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Editorial
Abdul Razak: Uma
história de amor e
odio?

O

s nossos desejos são renovados de que
está missiva o
encontre em bom estado de saúde e espirito—
condição fundamental
para o exercício de governação que dignamente fostes atribuído
pelo povo moçambicano
através dos seus competentes órgãos.
Num encontro do executivo da província central
da Zambézia, chefiado
por sua excelência, havida recentemente na sala
de sessões do Governo
em Quelimane. Em tom
de brincadeira [talvez]
terá proferido palavras
aproximadas há isto
“Jornal Txopela não gosta de mim, mas eu gosto
muito de vocês”— palavras de Abdul Razak.
Reconhecemos que es-

Fale connosco
CONTACTOS
Geral: (+258) 24218903
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Website:www.jornaltxopela.com

tas palavras à partida
foram leves o suficiente
para ignorarmo-las por
semanas, hoje e decididamente hoje, escrevemos-lhe para responder
e aclarar as zonas de penumbra do nosso exercício jornalístico.
Esta expressão revela
em primeira linha uma
tentativa de vitimizar-se como governante, o
que em última instância
condiciona o nosso trabalho. Não podemos reportar e divulgar factos
do poder público com
à liberdade que a lei
nos assiste com receios
de não machuca-lo.
Não é verdade que não
gostamos de si prezado Governador, temos
respeito e estima como
para qualquer servidor
público, conquanto a
DIRECÇÃO E REDACÇÃO
Av. Samora Machel N° 618
Quelimane- República de Moçambique
Deve sempre incluir o seu nome e contactos

nossa profissão é ingrata, nestas mesmas páginas foram publicados
artigos que davam conta
do excelente trabalho do
seu governo em vários
sectores, nunca o vimos
comentar publicamente
sobre eles, os artigos que
não abonam a seu favor,
não são contra si, são
factos e nós não inventamo-los. Limitamo-nos a
narra-los com a liberdade que a lei nos assiste e
o conhecimento profissional exigíveis na carreira de um jornalista.
Agradecemos o facto de
sua excelência gostar
do Jornal Txopela como
instituição ou equipe de
jornalistas, é motivador
para qualquer pequena
e media empresa ter está
atenção do seu governo.
Excia: A liberdade de expressão e de imprensa é
direito de suprema importância para que a sociedade possa conhecer e
se defender de possíveis
arbitrariedades cometidas pelo poder público.
É condição primordial
para que o Estado seja
caracterizado como sen-

do democrático. A liberdade de imprensa é
uma conquista legítima
e imprescindível a todo
regime democrático de
direito, cuja importância é inquestionável. A
liberdade de imprensa
estabelece um ambiente no qual, sem censura
ou medo, várias opiniões e ideologias podem
ser manifestadas e
contrapostas, ensejando um processo de formação do pensamento.
É o que defendemos na
redacção e nos estatutos editorias do Jornal
Txopela. O nosso conselho é que se concentre em governar, buscando à melhoria de
vida das populações e
fique descansado que
o Jornal Txopela não
tem sentimentos por
nenhum dirigente, nenhuma força politica,
poder económico, religioso ou de outra índole. Aqui move-nos os
factos, a arte de narrar
verdades apenas.
Os nossos melhores
cumprimentos.

Os últimos eventos, estão todos
registados no Instagram do Jornal
Txopela. Fotografias que contam
historias. Você pode acompanhar todos os eventos ao nível da
província da Zambézia através do
nosso Instagram www.instagram/
jornal_txopela

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Jornal Txopela, Empresa de comunicação social, são pertença do Jornal
Txopela. Os conteúdos disponibilizados ao utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização
expressa do Jornal Txopela.
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O PESADELO DOS POBRES (03)
Inhassungenses mantém o Estado de cócoras

“ “Juramos
morrer aqui
onde nascemos”

Zito do Rosário Ossumane
zito.ossumane@jornaltxopela.com

— Governo da Zambézia deslocou-se à Inhassunge para negociações com a população.

