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Cinquenta enfermeiros morreram nos
últimos doze meses em Manica P.6
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Nomeação a reitor da UEM

Mais um incentivo presidencial para
fidelização canina da Jota
deus. Os bons préstimos do novo
reitor a favor do regime, lhe valeram a indicação ao cargo. “Nas
profissões nobres como educação e
saúde, a idade e carreira tem peso
considerável na escolha dos titulares de tais funções. Os reitores em
toda a parte do mundo, não são
pessoas em idade activa. A academia é carreira como a diplomacia
e magistratura”, comentou o nosso
interlocutor. “Todos estes princípios
foram atropelados exactamente
para se cumprir com a máxima Job
for the boys usando a academia, mas
principalmente enviando recado à
Jota para que se mantenha obediente e subserviente ao poder político.

MANGAVA DOS SANTOS

O

presidente da República, Filipe Nyusi, conferiu posse na última
quarta-feira, 11 de Maio, a Manuel
Guilherme Júnior, para o cargo de
Reitor da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), a mais importante instituição de ensino superior
no país. Na ocasião, o Presidente da
República disse que as universidades devem cobrir a todos os moçambicanos, sem qualquer condicionalismo.
“Perguntam de que cor é. Está
escrito lá na ficha. Se é deficiente.
Não contempla isso. Se você reza
a que religião. Não queremos isso.
Nem queremos ouvir de que partido
é”, disse Filipe Nyusi no seu discurso de ocasião.
Falando especialmente da UEM,
Nyusi disse que a universidade deve
enfrentar “situações desafiantes, e,
para continuar assumir o papel de
universidade mãe, precisa de dinamizar o processo em curso de transformação numa autêntica universidade de investigação e produção de
conhecimento. Esta característica
deve ser uma marca da universidade”.
Para além de Guilherme Júnior,
tomaram posse diante do Presidente, Marcelino Lipola para o cargo de
vice-reitor da UEM, e Fred Charles
Nelson, para o cargo de vice-reitor
da Universidade Lúrio.
Guilherme Júnior é quadro sénior da UEM, onde para além de
leccionar na faculdade de Direito,
ocupava o cargo de Director de
Cooperação da instituição.
No seu discurso de ocasião o
novo reitor da UEM disse que quer
transformar aquela instituição académica num lugar de produção oe
investigação de conhecimento tangível.
“Temos de continuar a melhorar
a nossa qualidade e como disse o
Presidente da República, temos de
melhorar os nossos rankings e aprimorar a investigação para responder
aos desafios do país”, disse Manuel
Guilherme Júnior.
O novo reitor é Doutorado em
Direito, mestre e pós-graduado em
Direito Comercial e com licenciatura em Direito.
No seu perfil profissional cons-

Novo reitor da mais antiga e a mais prestigiada instituição de ensino superior no país

ta que foi director da faculdade de
Ciências Sociais e Humanidades
da Universidade Zambeze, e coordenador do Curso de Direito na faculdade de Economia e Gestão da
Universidade Católica na cidade da
Beira
Uma nomeação com ruído
A nomeação de Manuel Guilherme Júnior, para substituição de Orlando Quilambo que ocupava o cargo de reitor desde 2011, e terminou
o seu segundo mandato, não agradou vários quadrantes da instituição
e não só.
De acordo com a lei, compete
ao PR, sob proposta dos respectivos
colectivos de direcção, nomear, exonerar e demitir os reitores e vice-reitores das Universidades Estatais e
das Academias Militares e Policiais
no país.
E como de praxe e lei, houve
eleições entre pares na UEM, mas o
PR preteriu o candidato vencedor,
tendo colocado no seu lugar Guilherme Júnior.

“Se a ideia é colocar a quem é
do agrado do PR, que não se faça
eleições na academia”, disse um
comentador ao Ngani, para depois
acrescentar que os números 1 e 2 do
Artigo 7 do Decreto 46/2018 devem
ser revisados no sentido de acrescentar explicação que especifique as
circunstâncias de exclusão da vontade do Conselho Universitário”.
A questão da produção académica, disse o nosso interlocutor,
também deve se ter em conta. Até
porque há muitos Doutores que só
tem uma obra, no caso a tese de
doutoramento, entrando em mórbidade logo de seguida. Mas, mais do
que uma questão técnica, Manuel
Guilherme Júnior é conhecido por
seus comentários muito simpáticos
ao poder do dia.
Aliás, sabe-se que o seu nome
conta na lista do “G40” renovado,
um grupo de individualidades e
académicos alinhados pelo regime,
para roubar o espaço público na imprensa e tratarem o PR como um

Política na academia
Os atropelos à lei na academia,
que tem como princípio questionar
e ser a guardião da ciência, para
além de ser um espaço democrático, não são novos.
As normas que temos vindo a
citar dizem que do ponto de vista
de direcção, os directores-gerais e
directores adjuntos das instituições
do Ensino Superior em Moçambique, devem ser dirigidos por cidadãos com qualificação académica
de Doutor.
Entretanto, só para citar um
exemplo, na era Guebuza, a lei foi
pontapeada com a nomeação de
José Mandra, antigo ministro do
Interior, ao cargo de Reitor da Academia de Ciências Policiais (ACIPOL).
Na altura, a escolha de Mandra
criou barulho e também foi vista na
lógica de job for the boys onde não se
olha para as competências ou qualificação da pessoa, mas sim para as
lealdades partidárias.
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Com o projecto “Ela Pertence à Escola”

Save the Children “ataca” a desistência
de raparigas nas escolas

PEDRO FABIÃO

A

Save the Children lançou,
recentemente, na cidade de Lichinga, o projecto
She Belongs in School (Ela Pertence à
Escola) que visa melhorar o empoderamento e resultados de aprendizagem
da rapariga na faixa etária entre os 10
e 19 anos, assegurando, assim, que até
ao final da iniciativa em 2026, estarão
integralmente cumpridas as metas já
traçadas para o efeito. O projecto está
avaliado em mais de 30 milhões de
dólares norte-americanos, financiados
pelo Governo do Canada.
Em Niassa, o projecto irá abranger os distritos de Mandimba, Cuamba e Mecanhelas, e na província de
Nampula, em Memba, Erati, Nacaróa e Muecate. Durante o evento
de lançamento do projecto, Phipps
Campira, director de Operações
Programáticas da Save the Children,
disse que o acto que se testemunhou
representa um marco importante no
seio da organização em Moçambique
e vai claramente aos encontros das
ambições estratégicas de 2022 a 2024
focalizadas na rapariga.
Na expectativa que se alcance
melhores resultados, Campira deu
maior apreço ao Governo Canadiano
por abraçar à causa de apoio às raparigas das duas províncias, Nampula e Niassa. Aquele responsável disse
ainda que, aquando do início do desenho do projecto em 2019, estavam
cientes que muitas crianças, sobretudo
raparigas, enfrentam dificuldades de
acesso à escola, completar os ensinos
primário e secundário, incluindo incapacidades de pagamentos de custos
que se relacionam com a educação;
distância e pressão sociocultural para
o casamento antes da idade definida
legislativamente no país.
Segundo o representante da Save
the Children, trata-se de uma iniciativa ambiciosa na qual, num trabalho logicamente executado com apoio
incondicional e estratégico do Gover-

