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Raparigas mantêm-se nas escolas

Salvador Manaques

Graças ao trabalho das ONG’sEducação

•	 AME	diz	que	ainda	há	muito	por	fazer

Nos	 últimos	 tempos,	 na	
província	 da	 Zambézia	
tem-se	registado	diversos	

casos	 de	 assédio	 sexual,	
casamentos	 prematuros		
violação	 sexual	 contra	
raparigas,	 facto	 que	 leva	 esta	
camada	 social	 a	 abandonar	 a	
escola	 e	 a	 desistirem	 dos						
seus	 sonhos,	 daí	 que,	 as	
Organizações	 não-
governamentais	 (ONGs)	 têm-
se	 empenhado	 em	motivar	 as	
mulheres	a	não	desistirem	dos	
estudos.
Porém,	 de	 acordo	 com	 os	
dados	 que	 o	 Diário	 	 da	
Zambézia							teve	em	exclusivo	
nesta	 segunda-feira	 (28),	 a	
Associação	 Moçambicana	 da	

Mulher	 e	 Educação	 (AME),						
em	 cinco	 anos,	 a	 sua	
organização	 reteu	 na	 escola	
cerca	 de	 506	 raparigas,						
mesmo	 depois	 de	 sofrerem	
diversas	 tipos	 de	 violências,	
entre	elas,	abuso	sexual,	união	
prematura,	 assédio	 sexual,	 e	
entre	 outras	 situações	
desencorajadoras.

Para	 o	 director	 executivo	 da	
AME,	Jaime Abudo,	é	preciso	
que	 as	 raparigas	 tenham	 um	
acompanhamento	 apurado					
por	 parte	 dos	 pais	 e	
encarregados	 de	 educação,	
principalmente	 na	 fase	 da	
adolescência,	 momento	 este	
em	 que	 a	 rapariga										

experimenta	 tudo.	 ʺDas 506 
raparigas que sofreram este 
tipos de violência, 36 
beneficiaram de bolsa de 
estudo e hoje são docentesˮ 
˗	vangloriou-se	o	dirigente.

Por	 outro	 lado,	 a	 fonte									
lamenta	 pelo	 facto	 de	 ainda	
existirem	 muitos	 casos	 de	
violência	 baseada	 no	 género	
nas	 comunidades,	
principalmente	 depois	 de	
difundir-se	 mensagens	
educativas	 como	 forma	 de	
colmatar	 este	 tipo	 de	 situação	
que	 até	 acontecem	 nas			
escolas,	 local	 que	 por	 sinal	
serve	 para	 o	 ensino	 e	
aprendizagem.	

Joaquim	Chibalo
Chegar à Gilé precisa ter Estômago

	Devido	as	vias	de	acessoSociedade
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PUB

Algumas	 estradas,	 no	
distrito	de	Gilé	província	
da	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zambézia,	

apresentam	 níveis					
acentuados	 de	 degradação,						
a	situação	está	a	complicar	o	
trânsito	 de	 veículos,	 	 o	 que						
nos	 últimos	 tempos	 tornou								
a	 vida	 mais	 	 	 	 cara,	
principalmente	 	 aos				
produtores	 agrícolas,	 que	
pedem	 ao	 governo	 para	
melhoria	 das	 mesmas,							
visando	 facilitar	 o								
escoamento	 dos	 seus	
produtos	bem	como					a	livre	
circulação	 rodoviária.
Embora	 haja	 intervenções				
em	 outras	 vias,	 mas	 ainda	
prevalece	 o	 exercício	 de	
chegar	 à	 Gilé,	 situação													
que	 faz	 com	 quem	 os	
comerciantes	 daquele						
distrito,	 usem	 vias	 mais	
longínquas	 para	 chegar	 à	
Nampula	e								Alto-Molócuè	
para	 comprar	 suas	

mercadorias,	 aliás,	 os								
materiais	 de	 construção,	 por	
exemplo,	 estão	 muito	 mais	
caros	 devido	 a	 esta																		

situação.

Entretanto,	 a	 população	
daquele	 distrito	 mostra-se	
agastado	 com	 a	 situação	 e	
pedem	 a	 resolução	 do	
problema.	 “Nós estamos 
num país, onde só os 
dirigentes     é que devem 
viver bem, e    nós vivemos 
atrás deles, e muito mal”	–	é	
o	desabafo			de	quem	há	muito	
se	queixa					e	nunca							vê	o	
problema	resolvido.