A comunidade de Olinda continua
a bater com os pés juntos ao chão
de que não vai abandonar aquela
circunscrição, para dar lugar ao
projecto de exploração de areias
pesadas. Na última reunião de alto
nível com o Governo provincial, os
populares abandonaram o local do
encontro deixando o director de recursos minerais e energia, Almeida
Manhiça à negociar com o vento.

a empresa que deverá explorar o
mineiro em Inhassunge, não deixa
saudades em Chinde, especificamente em Deia onde esta em fase
terminal do processo de exploração do recurso natural. A população ouvida pelo Jornal Txopela em
Deia refere que está a enfrentar
grossos problemas de água potável
e terra principalmente para a prática da agricultura de subsistência.
Olinda teme o mesmo destino funesto.

Numa situação de extremo medo
e desconforto, enclausurados e
sob à atenta vigia do pelotão da
unidade de elite das forças policiais da República de Moçambique
aquarteladas naquela circunscrição geográfica, no extremo sul da
província central da Zambézia, os
moradores da pacata povoação de
Olinda continuam a recusar à retirada compulsiva das suas terras
e a expropriação, uma faculdade
que o Estado poderá activar nos
próximos tempos confidenciou ao
Jornal Txopela uma fonte governamental.
A África Great Wall Min¬ing Development Company, Limitada

Pode ser descrita como uma situação crítica e sensível que opõe o
Governo da Zambézia e os moradores do povoado de Olinda em
Inhassunge, populares estão a colocar o Governo em sentido e de
cócoras, perante a sua irredutibilidade frente as mortes e mutilações perpetradas pela UIR— uma
unidade de elite da PRM. Para já
somam-se varias violações dos direitos humanos chancelados pelo
Governo de Abdul Razak cuja o
silêncio sobre o assunto é amplamente criticado ao nível da opinião
pública local.
Num encontro havido recentemente entre o Governo e a popula-
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ção — o primeiro de alto nível — os 2018, negamos e continuamos a
moradores apresentaram as suas negar os chineses que oprimem e
posições sobre a iniciativa.
querem nos oprimir na nossa própria terra onde nascemos e viveUma equipe multissetorial do Go- mos mais de 100 anos” — advoga.
verno da Zambézia deslocou-se à A mensagem dos moradores de
Inhassunge para negociar e sensi- Olinda é mais incisiva, aponta
bilizar à população a aceitar a exe- questões de incumprimento das
cução do projecto. Na sua mensa- regras elementares para o reassengem, os moradores fazem apelos ao tamento da população e violações
Governo para que respeite a vida dos direitos humanos por parte do
humana e os valores prescritos no Governo da Zambézia.
documento de constituição da naContinua na página 05
ção moçambicana. “Desde 2012 à

Opinião
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O direito à informação e o dever de
informar em democracias doentias
falsificação de informações e a manipulação de informações se fazem
presente muitas vezes no processo
de elaboração das informações por
parte de alguns profissionais em
exercício nessa área.

Lúnede Parrote
Lunede.parrote@jornaltxopela.
com
Graças a independência, conquistamos o direito de nos afirmarmos
como um povo, como uma nação.
Com a assinatura do Acordo Geral
de Paz, conquistamos o direito de
escolher quem deve dirigir a nação
e quem deve nos representar. Nessa nova pagina da nossa história,
os meios de comunicação foram
se modernizando e se expandindo, novas formas de partilhar e
obter as informações foram crescendo, novos órgãos de informações privados foram surgindo. Já
haviam sido criadas as condições
para que o cidadão tenha acesso a
uma informação de qualidade, em
quantidade e diversificada, além
das condições técnicas, a nossa nacionalidade, moçambicana já nos
conferia o direito à informação a
luz da Constituição da República,
direitos esses fortificados pela Lei
nº 34/2014 de 31 de Dezembro.
Mas em democracias doentias,
a observância da lei, depende da
vontade de quem governa, o direito à informação, é substituído pela
imposição, o cidadão é forçado a
conviver com informações do interesse de quem governa, com as
informações que ilustram os seus
deveres como cidadão. Informa-se

