaria irá contar
com 90 colaboradores permanentes na
sua fase operacional.
A conclusão da refinaria de açúcar, em Xinavane, reforça a posição
da Tongaat Hullet como o principal investidor da indústria açucareira em
Moçambique.
Bahle Sibisi, Presidente do

Grupo Tongaat Hulett, disse: “O Projecto da Refinaria de Açúcar reflecte o
compromisso da Tongaat Hullet com o
futuro da Indústria Açucareira moçambicana, parceiros da indústria do açúcar, incluindo accionistas, clientes e o
sector agrícola, pois este projecto irá
cobrir as necessidades do mercado local”.
Reconhecendo, com apreço, os
esforços do Governo moçambicano para criar um ambiente de negócios que
apoie o investimento, Bahle Sibisi concluiu: “Os investimentos contínuos da
Tongaat Hullet na Indústria do Açúcar
em Moçambique apoiam os objectivos
do governo de crescimento da economia local, promovendo a produção doméstica e contribuindo para melhorar a
balança comercial. A empresa está empenhada em trabalhar com o Governo e
outras partes interessadas relevantes
para facilitar o sucesso da refinaria de
açúcar e dos seus outros investimentos
em Xinavane e Mafambisse, contribuindo assim para o desenvolvimento
económico, criação de empregos e elevação social ”.

O Presidente da República de
Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, afirmou que “estamos cientes do papel
que a indústria do açúcar desempenha
no desenvolvimento socio-económico
do país e nas comunidades rurais em
particular. Estamos muito satisfeitos
com este novo investimento da Tongaat Hulett, que catapultará os esforços
do Governo para aumentar a produção
interna e reduzir as importações”.
O açúcar refinado será do tipo
industrial e terá a certificação de segurança alimentar FSSC 22000.
O açúcar branco é necessário
para produzir refrigerantes, laticínios,
cerveja, doces e produtos de confeitaria.
Prevê-se que o aumento da disponibilidade de açúcar branco contribua para o crescimento destas indústrias em Moçambique.
A Refinaria de Xinavane, localizada a cerca de 150 quilómetros do
Porto de Maputo, está bem posicionada
para exportar excedentes de açúcar
branco para os mercados regionais africanos.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

29 de Novembro de 1929 ...
Virgílio de Lemos
Ele nasceu na ilha de Ibo, em Moçambique. Escreveu os primeiros poemas entre 1944 e 1948 e entre 1947 e
1948 colaborou no Jornal da “Mocidade Portuguesa”, com
o irmão e artista plástico Eugénio de Lemos, e com o jornalista Guilherme de Melo, onde foi redator até 1949.
Considerado um dos grandes impulsionadores do
movimento literário moçambicano nos finais dos anos 1940
e na década de 1950, Virgílio de Lemos, juntamente com
Domingos Azevedo e Reinaldo Ferreira, editou a folha de
poesia “Msaho”, que procurou enaltecer as culturas locais
moçambicanas, criando uma poética que rompesse com os
modelos literários impostos pela colonização.
Virgílio de Lemos foi absolvido de um processo judicial instaurado por crime de desrespeito pela bandeira
portuguesa, por um poema escrito em 1954, com o heterónimo Duarte Galvão, no qual dizia que “a bandeira portuguesa era uma capulana verde e vermelha”.
Entre 1954 e 1961, o poeta colaborou com a resistência moçambicana, tendo escrito para publicações como
"O Brado Africano", "A Voz de Moçambique" (jornal de
esquerda na altura), da “Tribuna” e “Notícias”.
Entre 1961 e 1962, o poeta e jornalista foi acusado
pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) de
incitamento à independência de Moçambique.
Depois de libertado, e devido à repressão política
existente na antiga colónia portuguesa, Virgílio de Lemos
saiu de Moçambique, percorreu as ilhas do Oceano Índico,
as da Grécia e da América Central, fixando-se, em 1963,
em Paris, onde foi jornalista do canal televisivo TF1 e posteriormente da Rádio França Internacional, e com quem tive o grato prazer de colaborar, na década de 80, altura em
que, a par com a minha actividade na RM, eu era correspondente da RFI em Maputo.
Virgílio de Lemos é “um dos incontornáveis pensadores portugueses do século XX” e, juntamente com José
Craveirinha e Rui Knopfli, “um dos três poetas de vulto de
Moçambique”.
Considerado um dos vanguardistas da lírica mo-