Soube	 Diário	 da	 Zambézia,					
que	 com	 ou	 sem	 chuva,	 os	
residentes	 enfrentam	
dificuldades	 para	 se	
movimentar.	 Os	 buracos	 nas	
vias	 de	 acesso	 aumentam	 a	
cada	 ano,	 e	 dizem	 que	 não					
tem	 sido	 fácil	 passar	 por								
estas estradas. 

As	 lombas	 erguidas	 pela					
força	 da	 natureza,	 conforme	
narraram	 as	 nossas	 fontes,	
também	 tiram	 sono	 aos	
comerciantes,	 que	 afirmam	
que,	 sempre	 que	 chove,	 o	
negócio	 não	 é	 rentável,	 daí					
que	 pedem	 soluções													
urgentes.
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Salvador Manaques

Alunos da 8ª e 9ª ainda pagam taxas de matrícula
Na ESG de Marrácua na MadalEducação

•									A	situação	inquieta	pais	e	encarregados	de	educação

De	acordo	com	o	que	foi	
decretado	no	âmbito	da	
Lei	 18/2018,	 de	 28	 de	

Dezembro,	 do	 Sistema			
Nacional	 de	 Educação	
(SNE),	 aprovada	 pela	
Assembleia									da	República,	
os	alunos	da	8ª	 e	9ª	 classe	
passam			a			não							pagar	
matrículas	 e	 taxas	 de	
inscrição	a	partir	do	próximo	
ano	 	 	 	 	 	 	 	 	 lectivo,	 mas	 na	
localidade	 da	 Madal,	 	 	 	 em	
Quelimane,	 o	 ensino				
secundário	 ainda	 não	 	 	 	 	 é				
gratuito.
Sabe-se	 que	 a	medida	 está	
integrada	 no	 alargamento					
da	 escolaridade	 obrigatória	
da	 7ª	 	 para	 9ª	 	 classe,	
proposta	 pelo	 Ministério	 da	
Educação e            

Desenvolvimento	 Humano	
(MINEDH),	 no	 quadro	 da	
revisão	 da	 anterior	 Lei	 do	
SNE,	 como	 forma	 de	 tornar			
o	 sistema	 de	 ensino	 mais	
funcional	 e	 eficaz.
De	 acordo	 o	 MINEDH,	 os	
alunos	 da	 8ª	 a	 9ª	 classe,	 a	
partir	 do	próximo	ano	2023,	
estão	 	 isentos	 de	 pagar					
taxas	 de	 matrícula,						
inscrição,	 propinas.	 Porém,	
nesta	 quarta-feira	 (30),	 o	
Diário	da	Zambézia	recebeu	
uma	denúncia	que	dá	conta	
que	 as	 taxas	 de	 inscrição	
para	 matrícula	 da	 8ª	 e	 9ª	
classe	 ainda	 continuam	 a			
ser	 aplicadas	 na	 Escola	
Secundária	 de	 Marrácua,			
facto	 que	 enfurece	 pais	 e	
encarregados de educação 

daquela localidade.		 
Para	 compreender	 os	
ditames	 destas	 taxas	
equivalentes	a	100	meticais,	
cobradas na Escola 
Secundária	de	Marrácua		,	o	
DZ	 tentou,	 telefonicamente,	
falar	 	 	 	 	 	 	 com	 o	 director	
daquele	 estabelecimento					
de					 	 	 	 	 	 	ensino,	mas	sem	
sucesso.