A insustentabilidade financeira

A insustentabilidade de muitos órgãos de informação privados, faz
com que tenham as contas extremamente apertadas, impossibilitando deste modo que se confira
dignidade merecida para quem dia
após dia enfrenta imensos riscos
para trazer o melhor da informação. O mais agravante nisso tudo, é
que por detrás desses dois factores,
a questão esta sempre presente.
o cidadão para a servidão e obedi- os privados são assolados por dois
Com o intuito de calar os órgãos,
ência, não para a visão critica.
factores: a corrupção e a insusteno poder político inibe as parcerias
Impedir que o cidadão não usufrua tabilidade financeira.
económicas que garantiriam a suso seu direito à informação, passa Esses dois factores concorrem bastentabilidade desses órgãos, fazennecessariamente por impedir que tante para a qualidade e quantidado com que muitos deles acabem
o jornalista usufrua os seus direi- de da informação disponibilizada
sucumbindo. O cidadão só podetos plasmados nas alíneas, a), b), ao cidadão, vamos em parte.
rá usufruir de uma informação de
c), d), e) e f) do no 1 do artigo 27
qualidade, se os órgãos de inforda Lei no18/91 de Agosto. É asA
corrupção
mação se libertarem da corrupção,
sustadora a ingerência política no
É um mal que não só mancha a da política e da crise financeira que
exercício da profissão jornalista
qualidade da informação, mas os assola.
em democracias doentias, há um
também mancha a classe. A pretremendo esforço de politizar os
cariedade dos salários que muitos
órgãos de informação, sejam eles
profissionais dos órgãos de inforestatais ou privados, mas a facilimação privados auferem, os torna
dade reside mesmo nos estatais,
vulneráveis, e como consequênonde a subordinação é directa. Dicias, a quebra de sigilos, a venda e
ferentemente dos órgãos estatais,

A sua marca produto ou serviço para
20 mil potenciais clientes, que tal?
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“Não foram seguidos todos os passos legais para este procedimento, não se fez nenhuma consulta
comunitária” — A imposição das
partes interessadas [Governo e a
mineradora] está na origem do
problema que não se vislumbra
solução possível para já, enquanto
isso o Governo declara que vai continuar a insistir em negociações até
que encontre um ponto de equilíbrio.
As atrocidades registadas a poucas semanas executadas pela UIR
mereceram menção no discurso
daquela comunidade “embora com
disparos de armas num momento
de paz efectiva, desmilitarização
e entrega de armas pela Renamo,
Olinda é zona de quartel e somos
vítimas de mortes, somos feridos e
há captura de líderes comunitários
e a população dorme no mato”— O Governo da Zambézia, represenlamentam.
tado pela direcção provincial de recursos minerais e energia reuniuAntes do término previsto da reu- -se recentemente com à população
nião com o Governo a população do povoado de Olinda no distrito
aborrecida retirou-se do local, não costeiro de Inhassunge, local onde
deixando espaço para mais argu- a empresa de capitais chineses,
mentos, mas antes deixou a colo- África Great Wall Min¬ing Develocação final “podem trazer bombar- pment Company, Limitada deverá
deiros, juramos morrer aqui, onde explorar as areias pesadas.
nascemos, crescemos e geramos os Almeida Manhiça, Director Pronossos filhos” para depois acres- vincial do sector que superintencentar “Depois da colonização Por- de à gestão de recursos minerais e
tuguesa, veio à colonização chine- energia ao nível da província censa?”. — Uma ultima questão que tral da Zambézia em discurso de
ficou por responder.
meia hora de tempo explicou aos
populares as vantagens da execução do projecto naquela circunscrição geográfica. Os moradores
Governo namora Inhassungenses de Olinda recusam-se à ceder as
suas terras a favor da companhia
com propostas de luxo
para exploração de areias pesadas,

este facto desencadeou uma onda
de reações que levaram ao assassinato de um homem, mutilação de
dedos à uma criança e vários feridos numa intervenção do governo
através da força de elite da Policia
moçambicana — UIR que é condenada pelo uso excessivo da força
e violação dos direitos humanos.
Este é o primeiro encontro de alto
nível com a população.
O governante falou da importância
do projecto para o Estado moçambicano “o Estado ganha através
dos impostos que a empresa paga,
esses impostos possibilitam que o
governo construa infraestruturas
como: Escolas, Hospitais, Estradas
para além de pagar salários aos
funcionários de Estado”.
Almeida Manhiça garantiu aos
moradores de Olinda que à em-

presa África Great Wall Min¬ing
Development Company, Limitada
ao explorar os recursos existentes vai cumprir com as normas e
procedimentos estabelecidos pela
lei moçambicana no que concerne
as compensações à comunidade,
reassentamento entre outros benefícios directos estabelecidos no
acordo entre o Governo e a companhia “Algumas pessoas que vivem
na zona terão emprego, se terão
emprego naturalmente que terão
salários”— o governo num apelo
à população para ponderar a sua
posição de não abandonar a área
extractiva.