çambicana, a sua poesia aborda temas como a liberdade e
contém críticas às injustiças sociais e à repressão colonial.
Virgílio de Lemos criou também três heterónimos:
Lee-Li Yang, pelo seu erotismo; Duarte Galvão, pelo seu
engajamento, e Bruno dos Reis, pela sua poesia geracional,
associando a cada um uma temática poética.
“Antologia das Ilhas” e “A dimensão do desejo” obra que integra poemas de evocação a Reinado Ferreira, editados em 2009 e 2012 pela Associação Moçambicana de
Língua Portuguesa (AMOLP), foram as últimas obras de
Virgílio de Lemos.
Se fosse vivo Virgílio de Lemos completaria hoje
os seus 89 anos de idade.■
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Leonel Marcelino
(leonel.marcelino@sapo.pt)

De boas intenções está o inferno cheio
Todos vamos aprendendo que a realidade é o que é
e vale o que vale. No nosso dia-a-dia, tropeçamos, a cada
instante, com frases assim, de sentido ambíguo, misterioso,
que dão jeito para tentar justificar o que não sabemos justificar.
Vem este arrazoado a propósito da chamada educação inclusiva, parida por Vigotsky, um marxista confesso
que procurou transportar para a educação as ideias absorvidas no convívio com a revolução russa e na frequência da
Universidade moscovita. No fundo, Vygotsky entende que
o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interacção social, ou seja, de sua interacção com outros indivíduos e com o meio.Tem a ver com a sua teoria de zona de
desenvolvimento proximal, partindo do princípio que o aluno possui já um conhecimento real seu, mas tem a possibilidade de desenvolver o conhecimento potencial, se o professor souber estimular o trabalho com grupos e utilizando
técnicas para motivar, facilitar a aprendizagem e diminuir
a sensação de solidão do aluno.
A pouco e pouco, com o andar dos tempos, chegou-se ao conceito de educação inclusiva que, a meu ver,
enferma de boas intenções e de algumas confusões. Para
começar, não há duas pessoas iguais e, portanto, quando se
diz, que somos todos iguais, não é verdade. Não há duas
pessoas iguais. O que temos é o direito de todos termos direitos iguais. Portanto, todos temos direito a uma educação
de qualidade. Logo aqui se me põe uma dúvida: o que é isto
de educação de qualidade? A esta acrescento outra: acumulando todos os alunos na mesma turma sem se ter em conta
os que apresentem "deficiências físicas ou mentais, os que
se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular
de matrícula e os superdotados" conseguir-se-á que todos
se sintam felizes? E, já agora lá vai outra: podemos esperar
que assim se preparem todos os cidadãos para a construção
de um sociedade inclusiva? Ou, pelo contrário, estaremos a
participar numa farsa geradora de falhados , de mentiras e
de absentismo?
Na verdade, a educação inclusiva é fascinante e entusiasma-me, mas, não se resolve só por decreto-lei. Exige
medidas, para ter sucesso, que estão longe de decisão.
Em primeiro lugar tem de ocorrer uma mudança de