Dadinha Melinho, representante do grupoalvo do projecto

no Nacional, se espera ver melhorado
o acesso à Educação e melhoria das
condições de aprendizagem para cerca
de 200 mil crianças e suas famílias
até 2026, acreditando que a Educação é a chave individual e colectiva
para o desenvolvimento. “Estávamos,
também, cientes das barreiras culturais
que impedem a progressão das meninas na educação, comparativamente
aos seus pares do sexo masculino. Este
é um problema que o projecto tenta
resolver através de abordagens participativas que irão privilegiar um forte
envolvimento comunitário”, assegurou.
Dadinha Melinho, representante do grupo-alvo do projecto, agradeceu consideravelmente a oportunidade
que lhes é concedida através do projecto que, segundo ela, contribuirá para
remoção das barreiras socioculturais
e económicas para continuidade do
processo de ensino.
Ela disse ainda, durante o evento,
que as desistências de raparigas nas
escolas têm sido derivadas pelo facto
de, entre outros factores, distância das
escolas secundárias em relação às suas
residências, dificuldades dos pais no
pagamentos de materiais escolares,
ocupação de meninas em tarefas caseiras ou outros trabalhos nas machambas, causando a falta de tempo para
estudar, e, por fim, os casamentos
prematuros.
Melinho afirmou estar expectante que este projecto possa contribuir para que as crianças frequentem
e concluam o ensino, como um dos
seus direitos, garantindo a construção do seu futuro. “Nós, crianças da
província de Niassa, estamos felizes
em saber que o projecto vai também
apoiar e fortalecer o Parlamento Infantil como um espaço de empoderamento e promoção dos Direitos e Deveres
da Criança”, disse.
João Manguinji, administrador de
Cuamba, vincou que no seu distrito há
números assustadores de menores com
idade escolares que, no entanto, não
frequentam o ensino devido aos casamentos ou uniões prematuras.
Aquele dirigente informou que, em
termos de infra-estruturas, apesar de
ainda existirem escolas erguidas com
materiais não convencionais, Cuamba
está a conhecer crescimento impressionante, acima de tudo, no índice de
novas salas construídas convencionalmente, maior parte delas através de
fundos do Governo e de Responsabilização Social de outros parceiros de
cooperação, tais como a Mozambique Leaf Tabacco (MLT) e Associa-

Alta comissária do Canadá para Moçambique, Caroline Delany

ção Progresso, contribuindo para que,
presentemente, estejam reduzidas as
distâncias que os alunos percorrem
para chegar a um estabelecimento de
ensino, sobretudo primário.
O administrador de Cuamba, relativamente ao ponto de situação de
défice de professores, avançou que
com o crescimento da quantidade de
estabelecimentos de ensino é óbvio e
sobejamente conhecido, mas paulatinamente está a ser revolvido por meio
de contratação de outros profissionais
da área, e para o presente 2022 foram
50.
Na ocasião, a Alta-Comissária do
Canadá para Moçambique, Caroline Delany, referiu que o acto constitui
como uma demonstração do empenho
do Governo do seu país para apoiar os
objectivos de Moçambique de promover a igualdade e equidade de género, educação de qualidade e melhores
resultados de aprendizagem, para
além da inclusão social para os seguimentos mais vulneráveis da população.
Segundo Delany, em 2017, o Canadá adoptou uma abordagem feminista
em todo o seu trabalho, reconhecendo
que a desigualdade de género constitui uma realidade e concede políticas e programas específicos que, no
contexto da assistência internacional,
se coloca no centro dos seus esforços
para apoiar à redução da pobreza, tida
como absoluta em Moçambique.
“É por isso que Canadá se orgulha de apoiar a iniciativa ‘She Belongs in School’ em colaboração com a
Save the Children e seus cinco parceiros de implementação. Agora, mais
do que nunca, precisamos trabalhar
em conjunto. As raparigas enfrentam inúmeras barreiras para alcançar
o sucesso na sua educação, incluindo

infra-estruturas, restrições financeiras,
gravidez e casamento precoce”, afirmou a Alta-Comissária canadiense.
A Governadora da província de
Niassa, Elina Massengele, agradeceu ao Governo Canadiano pelo
apoio financeiro e a Save the Children, mentora da iniciativa, tendo
dito que o projecto é de grande satisfação e privilégio porque vai melhorar
o empoderamento e os resultados de
aprendizagem das meninas e adolescentes, também a elevação da autoconfiança, poder de decisão, liderança,
acesso à educação, desenvolvimento
dos seus conhecimentos, habilidades e
atitudes.
Por seu turno, o Vice-ministro da
Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Banzo, explicou que a
Constituição da República de Moçambique estabelece a Educação como um
Direito e Dever de cada cidadão e para
materialização o Programa Quinquenal do Governo 2020/24 define como
um dos seus principais objectivos o
desenvolvimento do capital humano e
justiça, assim, preconizando-se que o
sector e seus parceiros prossigam com
as missões educativas.
Banzo referiu estar convicto que
a iniciativa ora lançada venha impulsionar mudanças ainda profundas no
comportamento das diferentes pessoas
e, dessa maneira, também surtir
impacto positivo na atitude dos futuros jovens e repercutir-se nas atitudes
das comunidades e de toda sociedade moçambicana, numa altura em
que o Governo tem envidado esforços na prevenção e combate de todo e
qualquer tipo de violência baseada no
género nas crianças, em particular, às
raparigas.
.
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Homero Lobo

“Angie Noir”
N

a última sexta-feira, 13 de Maio,
celebrou-se o “Dia da Nossa Stª
Maria – mãe de Jesus”. Missas
comemorativas, e sobretudo procissões,
assinalaram a efeméride nas diversas paróquias
(pelo menos as católicas), pelo país afora.
Em meio a essas comemorações ocorreume uma ideia – que pode parecer desfasada,
mas não é: é que, muita gente – entre religiosos,
ateus, pagãos e afins – em falta de melhor
argumento problematiza alguns fundamentos
do cristianismo, pelo simples facto de a
representação de NS Mãe de Jesus Cristo, e
de outros santos, serem normalmente figuras
de homens “brancos” – o que, para mim,
sinceramente, é absolutamente pacífico.
Na verdade, a Bíblia não identifica
especificamente qualquer pessoa como sendo
(de pele) branca ou negra. Mas, como é
sabido, a grande maioria dos acontecimentos
bíblicos ocorreu no Médio Oriente: em Israel e
arredores, mais concretamente. E nessas regiões,
em bom rigor, naquela época, não era comum
haverem pessoas “brancas”… e muito menos
“negras”.
Embora houvessem populações negras em
regiões não muito distantes (na Etiópia, por
exemplo), Israel especificamente, nunca foi uma
área habitada por negros.
E, de facto, a esmagadora maioria das
pessoas referidas na Bíblia eram “semitas”, que
por norma, são descritas como tendo um tom de
pele “castanho” – que tanto pode tender para o
claro… como para o escuro! Logo, cada um (ou
talvez, cada povo), representa os santos e anjos
bíblicos, de acordo com as suas percepções e

interesses. Em última análise: não importa a cor
da pele das pessoas, porque efectivamente, a raça
não tem qualquer importância na mensagem da
Bíblia. O que importa é a alma!
Bem a propósito, muita gente não sabe, mas
existe em Maputo, uma paróquia – a Igreja de
Nª Srª das Vitórias, na Malhangalene – cujas
paredes estão decoradas “à nossa maneira”
afro. Ou seja: profetas, anjos e santos negros,
conferem uma beleza muito peculiar àquele local
de culto, que está entre as cinco mais importantes
da capital (no que a templos católicos diz
respeito) …Alguns estudiosos acreditam que a
mulher de Moisés, Zípora, poderia ter sido negra,
uma vez que era uma etíope (Números 12:1).
O Reino de Cuxe é um nome antigo para uma
área da África. Alguns propõem que Bate-Seba
(2 Samuel 11:3) era negra. Outros acreditam que
a rainha de Sabá, que visitou Salomão (1 Reis
10:1) era negra. O eunuco etíope em Atos 8:37
pode ter sido um homem negro. Os etíopes são
mencionados em torno de 40 vezes na Bíblia, e
até o profeta Jeremias perguntou: “Pode o etíope
mudar a sua pele ...” (Jeremias 13:23).
Também “Simeão, por sobrenome Níger”,
em Atos 13:1, pode ter sido negro.
A Bíblia, porém, não diz especificamente
se alguma dessas pessoas era negra, branca
ou amarela. A maioria dos estudiosos bíblicos
acreditam que os negros sejam descendentes do
filho de Noé, Cam (Gênesis 10:6-20), mas não
podemos ter certeza, uma vez que a Bíblia não
diz taxativamente.
Mas porque não há mais negros na Bíblia? É
que, como se disse acima, a grande maioria dos
eventos bíblicos ocorreram na terra de Israel.