Ficha Técnica
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: UM
ANO, MUITAS INTERROGAÇÕES

P

MakaAngola
assou um ano desde a realização das eleições gerais
de 23 de Agosto de 2017,
que levaram João Lourenço à Presidência da República e renovaram a maioria absolutíssima
do MPLA.
A forma como este acto eleitoral
decorreu – designadamente a contagem de votos, que gerou incontáveis acusações de fraude – levou a
crer que se iria seguir mais um ano
de José Eduardo dos Santos, sem
José Eduardo dos Santos. De facto, depois de esbracejar sem esforço, a sempre leal oposição formal
ao MPLA rapidamente deixou cair
todas as acusações de fraude eleitoral para ocupar os seus lugares
acolchoados no Parlamento. A velha história de manipulação e domínio eleitorais repetia-se.
João Lourenço tomou posse com
uma equipa ainda imposta por José
Eduardo dos Santos, apenas tendo
realizado pequenas mexidas, como
a não-recondução de Kopelipa na
Segurança.

Discursos de Lourenço
Contudo, os discursos de Lourenço
depressa indiciaram que este compreendia as mudanças reais que
povo tinha pedido nas eleições (conhecendo ele os resultados reais)
e que se exigiam nas redes sociais.
Assim, começou a invectivar contra a corrupção e a impunidade em
que Angola tinha vivido, tentando
iniciar uma enérgica nova política
externa.
Se estes discursos foram meramente cosméticos ou não, nunca
saberemos, uma vez que não há
uma janela aberta para a mente de
Lourenço, mas o facto é que soltaram a opinião pública, as redes
sociais e a livre expressão da população. Abriu-se um dique em que a
crítica, a discussão e a atenção aos
negócios públicos jorraram. Esse
dique só será fechado com tanques
e blindados na rua.
Angola acordou da modorra política em que se encontrava, da
qual apenas se destacavam três ou
quatro corajosos que diziam o que
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pensavam, com os quais o povo
concordava, mas sem nada fazer.
Hoje há um frenesim público permanente, exigindo-se resultados
das palavras de João Lourenço. O
povo angolano começou a despertar.
Além dos discursos, Lourenço entrou como um touro enraivecido
na arena política. Exonerou, mandou investigar, processou, cortou
vínculos com o Estado. Isabel dos
Santos, Filomeno dos Santos, Tchizé dos Santos, Jean-Claude Bastos
de Morais, são alguns dos que enfrentaram o bafo resfolegante de
Lourenço.
Interrogações
Mas aqui começam muitas das interrogações. Lourenço parece ter
os instintos certos, mas enreda-se
e não confronta directamente o adversário. Parece jogar mais no bluff
e na conversa do que na acção.
Um exemplo: em Fevereiro de
2018, o seu escolhido como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Satur-