mentalidades com a ajuda de uma educação para a solidariedade, que, na prática, não existe. A sociedade impõe, cada vez mais, com a colaboração dos que decidem, uma educação competitiva. Ora, a educação inclusiva exige que todos sejam solidários: os alunos, os professores, toda a comunidade, com relevo para os pais, as estruturas sociais e
políticas. Houve formação adequada para os professores?
As salas estão dimensionadas e equipadas para as exigências da educação inclusiva? Constituiram-se equipas de apoio? Como foram organizadas as turmas? E os horários?
Pelos sinais que me vão chegando, penso que houve precipitação no lançamento da educação inclusiva, no
nosso país, alargando-a a todas as escolas.
Sei, até, de um caso curioso, real, numa escola do
ensino secundário, protagonizado por um aluno do 10.º ano, analfabeto. Isso mesmo: sem saber ler nem escrever.
Como poderá este aluno ser, no futuro, um cidadão capaz
de ajudar a construir uma sociedade inclusiva? Não temos
já analfabetos que cheguem? E, na sua grande maioria, até
sabem ler e escrever.
Antes de terminar este desabafo quero prevenir que
não se infira do que afirmei que discordo da educação inclusiva. Pelo contrário. Sou um adepto incondicional de tal
educação, desde a década de 90 (um dia, talvez traga para
aqui uma experiência de sucesso, de educação que bem pode ser rotulada de inclusiva, a que presidi, na Missão de S.
João Baptista do Marrere, Nampula, Moçambique), mas,
como ia dizendo, há etapas a percorrer. Há que preparar,
como já sugeri, os recursos humanos, todos os actores do
processo, a comunidade, reestruturar e equipar as escolas adequadamente, reorientar a organização das turmas, dos horários, enfim, há um mundo de actividades de preparação
para a educação inclusiva poder acontecer. Depois, temos
de mudar uma educação para a competitividade, predominante em quase todo o mundo, para uma educação para a
solidariedade. Não pode falhar o entusiasmo pela inovação
e, antes de tudo, a disponibilidade constante para aprender
a aprender.
Finalmente, não podemos pôr de lado a ajuda preciosa dessa ferramenta extraordinária que são as novas tecnologias da comunicação social.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Assembleia da República aprova orçamento para 2019
Maputo (O Autarca)
– Os Deputados do Parlamento moçambicano aprovaram, ontem, por via
do Projecto de Resolução, a Proposta
do Orçamento da AR para o ano de
2019, cujo montante é de 1. 346.
071.340, 00 Mt﴾ um bilião, trezentos e
quarenta e seis milhões e setenta e um
mil e trezentos e quarenta Meticais﴿.
A aprovação deste dispositivo
legal pela AR foi mediante o processo
de votação que forneceu os seguintes
resultadosː Deputados presentes -166,
votos contra – 0, abstenções – 44, e votos a favor – 122.
Segundo o boletim informativo
da Assembleia da República, do montante ora aprovado, 1.305.670.210,
00Mt um bilião e trezentos e cinco milhões seiscentos e setenta mil e duzentos e dez Meticais﴿ corresponde ao Orçamento de Funcionamento do Parlamento, sendo distribuído em Salários e
Remunerações (169.789, 643, 02 Meticais); Outras Despesas com o Pessoal
(767.641. 967, 19 Meticais); Bens e
Serviços (218. 361. 262, 50 Meticais);
Transferências Correntes (149. 877.
337,29 Meticais); e o Orçamento de Investimento (40.401. 130,00 Meticais).
De acordo com o 1º Vice-Presidente da AR e Presidente do Conselho de Administração, citado pelo boletim, esta Proposta do Orçamento foi
elaborada de acordo com a Proposta do
Programa de Actividades do Parlamento para o ano de 2019. “A Proposta visa garantir a materialização de vários
objectivos, com destaque para o reforço da ligação dos deputados aos respectivos círculos eleitorais, ao eleitorado e a sociedade em geral; a melhoria
do desempenho dos deputados, através
de maximização do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação e
outros meios; a consolidação da posi-

ção institucional da AR, no quadro
constitucional democrático; a elevação
da capacidade do deputado, no âmbito
da produção legislativa; a promoção da
cultura de tolerância e debate construtivo no seio dos deputados; a consolidação dos mecanismos de relacionamento interinstitucional; e a orientação
da cooperação, com vista à consolidação da diplomacia parlamentar e o de-

senvolvimento institucional”, frisou.
Entretanto, o Deputado Damião José, da Bancada Parlamentar da
FRELIMO, foi esta quinta-feira (29
Nov18), eleito Membro do Grupo Nacional Junto ao Parlamento Pan-Africano, preenchendo a vaga deixada pela
cidadã moçambicana Francisca Domingos Tomás, actual Governadora da
Província do Niassa.■ (Redacção)
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Ciências da Cultura
coordenação literária e gráfica: Mphumo Kraveirinya (PhD)
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Psicoterapia
para quê?
Quando me perguntam – "achas que
devia ir ao psicólogo?", respondo sempre
que todos devíamos fazer um processo
psicoterapêutico em algum momento da
nossa vida. Podemos iniciar uma psicoterapia em sequência de algum acontecimento de vida ou simplesmente porque
queremos conhecermo-nos melhor e
transformarmo-nos numa pessoa diferente, mais madura e consciente emocionalmente.
As "re(lações) des – sociais" são um
tema fundamental na nossa sociedade que
vive, atualmente, numa correria virtual
desenfreada. Quando a realidade virtual se
confunde com a realidade...é um textosíntese que pretende chamar a atenção para este fenómeno.■ Fanisse Craveirinha ©
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