Embora os negros fossem comuns em muitas
regiões próximas, Israel em si nunca foi uma área
habitada por muitos negros.
Este tipo de debates tem sido promovidos,
amiúde, pela própria Igreja Católica, e tem
sido muito salutares, para abrir a consciência
(particularmente) dos próprios fiéis.
A título de exemplo, recordo-me de um
(II) Ciclo de Conferências, sobre “A Doutrina
Social da igreja como força transformadora da
sociedade”, que decorreu aqui há uns tempos,
(às 3ªs feiras) durante várias semanas, no Salão
Paroquial da Paróquia St. Ana da Munhuana, em
vésperas das derradeiras eleições.
A iniciativa pertenceu à Conferência
Episcopal de Moçambique, através da
sua Comissão de Justiça e Paz, e visava
essencialmente divulgar a doutrina social da igreja
(católica), enquanto conjunto de ensinamentos
e práticas sociais, e também, contribuir para
a promoção da justiça social, a nível local e
nacional. Nesse II ciclo de conferências, também
se deu enfoque à participação dos cristãos na vida
política, tendo em vista as eleições autárquicas e
gerais que se avizinhavam.
“Um individuo nunca será um bom cristão, se
não for – antes de mais – um bom cidadão!... Por
muito que vá à missa todos os domingos, se ele
passar o resto da semana a roubar, a corromper, a
cometer fraudes, a bajular o chefe, a prejudicar o
colega, a promover a fofoca, a defender posições
racistas, etc. etc. (…), esse indivíduo jamais será
um bom cristão!”.
Foi das coisas que aprendi nas supracitadas
palestras.

Governar é pisar gente e não cães…
SÉRGIO RAIMUNDO

desfizeram as tripas do animal. Uma senhora que vendia amendoim na mesma rua grique não falta em Maputo são sitou bem alto: “governar é pisar gente e não
renes. De segundo em segundo
cães”. E eu acho que um dia acabamos como
há uma sirene que se põe a griesse cão, mas é pena que a senhora não estatar nas ruas da cidade. Quem nunca viu,
rá para gritar em honra às nossas tripas.
em plena cidade, o rebanho de sirenes que é
Há sirenes em todos cantos da cidade; há
pastado por longas escoltas quando passam sirene pendurada nos camiões sem água dos
os superiores do país?. Em cada esquina da bombeiros, há sirene da ambulância do hoscidade há uma sirene tal como há uma mão pital público que evacua doentes drogados
estendida de um sem-abrigo nas entradas
de paracetamol, há sirene da ambulância da
das mesquitas.
clínica privada que cruza avenida enquanto
Foi em 2018, na Eduardo Mondlane, que engorda os registos da contabilidade e há sivi uma escolta passando por cima de um cão renes com escoltas, que transportam engravaque revirava lixo de um contentor. Primeitados, que nos fazem transbordar nas bermas
ro foi a escolta e depois foram as sirenes que das estradas como gelatina.

PUBLICIDADE

O

Uma cidade tão pequena e cheia de sirenes. Já me esquecia das sirenes da polícia
que só rosnam para não se enterrar nos semáforos, das sirenes dos carros de reboque
que vão puxando pelas caudas viaturas e
das sirenes da polícia de trânsito que procuram esquinas para se esconder e fabricar refrescos.
Eu também acho que governar é pisar
gente e não cães, mas mais do que governar
é importante inundar a cidade de sirenes. Se
pelo menos tivéssemos quatro patas, como
os cães, corríamos para as bermas das estradas e, assim, deixávamos as ruas para as sirenes.
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Cobranças ilícitas e mau atendimento

Principais causas de morte de parturientes
e recém-nascidos em Nampula

JÚLIO PAULINO

Q

uase todos os dias são
reportados casos relacionados com o mau
atendimento aliada à onda desenfreada de corrupção um pouco por todas
unidades sanitárias do país, com destaque para os serviços de Pediatria e
Maternidade, tendo como resultado
mortes de parturientes, assim como de
recém-nascidos. O Hospital Central de
Nampula (HCN) lidera a lista de reclamações apresentadas pelos utentes
do sector de Saúde.
As inquietações dos utentes das
unidades sanitárias sempre foram
objecto de ignorância por parte dos
gestores dos serviços de Saúde, que
alegam se tratar de reclamações que
tendem a manchar a imagem do sector, sobretudo o lema “Nosso Maior
Valor é a Via”. Porém, os factos mostram o contrário.
A título ilustrativo, no presente mês
de Maio, uma parturiente, por sinal
filha de uma enfermeira de Saúde
Materno Infantil de uma das unidades sanitárias de Nampula, perdeu a
vida na sala de parto da maior unidade sanitária da província, HCN,
alegadamente por mau atendimento
e cobrança ilícita perpetrada por uma
parteira que se encontrava em serviço.
Devido à E porque falta de dinheiro,
ela foi abandonada a sua própria sorte.
Inconsolável com esta realidade,
a mãe da finada decidiu quebrar o
silêncio e exigir das autoridades competentes para que a justiça seja feita.

estes que mais inquietações registam”,
disse Munira Abdul. Para responder o
clamor da população, aquela responsável disse que “temos feito ronda não
só na cidade de Nampula, mas também em todas unidades de saúde da
província e encorajamos que os lesados continuem a denunciar os actos
ilícitos a que são alvos, não são às autoridades sanitárias, mas também aos
comités de cogestão de saúde e humanização, pois não podemos permitir
pessoas que vão procurar atendimento
nos serviços de saúde e sejam cobrados, sabendo que a saúde e gratuita”.
Por seu turno, o director do Hospital Central de Nampula, Caximo
Mulina, referiu que o seu sector tem
acompanhado com muita preocupação o funcionamento deficitário
Director do Hospital Central de Nampula, Caximo Mulina
daquela que é a maior unidade saNa verdade, aquela mulher “quebrou” nizada. Abdul informou que, face às
nitária do país, com destaque para
o protocolo numa reunião havida no
constantes denúncias de mau atendicobranças ilícitas e mau atendimento,
passado dia 05 de Maio, orientada
mento e cobranças ilícitas aos utentes
mas distancia-se dos tais actos que, de
pela Directora dos Serviços Provincial dos serviços de Saúde um pouco
forma negativa, caracterizam a instide Saúde, Munira Abdul, tendo esta
por toda a província, foi aberta uma
tuição.
pedido a palavra para denunciar a si- campanha contra os funcionários
Importa referir que foi criada uma
tuação por que passara.
corruptos, tendo culminado com a inscomissão que tem vindo a seguir a par
Face à situação, a resposta não tar- tauração de um total de 44 processos
e passo a todas inquietações com visdou a chegar, tendo sido criada uma
disciplinares contra enfermeiros, agenta a desencorajar a prática através de
comissão que irá trabalhar no assunto, tes de serviço, administrativos, agentes
medidas administrativas. “Lamentaapós ter sido instaurado um processo de segurança, entre outros.
mos bastante, porque dos expulsos na
disciplinar contra os supostos infractoA nossa interlocutora acrescentou
função pública, sete são do Hospital
res.
que, para além destes processos, alCentral de Nampula, e isto preocuReagindo ao problema apreguns funcionários foram expulsos da
pa-nos”, anotou, tendo mencionado
sentado, Munira Abdul deu mão à
função publica, sendo que sete se enque a venda de sangue é como novo
contram demitidos, e quatro expulsos
palmatória, reconhecendo a existênproblema que está a preocupar o seu
cia de quadros do sector de Saúde
e aguardando o decurso do processo.
sector.
que não se identificam com a causa
“A pediatria e Banco de Sangue são os
de prestar tratamento e assistência a
locais mais sensíveis por serem de pritodos os pacientes de forma humameiro contacto com os doentes, e são