nino, proferiu uma conferência de
imprensa em que assestou fortes
golpes em Isabel dos Santos. Essencialmente, Saturnino disse que
ela era uma criminosa. Ora, em
Agosto de 2018, seis meses depois,
a Procuradoria-Geral ainda transpira para a notificar para uma primeira inquirição sobre o tema. Ou
Lourenço não teve coragem para
consumar o ataque a Isabel, ou os
elementos criminais não eram os
que Saturnino pretendia. A imagem que fica é que o touro entrou
na arena, levantou areia e saiu sem
glória.
Outro exemplo: as acusações acerca da gestão de Zenú e Jean-Claude
Bastos de Morais no Fundo Soberano são demolidoras. Estes são
suspeitos de se terem apropriado
de biliões de dólares. E, no entanto, reina a timidez nas acções concretas do Estado angolano contra
ambos. Há medo de quê?
Repete-se a imagem, o touro entra
na arena, marra num lado, corre
para outro, mas acaba por ser bandarilhado e retira-se para descan-
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blica Democrática do Congo não
apareceu em Luanda para a cimeira de 14 de Agosto, tendo enviado
apenas o ministro dos Negócios
Amadorismo na política externa
Outro sector em que Lourenço tem Estrangeiros. Mas Kabila apareapostado é na política externa. As ceu poucos dias depois na cimeira
viagens à Europa ocidental têm- da SADC de Windhoek. E a pági-se sucedido. No caso da República na da Presidência da República do
Democrática do Congo, Lourenço Congo tinha em grande destaque
quer apresentar-se como pacifica- Kabila com Cyril Ramaphosa, predor. Na SADC, como líder regional. sidente da África do Sul, sem dar
No entanto, a China continua a relevo a Lourenço. Quer isto dizer
ser a grande referência externa de que Lourenço tem pressa em se
Angola, como comprova o recen- tornar um “arquitecto da paz” no
te anúncio de um empréstimo de Congo, mas não terá a subtileza
mais de 10 biliões de dólares. E no necessária, permitindo que Kabila
Congo, Kabila parece desconside- o despreze. Aliás, é a segunda vez
rar os esforços de Lourenço. Basta que Kabila não aparece a Lourenlembrar que o presidente da Repú- ço. Já no início de Agosto adiou um
sar, sem vitórias, apenas com muita euforia e barulho.

mesmo falar-se em inépcia.
Neste momento, Isabel dos Santos,
Zenú e Jean-Claude “toureiam”
Lourenço; a ser a China continua a
dar cartas em Angola; Kabila parece não ligar a Lourenço… Os exemplos de abismo entre palavras e acConclusão: muitas dúvidas
Consequentemente, quer a nível tos poderiam prolongar-se, numa
doméstico, quer a nível internacio- longa lista.
nal, este primeiro ano deixou mais O desafio de João Lourenço para o
interrogações do que certezas. próximo ano não é ser eleito presiJoão Lourenço parece ter os instin- dente do MPLA, é fazer com que as
tos certos: combater a corrupção e suas palavras se traduzam em aca impunidade, aproximar Angola tos reais, ou então dar lugar a ouda Europa ocidental, estabelecer a tros que o façam.
paz no Congo e tornar o país uma
potência regional.
Contudo, há uma grande distância
entre as palavras e os actos. Pode
encontro entre os dois.
Em suma, temos uma Angola muito dependente da China, e que ainda não encontrou o tom certo para
actuar como potência regional.

Falsificação do metical em Quelimane
preocupa autoridades

A

falsificação de notas do
metical, dinheiro moçambicano volta a figurar
nos crimes cometidos ao
nível da cidade de Quelimane. O
dado foi anunciado pelo Comando
Provincial da PRM na Zambézia,
Sidney Lonzo refere que nos últimos dias a corporação registou

“o uso de moeda falsificada, uma
nota de 500 meticais onde um cidadão encontrava-se a comprar
mariscos num dos mercados da
nossa cidade e felizmente a vendedeira conseguiu identificar que
aquela moeda não era verdadeira. E confrontando, o indiciado
tentou sem sucesso colocar-se em

fuga, mas a população conseguiu de- se apercebeu de que tratava-se de
tê-lo e levaram-no a subunidade po- um dinheiro falso.A PRM garante
licial nomeadamente a 3º Esquadra que está a trabalhar no sentido de
da cidade de Quelimane”.
esclarecer o caso
A polícia refere que quando confrontado o indiciado justifica que a nota
recebeu de um agente do serviço de
transações eletrónicas por telemóvel, vulgo Mpesa e que na altura não

Praia de Zalala: 6 mortes por afogamento

O

Comando Provincial da
PRM da Zambézia no
habitual balanço semanal
das operações policiais
efetivadas e em curso ao nível desta

parcela do Pais, informou aos jornalistas que pelo menos 6 pessoas perderam as suas vidas por afogamento
na praia de Zalala, a PRM refere que
há um plano traçado junto à polícia

Publicidade
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costeira no sentido de travar a ocorrência destes afogamentos “ Neste
momento a polícia está a fazer acompanhamento junto a polícia Costeira
no sentido de colocar limites para os

nadadores e consciencializar população para que não se faça ao mar
depois de ingerir bebidas alcoólicas e
outros tipos de drogas.
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NALI