Direcção distrital e 
provincial desconhecem o 

assunto
Dada	a	situação,	o	Diário	da	
Zambézia,	 comunicou	
telefonicamente	 com	 o		
Porta-voz	 do	 Sector	 da	
educação	 nesta	 parcela	 do	
país,	Caunda Mutecomala, 
que	 disse	 que	 desconhece	
esta	 cobrança,	 de	 seguida,	
encaminhou-nos	 a	 Direcção	
Distrital	 de	 Educação	
Juventude	 e	 Tecnologia	
(DDEJTQ).
Mais	 uma	 vez,	 a	 nossa	
Reportagem	 contactou	
telefonicamente	 o	 director	
distrital	de	Educação,	Rijone 
Bombino,	 este	 também	
desconhece	o	assunto,	mas	
prometeu	 inteirar-se	 sobre							
o	 problema	 para	 explicar								
com	 mais	 detalhes	 os	
pormenores	 desta	 situação.
Mas	 até	 ao	 fecho	 desta	
edição,	 Bombino	 não	 nos	
retornou	 a	 chamada	 para	
explicar	 a	 situação.
De	 referir	 que,	 o	 sector	 da	
Educação não veda a 
prestação	 voluntária	 de			
apoio	às	escolas	 	 	 	 	 	 	 	 	 por	
parte	 de	 pais	 	 	 	 	 	 	 	 e	
encarregados	 de	 educação,	
no	 âmbito	 	 	 	 	 	 da	 ligação	
escola-	 comunidade,	 e	 no	
interesse	 do											
desenvolvimento	 	 	 	 	 	 	 e	
melhoria							das	condições	
de	ensino												e	aprendizagem.	
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Preto no Branco

Antes	 deixa-me	 aqui	
dizer	 ''Deus	 o	 tenha'',	
porque	 partiu	 da	 terra	
muito	 cedo	 que	 nós	
outros.
Da	 casa	 onde	 eu	 vivia	
até	a	casa	de	Armando	
M u g u d j a ,	
p e j o r a d a m e n t e	
chamado	 por	 EJA-
MUSSOKO	 (homem	
que	 comia	 impostos),	
não	 era	 assim	 tão	
distante.	 Quando	 ele	
abrisse	 a	 boca,	 nós	
ouvíamos	tudo.
Passava	 toda	 noite	 a	
insultar	 só	 porque	
alguém	passou	da	casa	
dele	 e	 gritou	 Eja-
Mussoko…
Era	um	caos	total	quemw	
se	 atrevesse	 chamar-
lhe	por	este	nome,	pior	
ainda	 se	 ele	 decorasse	
a	 sua	 cara.	 O	 homem	
perseguia-te	 até	 a	 sua	
casa	 e	 fazia	 estragos.	
Era	 corajoso,	 podia	
mesmo	 esfaquear,	
porque	ele	pedia	sempre	
provas	sobre	este	nome.	
Quer	 dizer,	 se	 lhe	
chamasse	Eja-Mussoko,	
ele	 exigia	 que	 lhe	
provasse.	 Era	 difícil	
porque	 nós	 só			
seguíamos	 a	 onda	 de	
lhe	pejorar.
Cansado	 de	 ouvir	 este	
nome,	fechou	o	caminho	
que	 passava	 do	 seu	
quintal	 com	 Ramos	 de	

árvores,	 espinhosa	
(namitoque).
Tinha	uma	viola	de	 lata	
e	 por	 vezes,	 quando	
fosse	 com	 sua	 cara,	
parava	 e	 tocava	 uma	
serenata.	 Mas,	 neste	
dia	que	o	seu	humor	não	
fosse	 para	 ti,	 eipaaaa,	
sentias	bem	na	conta	de	
todos aqueles que lhe 
chamaram	 de	 Eja-
Mussoko.
Por	 vezes,	 nós	 nos	
organizávamos	 em	
grupo,	 espalhávamo-
nos	 e	 gritávamos	 em	
série	“Eja-Mussoko”.	De	
longe	 ele	 respondia:	
“Eja-Mussoko	 di-
mayo”(comedor	 de	
imposto	 é	 sua	 mãe-
risos).
Não	 terminava	 só	 aqui.	
Ele	 tinha	 uma	
capacidade	de	retenção	
fora	de	série.	Passava	o	
tempo	 que	 fosse	
necessário,	 ele	 sempre	
se	lembrava	que	alguém	
lhe	provocou	num	certo	
dia.
Dava	 corrida	malta	 nós	
o	 dia	 	 	 todo	 com	
i n s t r u m e n t o s	
contundentes,	 mas	 a	
malta	não	dava	tréguas.
Ali	 pertinho,	 vivia	 o	
falecido	 Luis	 Fijamo,	
lembro-me	pela	primeira	
vez	ouvi	assassinato	por	
meio	 de	 arma	 de	 fogo,	