Pacientes queixam-se da falta de medicamentos
em Nampula
saúde de Namicopo e de Namiepe,
ambos localizados nas preferias da ciom a eclosão de várias
dade de Nampula que neste momento
doenças nos últimos dias na não despõe paracetamol, cotrimoxazol
cidade de Nampula, o fluxo e muito menos sulfato ferroso para as
de pacientes que procuram os serviços mulheres gravidas.
de saúde nas diversas unidades hosSónia António, uma das pacienpitalares baseadas nesta circunscrição tes interpeladas por nossa equipa, fez
geográfica torna cada vez maior, sen- saber que a sua prescrição médica redo que grande parte que é atendida
comenda o paracetamol, cotrimoxazol
volta para a sua residência sem os
e sulfato ferroso, medicamentos estes
devidos fármacos.
que segundo revelou não estão disComo forma de aliviar as suas do- poníveis nas farmácias públicas. “Eu
res, os pacientes veem-se obrigados a não tenho dinheiro para comprar estes
recorrer farmácias privadas e, às vemedicamentos na farmácia privada,
zes, acabam não conseguindo devido tenho apenas 10 meticais e nem sei o
aos preços proibitivos estipulados pe- que vou fazer”, comentou a paciente.
los operadores privados.
Por sua vez, outro paciente que
Exemplo disso são os centros de
não quis se identificar disse que a
SAIDE SANDAR
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enfermeira tinha lhe receitado um antibiótico, vulgarmente conhecido por
benzatinica, mas depois quando foi
farmácia o foi-lhe dito que não havia,
situação que obrigou o mesmo apagar duzentos meticais numa farmácia
privada.
O mesmo disse que esta situação
complica as contas das famílias que
vivem em extrema pobreza, o que
de certa forma acabam deixando a
sua saúde debilitar-se devido à falta
de dinheiro para compra dos medicamentos. “O que está a acontecer é
triste, pior com esta situação de falta
de dinheiro”, comentou.
Importa referir que o facto acontece numa altura em que Nampula a
situação epidemiológica atingiu ní-

veis assustadores que só durante os
primeiros três meses do corrente ano
foram notificados 36.1280 casos de
malaria com 23 óbitos.
Entretanto, falando recentemente
a jornalistas, o porta-voz da quinta
sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial, Alberto Nampuio,
disse que o facto é uma realidade,
tendo garantido que esforços estão a
ser envidados no sentido de realocar
medicamentos nas unidades sanitárias.
De recordar que, durante os três
meses do presente ano, o sector de
saúde em Nampula notificou 17.900
casos de diarreia sem causar vítimas
mortais,
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Afonso Almeida Brandão

As Culpas de Portugal em Relação Ao
Povo Ucraniano

É

horrível, mas é verdade:
temos sangue de ucranianos nas nossas mãos!
Como? Porque negociamos com a
Rússia, ajudamos a Rússia a fazer
guerra à Ucrânia, ajudamos a Rússia a matar civis, crianças, mulheres
e velhos!
Sem dinheiro não se fazem guerras, sem dinheiro a Rússia parará
imediatamente a guerra e não mais
haverá cidades arrasadas, não mais
haverá milhares de mortos, parará
o horror… Mas nós contribuímos
para que isso não aconteça, compramos gás à Rússia, pagamos-lhes,
ajudamos a Rússia a prolongar a
carnificina! Que já vai a caminho de
80 longos dias…
Ah! Mas compramos pouco, a
nossa contribuição anda à volta dos
5% — refiro-me a Portugal naturalmente — para a carnificina é pequena, pequenina, a de outros é maior,
então a da Hungria é muito maior
e da Alemanha, essa é enorme, enquanto que a da Itália e da França
rondam os 40%... mais coisa, menos
coisa.
Um filho malvado bate na mãe

velhinha, mas bate pouco, há outro
que bate muito mais… e sendo assim
não é grave…
Há semanas o então Ministro da
Defesa, em resposta a uma pergunta
de um jornalista, confirmou que contribuímos para a tesouraria de Putin
(ou seja, para a Guerra), mas pouco,
apenas compramos à Rússia gás que
é quase insignificante, isto é, anda à
volta de 5% (repetimos) das nossas necessidades energéticas, tão pouco se
compararmos com outros países…
E esclareceu que se a Rússia nos
“fechasse a torneira” isso não seria
grave, facilmente arranjaríamos outro
fornecedor, além de que as reservas
que temos nos asseguram amplamente
tempo para o procurar e com ele negociar. E então eu pergunto: não temos
vergonha na cara? Estamos à espera
de quê? Temos de pedir autorização a
Bruxelas? Raios o parta!!!
O Presidente da Ucrânia dirigiu-se
ao nosso Parlamento, aos Deputados,
a todos os Portugueses, ao Presidente
da República e ao Primeiro-Ministro e
Governo. Pediu, mais uma vez, «ajudem a Ucrânia, travem a Rússia para
parar este horror!»

SOCIEDADE

Nós podemos e devemos fazer algo
muito importante: decidir que nem
mais um dólar USD ou EURO vai
para a Rússia para ela continuar com a
sua horrorosa Guerra. Mas já, Senhores!
Ah! Mas isso será muito bonito,
mas nada resolve, é tão pouco o dinheiro que enviamos para a Rússia…
Erro! Seremos o primeiro país a deixar
de comprar gás à Rússia, com o nosso
exemplo é bem possível que outros
países, que compram muito, deixem
de imediato de comprar. E sem dinheiro a Guerra acaba. E é o que tem estado a acontecer com a generalidade dos
Países que fazem parte da União Europeia, exceptuando um ou outro caso
por razões de “necessidade maior” ou
antes (?) falta de coragem…
Sim, estão a ser tomadas sanções
económicas contra a Rússia. Mas
no seu conjunto demorarão meses a
terem um efeito severo (não obstante
a Rússia e os russos já estarem a “acusar” sérias dificuldades de sustentabilidade). E, contudo, até lá continuam a
morrer mais mulheres, crianças e idosos.
Teremos de evitar ligar o ar con-

dicionado em alguns dias de muito
calor. Mas temos sempre as ventoinhas ligadas, não é verdade? Ou será
muito sacrifício ficar só com as ventoinhas? Haja vergonha e ponhamos
fim à importação de GÁS da Rússia, ponhamos fim a pagar um dólar
à Rússia. Será um pequeno passo
de um pequeno País como o nosso,
mas um grande passo como exemplo
para toda a Europa e mesmo para o
Mundo.
E correr com o casal de russos de
Portugal — que durante vários anos
andaram “a recolher”, indevidamente, através da Câmara Municipal de
Setúbal — com a conivência do seu
Presidente da Câmara Comunista
e do Partido ao qual pertence, por
ideologia, afecto ao regime de Putin,
com a intensão de “extorquir” dados
pessoais e informações consideradas
sigilosas aos ucranianos residentes
em Portugal e a todos aqueles que
optaram por escolher o nosso País
como local de acolhimento, para
aqui refazerem as suas vidas e serem
felizes.
Sem contemplações e sem mais
demoras…