O MOLHO De pIrI-pIrI MAIS queNte DA ÁfrICA

Apresentação

A nova garrafa melhorada NALI de 175ml
Disponível nos seguintes sabores:
Hot, Garlic, Kambuzi,
Steak Barbeque, Chicken Barbeque, Ginger,
Gold, Mild, Curry Masala

Abale Samalani - Os amigos cuidam
Fabricado por:
NALI LIMIteD
Avenida patridge, Caixa postal: 5767
Limbe, Malawi, África Central
tel: +265 1 844 129
Cel: +265 (0) 888 156 245, 0999 452 452, 0992 534 745
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Niassa vice-campeã no índice de desistências escolares em Moçambique

A

pesar dos esforços para
erradicação do analfabetismo e recuperar mais
de sessenta mil alunos
que abandonaram aulas no ano
passado em vários estabelecimentos de ensino público da província de Niassa, a situação actual do
programa de alfabetização e educação de adultos principalmente
nas zonas rurais, é um dos calcanhares de Aquiles que a província
regista, considerando como um
dos campeões do elevado índice de
desistências escolares no ensino e
aprendizagem.
De acordo com dados que o Jornal
Txopela teve acesso indicam que
até ao momento à taxa de analfabetismo na província situa-se em
58%, ocupando em 2º lugar com
elevado índice do analfabetismo no
Pais, depois da província de Cabo
Delgado, oque contribui negativamente no desenvolvimento socioeconómico e cultural da província.
Diante desta situação, o sector da
educação e desenvolvimento humano, parceiros de cooperação e
organizações da sociedade civil
juntaram-se está quarta-feira em
Lichinga, na margem das celebrações do dia internacional de alfabetização que será assinalado no
dia 8 de Setembro próximo, para
reflectir e encontrar formas de er-

radicação do problema que deixa
de baixo de água os esforços do
governo e de parceiros de cooperação.
Na ocasião o director provincial da
Educação e Desenvolvimento Humano no Niassa, Faustino Amimo
referiu que os distritos de Nipepe,
Ngauma, e Lago apresentam taxas
preocupantes na ordem de 82,6%,
78,8% e 78,4% respectivamente,
tendo apontado o rito de iniciação, como sendo um dos factores
que contribuí negativamente no
elevado índice de pessoas fora do
sistema de ensino e aprendizagem,
ligado igualmente o nomadismo
por parte da população que procuram terras férteis para a prática da
agricultura na província.
“Tomando em conta os desafios
que o governo vem empreendendo
para o combate do analfabetismo
no Pais, a situação da nossa província é preocupante e primordial
situando-se em 58% ocupando em
segundo lugar a taxa mais alta do
analfabetismo no Pais depois da
província de Cabo Delgado, factor
este que contribui negativamente
para o desenvolvimento socioeconómico e da província facto que leva-nos a reunir para encontrarmos
soluçares que possam reduzir este
mal” lamentou Amimo.
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A fonte assegurou que o sector que
dirige continuará a sensibilizar os
Pais e Encarregado de Educação,
envolvendo líderes religiosos, comunitárias e a população em geral
sobre à importância da educação
com vista a inverter o cenário que
preocupa o governo provincial,
bem como melhorar à qualidade
de ensino, reduzindo desta feita os
casos de desistência escolar, conquanto convida o envolvimento de
todos.

“ Todos são chamados para erradicar o analfabetismo, repudiando
este fenómeno no seio das comunidades no sentido de fazer perceber a importância da educação os
que ainda não estão alfabetizados.”
Reiterou a fonte.