foi	 quando	 malfeitores	
vieram	 na	 janela	 do	
casal,	já	idoso,	atiraram	
mortalmente	 contra	 a	
senhora.	 Vimos	
movimentos	 de	 polícia,	
mas	não	deu	em	nada.	
Deus	tenha	vovó.	
Voltando	 ao	 Eja-
Mussoko…certo	 dia,	
fomos	 jogar	 há	 uns	
metros	da	casa	dele,	por	
acaso	 era	 vizinho	 de	
malta	 Rafique	 Aly	
Suadebai,	 ele	 fechou	 o	
campo,	 disse	 que	
ninguém	 iria	 colocar	 os	
pés.	
E	 então.	 Mudamos	 de	
campo,	 mesmo	 assim,	
ele	 não	 cedeu	 porque	
afinal,	estava	a	procura	
de	quem	lhe	chamou	de	
Eja-Mussoko	 há	 uns	
dias.	 Não	 foi	 possível	
localizar,	 mas	 também	
não	nos	deixou	jogar.
Enfim,	este	é	mais	uma	
história	 da	 zona,	 lá	 na	
Freguesia	de	Namuinho.
Como	 disse,	 e	 vendo	
adiando,	 esse	 episódio	
de	 Naminane	 e	 do	 tio	
Fernando,	 o	 guarda-
redes	 que	 tinha	 viatura	
que	 por	 vezes	 tinha	 de	
abondar	 o	 jogo	 para	 ir	
cumprir	o	patrão.	Tenha	
Tempo	e	Paciência,	vem	
aí	 mais	 coisas.	 Não	
Falei	Nada
--

Eja-Mussoko…o homem de insultos 
Por:	António	Zefanias
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chuvas DÃO esperanças aos produtores
Tânia	Pereira	

No	GurúèSociedade

Nos	 últimos	 dias,	 um	
pouco	 pela	 província	
da	 Zambézia,	 tem	 se	

registrado	 queda	 de									
chuvas.	 Em	 alguns	 pontos,	
com	 muita	 intensidade,	
acompanhada	 de	 ventos	 e	
trovoadas,	e	deixando	rastro	
de	 destruição	 e	 morte	 por	
onde	passa,	como	é	o	caso	
dos	distritos	de	Morrumbala,	
Namacurra	e	Nicoadala,	por	
exemplo.		
Porém,	 nem	 tudo	 são			
notícias	tristes,	no	distrito	de	
Gurué,	 a	 chuva	 que								
começou	 a	 cair	 na	 tarde	
desta	 terça-feira	 (29),	 veio	
reacender	 as	 esperanças	
dos	produtores,	que	olham	a	
precipitação	 como	 uma	
bênção,	 visto	 que	 ela	 é	 própria	 para	 regar	 as	 suas	 machambas	 e	 ou	 lançarem	

as	 sementes,	 segundo	
avançou	 a	 administradora			
do	 pelouro	 daquela	 parcela	
da	 província,	 Elsa	 Barca.
Segundo	 a	 administradora,				
a	 queda	 de	 20	 milímetros,	
veio	 sem	 vento	 e	 sem	
trovoadas        e não       
causaram	 nenhum	 dano	 ao	
distrito.	 E	 é	 própria	 para	
produção	e	que	está	mesmo	
no	 período	 estipulado	 para					
o	 início	da	queda	de	chuva.	
“Para o nosso distrito, 
estava previsto o início da 
queda das chuvas para 30 
de Novembro”	–	disse	Elsa	
Barca,	 para	 acrescentar						
que	 estão	 no	 período	 das	
quedas	 pluviométricas,	 no	
âmbito	 da	 produção					
agrícola.
Refira-se	 que,	 segundo	 a	
previsão	 meteorológica,	 as	
chuvas vão abrandar a     
partir	desta	quinta-feira	(01),	
por	 tanto,	 hoje.
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Fonte:  Euronews

Mundo Fora Mundo Fora Mundo Fora 

As	 forças	somalis	 invadiram	
o	 hotel	 Villa	 Rosa,	 em	
Mogadíscio,	 a	 capital	 da	
Somália,	 onde	 extremistas	
islâmicos	do	grupo	Al-shabab	
estavam	 escondidos,	 após	
terem	 atacado	 o	 hotel	 no	
domingo.
Os	 seis	 extremistas	
atacantes	morreram	durante	
a	operação.	Um	suicidou-se,	
os	outros	foram	mortos	pelas	
autoridades.
Pelo	 menos	 oito	 civis	 e	 um	
membro	 das	 forças	 de	
segurança	 perderam	 a	 vida	
durante	os	confrontos.
Um	 ataque	 bem-sucedido	
perto	 da	 sede	 do	 governo	
federal	é	suscetível	de	incutir	