NGANI, 16 de Maio de 2022 - P.6

Cinquenta enfermeiros morreram nos
últimos doze meses em Manica
profissionais. Bartolomeu António fez saber que do númeelo menos meia cente- ro de óbitos reportados, apenas
na de profissionais do dois aconteceram nos primeiros três meses de 2022, sendo
sector de saúde, com
destaque para enfermeiros per- que a maior parte ocorreu em
deram a vida nos últimos doze 2021.
A província de Manica tem
meses ao nível da província de
mais de cinco mil profissionais
Manica, vítima de varias enfermidades, incluindo o HIV/ da saúde, 1.366 dos quais são
enfermeiros, distribuídos pelas
SIDA.
Os dados foram tornados pú- 132 unidades sanitárias da província. “Não tivemos óbitos
blicos na última quinta-feira,
devido a COVID-19, mas sim
12 de Maio, pelo representante da ordem dos enfermeiros de por outras doenças, sem deixar
de lado a pandemia do HIV/
Moçambique em Manica, na
SIDA”, disse o representanesteira das celebrações do dia
te da ordem dos enfermeiros,
internacional desta classe de
BENEDITO COBRISSUA
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tendo sublinhado que apesar
das mortes, a classe viu-se reforçada, com a contratação de
mais 285 novos enfermeiros.
Dos 1.366 enfermeiros que
Manica possui, 1.197 são do
nível médio, 90 com formação
superior, 15 com nível médio
especializados, t39 básicos e 15
elementares. Falando na ocasião, o Director Provincial de
Saúde de Manica, Firmino Jaqueta, instou os enfermeiros
a se abster de actos que mancham a classe, com enfoque
para o combate as cobranças
ilícitas, maus tratos aos pacientes, assim como roubo de

material médico-cirúrgico. Na
província de Manica, o rácio
enfermeiro paciente é de cerca
de dois mil pacientes por enfermeiro.
As cerimónias provinciais do
dia internacional dos enfermeiros tiveram lugar na cidade de
Chimoio e decorreram sob a observância do protocolo sanitário no contexto da pandemia da
COVID-19. Este ano, a efeméride comemorou-se sob o lema
“Enfermeiro uma voz para liderar, investir na enfermagem é
respeitar os direitos para garantir a saúde global”.
.
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Diante da Governadora Provincial

População denuncia irregularidades da
governação no distrito de Lago
PEDRO FABIÃO

N

um gesto de repúdio, a
população do distrito do
Lago apresentou várias
denúncias de irregularidades à Governadora da Província do Niassa, Elina
Massengele, contra a Presidente
do Conselho Municipal da Vila de
Metangula (CMVM) e o Administrador Distrital do Lago na última
segunda-feira, 9 de Maio.
Dentre vários problemas, o povo
destaca as dificuldades na admissão
de cidadãos para serem funcionários
e agentes do Estado, que têm sido
processos caracterizados por corrupção. Igualmente, denunciaram a
inoperância da edilidade de Metangula na colecta de receitas a várias
empresas de construção civil que
exploram areia na vila. Os munícipes
gostariam de ver o recurso transformar-se em mais furos de água potável
e outras infraestruturas sociais.
“A areia que está a ser explorada deste lado é um recurso natural, mas nós como nativos daqui em
Chiuanga, não beneficiamos desse
processo. Só para dar exemplo, as
nossas crianças estudam ao relento,
nos locais onde nós costumamos a
nos reunir”, denunciou António Cecílio, secretário do bairro de Chingoma.
Ao administrador do Lago, Dixon
Chongo, recaiu a culpa pela forma
pouco séria que tem conduzido o
processo de abate das árvores em
Chiuanga, que provocou a actual erosão e deixou a praia totalmente desfigurada. “Nós estamos muito tristes.
Em vez de ajuda, estamos a receber
notificações por causa de abate de
árvores nas margens do lago, que já
estavam a cair e decidimos cortar
para diminuir o peso que davam a
areia, visando salvar a nossa praia”,
desabafou Inácio Sefo, representante do Centro Turístico Katawala
(CETUKA).
O líder comunitário Rafael Guilherme apelou as autoridades governamentais da província a mobilizar
fundos para a construção de um
muro em algumas partes do lago,
visando conter o avanço das águas o
mais breve possível. Guilherme citou
como exemplo o Malawi e Tanzânia,
também banhados pelo Lago Niassa,
que já fizeram isso. Maria Macacula,
natural e residente na vila, referiu
que o município de Metangula tem
cerca de doze bairros, desde Micuio
à Cataia, mas é estranho que nos

-se para lá, confirmou e recolheu o
material”, disse Chongo.
No entanto, como governo distrital, o administrador apelou a população para permanecer calma, permitindo que as autoridades judiciais
trabalhem efectivamente no caso.
Sobre o processo de corrupção
nos concursos públicos, Chongo prometeu analisar a preocupação. “Não
temos provas deste tipo de casos.
Mas, nós anotamos estas recomendações e nos comprometemos a levar
a sério. Agradecemos muito a nossa
população por nos tomar atenção e
estamos atentos”.
A chefe do Conselho Executivo
Provincial de Niassa, Elina MassenGovernadora de Niassa, com os dirigentes do distrito de Lago
gele, tomou nota e prometeu trabaconcursos públicos, só são apuradas
é o benefício que eles querem. Em
lhar, oportunamente, com as autoripessoas da vila sede distrital em detri- Chuianga nós já entregamos quatro
mento dos outros bairros, o que gera furos de abastecimento de água, cons- dades municipais e distritais do Lago
descontentamento em muitos jovens. truímos um centro de saúde, além da para ultrapassar os problemas que
população colocou.
Ouvida pelo nosso jornal, a Presi- melhoria das ruas”, argumentou a
“Falaram da construção de muro.
dente do Conselho Municipal da Vila edil.
Mas estão a imaginar uma vedação
de Metangula, Sara Mustafa, consiO administrador do distrito de
derou as reclamações da população
Lago, afirmou que não existe proces- da orla do Lago Niassa? É muito
totalmente infundadas, uma vez que, so-crime que tem a ver com a erosão investimento e nós, como governo da
segundo ela, a autarquia está atenta
na praia de Chiuanga. Existe sim um província, não estaríamos em condições de fazer isso sozinhos. Dai que
ao processo de desenvolvimento da
caso de corte de árvores que aconvamos trabalhar com diversos parceivila e já ergueu várias infraestrututeceu semanas antes do fenómeno.
ros para vermos qual é a solução”,
ras. “Quando aquele senhor levan“Houve uma denúncia provada de
disse Massengele.
tou o assunto, dizendo que não vê
que alguns cidadãos estavam a corbenefícios da exploração da areia,
tar árvores, sobretudo, do próprio
francamente nós não sabemos qual
CETUKA. A Procuradoria deslocou-