Sociedade
Opinião

Mvua e os
“prováveis”
novos inquilinos
da Assembleia
Municipal de
Milange
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Vodacom aposta
na erradicação do
HIV&SIDA através do
SMS BIZ

Lúnede Parrote
Lunede.parrote@jornaltxopela.com

E

m tempos eleitorais, há um adagio político que caracteriza o partido dos camaradas, o partido dos libertadores, o partido FRELIMO “a vitória prepara-se”. É por
conta disso que do lado do Tumbine, os camaradas desdobram-se na apresentação do cabeça de lista e os 17 “prováveis”
novos inquilinos da Assembleia Municipal de Milange.
Das eleições internas às apresentações públicas, alguns rostos
chamam atenção, uns pela idade, outros pelo nome e outros ainda pelo anonimato. Mas o facto curioso em tudo isso, é aposta do
partido em membros já na fase adulta, ou seja, há poucos jovens
na lista. Provavelmente, o factor experiência e confiança estejam
na razão das escolhas.
Na sua intervenção, o primeiro secretario distrital da FRELIMO
começou por fazer um breve resumo da eleição dos quadros do
partido às eleições autárquicas de outubro próximo. De seguida
enalteceu os feitos do actual edil, por sinal cabeça de lista, fazendo menção as infraestruturas públicas construídas junto à
unidade residencial 12 de outubro no mandato em curso, deixando ficar aos residentes que o manifesto eleitoral foi cumprido a
100% e dando espaço a execução de actividades que não estavam
previstas no manifesto, como são os casos da construção de uma
casa para um jovem vitima de dissipação de órgãos genitais e construção de uma ponte junto aquela unidade residencial.
Num discurso breve, Felisberto Mvua, agradeceu aos presentes,
aos que depositaram o voto nele e aos que acreditaram e o acompanharam ao longo do seu mandato. Terminou esclarecendo que
pesa embora as suas realizações aparentem poucas, vistas em
partes e separadas, a soma delas, torna maior os seus feitos. Pediu coesão e união no seio dos membros, apelando para que não
se olhe à FRELIMO como uma pessoa ou entidade corpórea, mas
sim, como um todo, como a soma dos membros todos.
No role das actividades, seguiu-se a apresentação dos “prováveis”
novos inquilinos da Assembleia Municipal de Milange, dentre
eles alguns com nomes politicamente já conhecidos e outros saindo do anonimato.

JORNAL TXOPELA, 29 de Agosto de 2018 • Ano III • Edição 108

N

uma iniciativa do Governo de Moçambique,
a operadora já disponibilizou mais de 13 milhões de SMS gratuitas para acesso
gratuito a informação sobre saúde
sexual e reprodutiva e prevenção
do HIV&SIDA para adolescentes e
jovens.

tude Moçambicana para adaptar
a plataforma de tecnologia para o
desenvolvimento (T4D) baseada
em SMS “U-Report”.

Face aos resultados alcançados
durante a fase-piloto, onde mais
de 60,000 adolescentes e jovens
foram registados e engajados no
SMS BIZ, o Governo, com o apoio
das Nações Unidas, estabeleceu
Designado SMS BIZ/U-Report
parcerias com as três operadoras
Moçambique, o serviço de aconde telefonia móvel, para expandir
selhamento gratuito, troca de exo SMS BIZ ao nível nacional. Nesta
periências e informação para adoparceria, um pacote gratuito e illescentes e jovens, por SMS, é uma
imitado de SMS foi cedido para
iniciativa do Governo de Moçamos beneficiários do SMS BIZ num
bique através do Programa Gerperíodo de três anos (2017-2020)
ação Biz.
com mais de 186,000 adolescentes
Com o objectivo de melhorar o
e jovens registados.
acesso de adolescentes e jovens a
informações abrangentes e perNo âmbito da sua política de resonalizadas sobre Saúde Sexual
sponsabilidade social a Vodacom
Reprodutiva e HIV através de SMS,
juntou-se a este projecto com o infoi lançado um programa-piloto
tuito de apoiar na erradicação do
em cinco províncias com a duração
HIV&SIDA, um problema que asde um ano. Em 2015, as Nações
sola o país há várias décadas, onde
Unidas, através do UNICEF (Funa taxa de prevalência de adolesdo das Nações Unidas para a Incentes (10-19 anos) é de 4% (IMfância) e do UNFPA (Fundo das
ASIDA 2015).
Nações Unidas para a População)
O uso de SMS tem permitido o
estabeleceram uma parceria com
alcance massivo, de forma conos Ministérios da Juventude e
fidencial e anónima, dos adolesDesporto, Saúde, Educação e Decentes e jovens e ajuda na troca
senvolvimento Humano e as suas
de informações sem tabus sobre o
representações Provinciais e com
HIV&SIDA.
a Associação Coalizão da Juven-
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