15 Mortos num ataque do al-shabab a um hotel em Mogadíscio
um	medo	profundo	entre	os	
residentes	da	capital	costeira,	
há	muito	alvo	de	ataques	de	
militantes.
Este	 ataque	 surge	 no	 meio	
de	 uma	 nova	 ofensiva	 de	
grande envergadura do 
governo	 somali	 contra	 o	Al-
Shabab,	 que	 ainda	 controla	
grandes	 partes	 do	 centro	 e	
sul	da	Somália.
Combatentes	 extremistas	
leais	ao	grupo	 responderam	
matando	 líderes	 de	 clãs	
proeminentes	 num	aparente	
esforço	 para	 dissuadir	 o	
apoio	 à	 ofensiva	
governamental,	 e	 atacando	
lugares	 públicos	
frequentados	 por	
funcionários	governamentais	
e outros.

Os	hotéis	e	restaurantes	são	
frequentemente	 alvos,	 tal	
como	as	bases	militares	para	
as	 tropas	 governamentais	 e	
as	 forças	 estrangeiras	 de	
manutenção	da	paz.
Al-Shabab	 opõe-se	 ao	
governo	 federal	da	Somália,	
que	é	apoiado	por	forças	de	
manutenção	da	paz	da	União	
Africana,	 e	 procura	 tomar	 o	
poder	 e	 aplicar	 uma	 versão	
rigorosa	 da	 lei	 islâmica,	
Sharia.
Os	 Estados	 Unidos	
descreveram	 o	 grupo	 al-
Shabab	 como	 uma	 das	
organizações	mais	mortíferas	
do	 Al	 Qaeda	 e	 visaram-no	
com	 dezenas	 de	 ataques	
aéreos	nos	últimos	anos.	

Quadros do Ministério Público 
reúnem-se hoje em Quelimane

A	partir	 desta	 quinta-feira	 (01),	 por	 tanto	
hoje,	realiza-se	a	II	reunião	de	coordenação	
do	Ministério	Público	da	Zambézia,	com	a	
duração	de	dois	dias,	onde	os	quadros	do	
MP,	 irão	 discutir	 vários	 temas	 que	
preocupam	a	sociedade,	com	vista	a	criar	
melhores	 soluções,	 de	 acordo	 com	 um	
documento	 na	 posse	 do	 Diário	 da	
Zambézia.

Para	este	ano,	a	reunião	será	sob	o	lema	
“Por	 um	 Ministério	 ‘Público,	 firme	 no	
combate	do	financiamento	ao	 terrorismo,	
tráfico	de	mulheres,	crianças	e	imigração	
ilegal”.

Breve Breve
Falta de contas bancárias escolares 

obriga a depósitos em contas privadas
Como	forma	de	garantir	a	qualidade	da	educação	
alocando	fundos	públicos	às	escolas	e	dinamizar	
o	 processo	 de	 gestão,	 foi	 criado	 um	 fundo	
denominado	Apoio	 Directo	 as	 Escolas	 (ADE),	
onde	 as	 escolas	 deveriam	 ter	 contas	
institucionais	 para	 receber	 os	 valores.	 No	
entanto,	o	problema	é	que	muitas	das	escolas	
não	 possuem	 contas,	 fazendo	 com	 que	 o	
dinheiro	 seja	 depositado	 em	 contas	 pessoais,	
seja	 do	 director	 ou	 alguém	 designado	 pela	
escola,	segundo	o	rastreio	da	despesa	pública,	
apresentado	há	algumas	semanas	atrás.
A	 gestão	 destes	 fundos,	 inicia	 na	 direcção	
provincial	de	educação,	que	define	os	limites	e	
comunica	o	distrito	quanto	 irá	 receber,	que	de 
seguida	 enviam	 as	 ZIP’s,	 recebendo	 em	
duas	 tranches	 por	 anos,	 nas	 escolas	
primárias	e	uma	nas	secundárias,	 lê-se	no	
documento.		
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Assinaturas mensais Metical 20 Edições 
 (Singulares): 2.000 Mensal (Instituições-Nacionais): 3.192 Mt * Instituições Estrangeiras: 4.000MT

Cobrado em Metical ou em moeda convertível ao Câmbio do dia

PREÇÁRIO DE ASSINATURAS

APrenda AQUI... 