Padrasto viola menor de 14 anos
SAIDE SANDAR
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número de casos de
violência sexual contra
petizes continua a preocupar na província de Nampula,
e o seu combate foge o controlo
das autoridades governamentais
e das organizações que trabalham
em prol dos direitos e protecção
das crianças. Por outro lado, ainda
prevalece a ausência da cultura de
denúncia e, nalguns dos casos, a
sua resolução de sido no seio familiar e de forma extrajudicial, deixando os infractores impunes.
A título de exemplo, ainda
semana passada despoletou mais
um caso no distrito de Rapale,
onde um cidadão de aproximadamente 70 anos de idade forçava
relações sexuais com a sua enteada
de 14 anos de idade. O facto
remonta desde 2020, altura em que

a vítima tinha 12 anos de idade.
De acordo com relatos de uma
das tias da vítima, o caso veio à
tona depois do visado ter sido flagrado pelo seu enteado, em pleno
acto sexual com a menor. A mãe da
vítima depositava total confiança no
seu esposo, uma vez que o seu comportamento era exemplar nos olhos
da sua esposa.
Quando o assunto passou ao
domínio familiar, o indiciado tentou pedir desculpas à família para
que o caso não chegasse às mãos
das autoridades competentes, facto
que não aconteceu mercê à pronta
intervenção de um dos tios, por
sinal um reformado da Polícia da
República de Moçambique.
Feita a investigação, a petiza e o
“padrasto” confirmaram tratar-se de
uma relação forçada que se arrasta
desde o ano de 2020. Entretanto, a
vítima órfã de pai que actualmente

frequenta 8ª classe na Escola
Secudária de Rapale, falando ao
nosso semanário, e com lágrimas
no canto do olho, disse que cedeu
devido às ameaças de morte, caso
o denunciasse o acto, para além
de corte na assistência dos seus
estudos. “Eu não tinha outra alternativa, a situação agravava-se nos
dias em que a minha mãe passava
noites na machamba, ele passava a
fazer sexo comigo até amanhecer,
mesmo que eu reclamasse, não me
deixava descansar”, contou.
Entretanto, o indiciado do
crime, foi de imediato encaminhado as autoridades policiais,
onde se encontra a ver o sol aos
quadradinhos.
A notícia colheu os vizinhos de
surpresa, uma vez que o suposto
autor do crime sempre pautou por
um ambiente de harmonia e familiaridade.

ECONOMIA
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Devido à subida de preço do produto em Nampula

Revendedores de pão tencionam
abandonar actividade
pão, pois o preço aplicado é elevado. “O pão subiu, depois do aumensubida drástica do preço do to do preço de combustíveis. Eu levanto nas padarias e venho revender aqui
pão está a trazer implicações negativas na vida dos no Muakonvela. Este é meu único nerevendedores de pão, particularmente gócio para alimentar a minha família.
para os que operam no mercado infor- Outros colegas desistiram desta actividade, devido à falta de clientes. A sumal na cidade de Nampula.
bida de pão está a comprometer o nosEsta situação tem vindo a ganhar
dimensão alarmante nos últimos dias, so negócio. Gostaria de pedir a quem
por causa da falta de clientes nos pos- de direito para baixar o preço de pão
tos de venda de pão. Aliado a isso, al- porque maior número de famílias de
baixa renda consome o pão”, comenguns revendedores de pão aventam a
hipótese de abandonar o negócio por- tou.
Já Sérgio Bonga, outro revendeque têm estado a somar enormes prejuízos que, por vezes, chegam a com- dor de pão, afirmou que: “temos vinprometer a actividade, única fonte de do a somar enormes prejuízos. Por
sobrevivência para estes comerciantes exemplo, antes da subida do preço do
pão, eu conseguia arrecadar em média
informais.
A nossa equipa fez uma ronda pe- diária um total de 1200 meticais conlos principais postos de venda de pão, tra os actuais 530 meticais. Lamentavelmente, acredito que nos próximos
tendo constatado a fraca adesão de
tempos, muitos vão abandonar por
clientes. A título de exemplo, Eugénio Sanfins vende pão no mercado de não rendimento”.
Muakonvela e diz que o seu negócio
não anda muito bem porque os clien- Subida de preço de pão também sufoca os clientes
tes recorrem a outros produtos, soA subida do preço de pão está a
bretudo tubérculos, para alimentar as
deixara as famílias em Nampula desuas famílias.
sesperadas. A dona Natália, por exemOs clientes recusam comprar o
plo, é uma das que mais recorria ao
AGOSTINHO MIGUEL
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posto de venda de pão de Waresta,
mas nos últimos dias jamais colocou
os seus pés por lá, recorrendo agora
a mandioca, entre outros tubérculos
para alimentar a sua família. “Prefiro comprar mandioca, em substituição
de pão. Eu sempre recorria ao posto
de venda de Waresta, mas ultimamente já não coloco os meus pés lá. Estamos a passar mal”, disse.
A nossa interlocutora pede ao sector público e privado para encontrar
forma de redução do preço de pão, visando salvaguardar a vida dos que dependiam deste produto para alimentar

os seus familiares.
Recorda-se que o pão de 800g que
antes era vendido a preço de 5 meticais passou desde semana finda para
8 meticais, um aumento na ordem de
75%. Associação Moçambicana dos
Panificadores (AMOPAO), delegação
de Nampula, na voz do seu respectivo
delegado Abdul Hanane, disse que, o
aumento do preço do pão está aliado
à guerra envolvendo a Rússia e Ucrânia, sendo que esta última um dos potenciais fornecedores de trigo para o
país.
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Liderança contestada

Má gestão de fundos do partido azeda
relações entre membros do AMUSI
lema.

AGOSTINHO MIGUEL

Q

uadros seniores do partido Ação do Movimento Unido para a Salvação
Integral (AMUSI), em Nampula,
voltaram a acusar a liderança de
Mário Albino, de estar a usar fundos do partido para fins pessoais,
violando desta forma os estatutos da
agremiação, numa altura em que se
afinam as máquinas para os próximos pleitos eleitorais.
Esta acusação consta de uma
carta-denúncia na posse do Jornal
Ngani, onde os acusadores manifestaram interesse em destituir a todo
custo o elenco chefiado por Mário
Albino, pois contraria os princípios
da fundação daquela força política
extraparlamentar. Ngani sabe que
este é segundo caso envolvendo a liderança e os membros seniores do
partido. As primeiras clivagens internas viriam a terminar com a realização do congresso entre 11 e 12
de Novembro de 2020, que reconduziu Albino a presidência.
Além do próprio presidente, um
dos nomes sonantes que supostamente também “mama injustamente nas tetas do partido” é o de
Hermínio Sumaila, actual secretário-geral com outros quadros da máquina administrativa. O grupo de
revoltados é chefiado por Jamal Intata, natural de Malema. Eles con-

Reação da liderança
A nossa reportagem tentou sem
sucesso ouvir os depoimentos do
presidente do partido AMUSI e
muito menos as palavras de Hermínio Sumaila, este último simplesmente, ignorou as nossas chamadas
e mensagens, mas uma fonte segura
do partido avançou que o problema
do uso indevido do dinheiro do partido já tem barbas.
A fonte que não quis se identificar, acrescentou que os acusadores
foram expulsos do partido e têm interesse de destituir e fragilizar esta
Presidente do AMUSI, Mário Albino
formação política. O grupo, seguntestam igualmente a falta de abercampanha eleitoral do último escrudo o nosso interlocutor, recebe fortura dos dirigentes, pois foram
tínio, onde constava entre os 4 contes apoios de outras formações poinúmeras vezes que contactaram o correntes ao palácio da ponta verlíticas para derrubar e beliscar a
presidente, para que seja encontrada melha na capital do país, a par de
imagem do partido.
uma solução visando dirimir os con- Filipe Nyusi da FRELIMO, OssuRecentemente, Albino denunciou
flitos internos no seio do partido,
fo Momade da RENAMO e o faleperseguições políticas protagonizamas tem sido em vão.
cido engenheiro Daviz Simango do
das por membros do partido FREA ala Intata diz ainda que o pre- MDM.
LIMO nos municípios de Cuamsidente do AMUSI orquestra esqueA falta de transparência no uso
ba na província de Niassa e Gurué
mas de uso de dinheiro indevidados dinheiros gerou polémicas entre
na Zambézia, onde os seus homens
mente, para viagens pessoais sem
os membros. Como forma de comforam impedidos de descer à base
consultar os órgãos directivos. Os
prar o seu silêncio, Jamal Intata foi
para “namorar” novos militantes e
indicado para concorrer ao municíqueixosos prometem levar novasimpatizantes com os olhos postos
mente o caso às instâncias jurídicas pio de Malema, sua terra natal, mas
aos próximos escrutínios.
caso Albino e Sumaila não mudem este refugiou-se ao vizinho Malawi,
A máquina administrativa do
de comportamento.
como forma de repúdio a má conAMUSI é composta por 21 memO ambiente de crispação surgiu duta da liderança. O ambiente de
bros. Nas ultimas eleições autárquidepois de o presidente ter recebido cortar à faca que se vivia na altura,
cas e presidenciais, o partido con15 milhões de meticais provenienobrigou Intata a apoiar o candidato
correu e foi derrotado.
te dos doadores para financiar a sua da RENAMO no município de Ma-

Secretário da FRELIMO em Manica exige
cumprimento de metas aos edis
BENEDITO COBRISSUA

O

primeiro secretário
do comité provincial
do Partido Frelimo
em Manica, desafia aos gestores
dos cinco municípios da província a imprimirem dinâmica nas
suas actividades para satisfazer
os anseios dos munícipes.
Tomás Chithlango exigiu aos
edis para que se foquem nas actividades ainda não concretizadas de modo a se cumprir com

o manifesto eleitoral apresentado à população, nas eleições autárquicas de 2018.
“Estejais cientes que o povo
necessita de água potável, energia eléctrica, asfaltagem de mais
estradas e construção de pontes, visando facilitar o transporte de pessoas e bens no interior
das cidades e vilas onde vós sois
dirigentes”, disse Chithlango
que falava no decurso da quarta reunião provincial do balanço dos municípios sob a gestão

da FRELIMO na província.
“Desdobrem-se em actividades
o mais rapidamente possível,
porque faltam apenas dezanove
meses para o fim dos mandatos
que o povo fielmente vos confiou”, acrescentou.
Mais adiante o Secretário
Provincial da FRELIMO congratulou ao governo pelas reformas implementadas que
viabilizaram a retoma do financiamento do Fundo Monetário
Internacional (FMI) ao orça-

mento do estado. Por seu turno, os cinco presidentes dos
conselhos municipais da província nomeadamente: Lídia
Nicoadala (Sussundenga), Arlindo Ngozo (Gondola), Domingos Tuboy (Catandica),
Bernardo Chiamisso (Manica) e João Ferreira (Chimoio),
disseram estar cientes dos desafios e prometeram fazer de
tudo para o cumprimento integral dos manifestos.
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Vahale sem punho para ocupação do
mercado Impavara
SAIDE SANDAR

N

uma altura em que a proliferação de vendedores
informais um pouco por
todas as ruas e artérias da cidade de
Nampula continua em alta, o executivo de Paulo Vahanle está com dificuldades de estabelecer estratégias para
a recolocação dos informais a um imponente supermercado, localizado no
populoso bairro de Namicopo, na famosa zona do regulado Mpavara, arredores desta autarquia.
Trata-se de uma infra-estrutura com padrões modernos, construída no mandato do então falecido edil
Mamudo Amurane, que visa acomodar os vendedores que se encontravam nos diversos mercados informais
baseados nesta cidade, que exerciam
as suas actividades sem condições
adequadas.
Presentemente, a infra-estrutura
que está subaproveitada, pese embora
disponha de espaços para o exercício
de todo o tipo de actividades comercial, quer para produtos alimentares, venda de mariscos, armazém, pequenos compartimentos para venda
de vestuários, verduras, entre outros.
Está igualmente assegurada o proces-

como é possível um mercado grande
como este está a estragar-se aos poucos, isso é desvalorizar esforço do seu
antecessor que tinha uma visão cujo
desenvolvimento se estendia até os
bairros, e não velar apenas pela zona
urbana”, lamentou.
Outro entrevistado que vive nas
imediações deste mercado que aceitou
prestar suas declarações em anonimato afiançou que nos dias que correm
aquele espaço virou esconderijo de
malfeitores e de pessoas de má-fé que,
vezes sem escrúpulo, usam a infra-estrutura para satisfazer suas necessidades biológicas.
Paulo Vahanle durante a caça ao voto nas últimas eleições autárquicas
“O investimento aqui feito não justifica isto que está aqui a se assistir nos
so de saneamento de meio com a ins- munícipes que acreditam que, com a
dias que correm, acredito que se trata
talação de sanitários. Não obstante a entrada em funcionamento daquele
estes serviços, o mesmo está paulatimercado, a zona teria um outro novo de problemas que tem a ver com protagonismo político, e nunca se anunnamente a transformar-se em ruínas, aspecto e dinâmica. Um dos nossos
sob olhar impávido das autoridades
interlocutores identificado pelo nome cia para quando é que o mercado pode
ser ocupado”, disse a nossa fonte.
municipais.
de Amisse, residente nas imediações
Entretanto, as autoridades municiAs portas que asseguram o acesso do mercado, disse não entender as raao interior do edifico estão em proces- zões que estão por detrás da não ocu- pais desta autarquia escusam-se a fapação daquele mercado e aponta dedo lar em torno do assunto. Mesmo com
so de danificação, e é notório o estaao actual presidente do Concelho Mu- insistência feita pela nossa equipa de
do germinativo de capim, vidros dos
reportagem junto ao Osvaldo Ossufo
compartimentos encontram-se quebra- nicipal de Nampula que não dá um
Momade, vereador de mercados feiras
dos, comprometendo e deitando abai- ultimato aos vendedores de rua para
do município de Nampula, redundaxo todo investimento feito.
ocupação do mesmo.
ram em fracasso.
“Nós não temos presidente, pois
Esta situação está a desagradar aos
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Cinquenta anos do Hospital Central
de Nampula retratados em livro
AGOSTINHO MIGUEL
A história do Hospital Central de
Nampula (HCN) foi retratada num
livro de autoria de Langton Fernando, neurologista e jurista de profissão
em exercício na maior unidade sanitária da região norte do país. A obra
literária tem 53 páginas, subdivididas
em três capítulos, e lançado na sexta-feira finda (13), depois de sucessivos
adiamentos por conta das restrições
impostas pela COVID-19. A mesma devia ter sido publicado em 2018,
quando o HCN completou 50 anos.
O autor do livro nasceu a 10 de
Maio de 1956, no distrito de Doa, na
província central de Tete.
Fernando foi um dos estudantes que mais se destacou nos estudos
e, em 1978, foi “resgatado” do exterior para Moçambique e lançado para
exercer as suas funções no Hospital
Central de Nampula, antes designado
por “Egas Moniz”. Teve uma passa-

gem, igualmente, pelo Hospital Provincial de Lichinga, na província de
Niassa onde trabalhou durante 19
anos e, mais tarde, na Beira, na província de Sofala.
Numa breve conversa com a nossa equipa, Langton Fernando referiu
que não foi tarefa fácil a publicação
da sua obra literária acrescentando
que recorreu a bibliotecas lusas para
encontrar o suporte e a verdadeira
história sobre a construção da maior
unidade sanitária da região norte do
país.
Ngani sabe do autor que, o resultado das pesquisas efectuadas, a infra-estrutura foi inaugurada em 1944
e orçada em mais de 44 mil escudos e
consta das maiores e mais modernas
da África Austral e da lusofonia.
De 66 anos de idade, Langton Fernando disse que a publicação de uma
obra literária desta dimensão foi um
dos maiores sonhos para a nova geração, de modo que sirva de instrumen-

to orientador para melhor atender à
demanda da população, porquanto
versa os conhecimentos pós-independência, desafios e perspectivas para o
futuro.
“É uma ocasião marcante para
minha vida. Não tenho palavras para
expressar neste momento. Só para frisar, o livro servirá de uma lição para
a nova geração e os demais cidadãos.
Tive que recorrer acervos em Lisboa
para encontrar suporte para a publicação da minha obra. Enfim, agradeço a Deus por aquilo que fez para
mim”, comentou.
Por seu turno, Mety Gôndola, secretário de Estado na província de
Nampula, entende que a obra servirá
de exemplo para os novos profissionais de saúde que não têm o domínio
sobre a criação e modernização do
Hospital Central de Nampula.
“Estamos cientes que este livro irá
trazer grandes ganhos para os nossos jovens que decidiram abraçar esta

nobre causa de salvar vidas. Queremos
nós que, seja uma lição, porque os novos profissionais de saúde devem nutrir de ética e deontologia profissional
para melhor atender os nossos concidadãos enfermos”, afirmou.
Já para o director do Hospital Central de Nampula, Cachimo Mulina,
com o lançamento deste livro, espera-se que haja maior compreensão das
verdadeiras histórias teóricas, práticas
e de acesso fácil dos serviços que se
prezam pelo bom atendimento humanizado e personalizado.
“Volvidos 50 anos, o Hospital Central de Nampula mostra-se mais preparado para responder às preocupações
actuais da população desta parcela do
país. Com o aumento de número de
especialidades e serviços, tem estado a
acompanhar a dinâmica do mundo a
nível do sector de saúde”, sublinhou.
Importa referir que a obra literária
de Langton Fernando poderá ser adquirida a preço de 500 meticais.
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No Wikipédia

Voluntários do Programa “Wiki-Africa”
publicam 100 novos artigos em Emakhuwa

O

programa educacional
“WikiAfrica”, uma iniciativa coordenada pela Moleskine Foundation está desde 2021 a
desenvolver em parceria com a Ethale Publishing e a Universidade Rovuma em Moçambique, conteúdos em
língua Emakhuwa para o wikipédia,
proporcionando aos jovens do norte de Moçambique, uma experiência
cultural e inspiradora que os transforma de meros consumidores a produtores de conhecimento.
Em Moçambique, a iniciativa começou em Setembro do ano passado quando foi realizada a primeira
edição do Afrocuration, um evento editorial que capacita voluntários
de todo mundo em aspectos redactoriais e tecnológicos que os permitam
criar conhecimento e publicar na enciclopédia digital livre, Wikipédia.
Este ano foi recentemente realizada na cidade de Nampula, a segunda
edição do Afrocuration em Moçambique, um evento híbrido (presencial
e digital) que juntou cerca de 50 voluntários que criaram artigos sobre
sua cultura e identidade, como forma de corrigir a sub-representação
de narrativas africanas no espaço digital sendo que em menos de duas
semanas foram publicados cerca de
100 artigos.
O músico Deltino Guerreiro que
foi um dos palestrantes da segunda
edição do Afrocuration instou aos
participantes a buscarem as referências culturais do seu país para conceber bens culturais e objectos de arte.
“Por causa da música, visitei vários
países do mundo, com destaque para

gar o acesso ao conhecimento a um
número maior de moçambicanos,
para além de ser uma verdadeira revolução cultural, ao se ter conteúdos
numa língua moçambicana, disponíveis numa enciclopédia digital.
Para Palmira Revula, que participa na iniciativa deste o ano passado,
este é um movimento que empodera os jovens da região norte do país
sob o ponto de vista sociolinguístico. Palmira diz ainda ser importante que mais mulheres juntem-se a
iniciativa para que também possam
passar a produtoras do conhecimento e se tornarem agentes de transforPrograma educacional “WikiAfrica” proporciona uma experiência cultural e inspiradora que mação social.
O Afrocuration – Moçambique é
transforma jovens da zona norte do país em produtores de conteúdos
Portugal, Espanha e França. Se usa- dade estamos a fazer a nossa parte, organizado pela Ethale Publishing,
parceiro local da Moleskine Founrem o vosso talento de escrita, impri- introduzindo o minor em língua
dation que em parceria com a Unimirem nele toda vossa criatividade
Makuwa por isso que nos associaversidade Rovuma, Africa No Filter
mos a esta iniciativa”.
e paixão, vocês nem podem imaInocêncio Ramos, estudante da e Fondazione Aurora estão a deginar o quão longe chegarão”, dismesma universidade e um dos volun- senvolver a página da wikipédia em
se. Neste momento, o wikipédia em
tários da iniciativa, considera positi- Emakhuwa, a língua nativa mais faEmakhuwa tem cerca de 300 páginas, todas elas criadas em menos de va a experiência porque permite alar- lada de Moçambique.
1 ano. As mesmas receberam mais
de 10.000 visualizações, tendo o projecto sido considerado pela Fundação Wikimedia, proprietária da enciclopédia digital livre, wikipédia,
como um dos três que mais cresce,
entre os novos idiomas no continente africano.
Para Luciano Panela, professor
da Universidade Rovuma “é chegado o momento de ultrapassar os estereótipos que existem sobre as nossas línguas, por isso, precisamos de
cultivar a mentalidade de que as nossas línguas têm o poder que as outras também têm. Aqui na universi-

Ministério da Cultura lança Prémio das
Indústrias Culturais e Criativas

O

Ministério da Cultura e Turismo,
através do Instituto
Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INICC), irá
realizar hoje, segunda-feira,
dia 16 de Maio, a cerimónia
de lançamento da 1ª edição
do Prémio das Indústrias Culturais e Criativas – PREICC
que visa distinguir artistas

moçambicanos consagrados
e em afirmação, residentes no
país ou no estrangeiro, que se
tenham destacado nas artes
e cultura, para a elevação da
moçambicanidade.
O evento será dirigido pela
Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula.
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Maior partido da oposição prossegue com tiros nos próprios pés

O auto-golo da Renamo
MANGAVA DOS SANTOS

N

uma altura em que o
partido FRELIMO se
prepara para o Congresso marcado para Setembro
próximo, antecedido por reuniões
provinciais e nacionais das suas
organizações sociais, nomeadamente da ACLLN, OJM e OMM,
a RENAMO parece estar focada em ataques internos, que mais
uma vez vem enterrar o maior
partido da oposição do país.
Na tarde de domingo 8 de
Maio, a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), convocou como sempre, uma conferência de imprensa relâmpago para
o dia seguinte, segunda-feira, sem
avisar qual era o assunto, como é
de praxe.
A conferência de Imprensa foi
dirigida na segunda-feira pelo porta-voz, José Manteigas, na sede da
agremiação política.
Na declaração, Manteigas disse
que Manuel de Araújo, edil da cidade de Quelimane, proferiu “tantas inverdades”, nas quais acusa
um membro da Comissão Política
Nacional de o “obrigar a desviar
dinheiro do município em benefício do partido”.
“Não é, e nunca foi prática
nem cultura da RENAMO aproveitar-se da sua posição e muito menos instruir, obrigar ou por
qualquer outra forma, forçar um
membro ou quadro do partido a
praticar actos ilícitos em benefício de quem quer que seja, porque esta postura é milimetricamente contrária à nossa ideologia
e filosofia governativa”, disse José
Manteigas.
De acordo com o porta-voz, a
RENAMO é pela tolerância zero
à corrupção ou outras condutas
desviantes que põem em causa o
bem público.
Manteigas reagia à uma entrevista de Manuel de Araújo, da
sexta-feira, 6 Maio de 2022, no
telejornal da Televisão de Moçambique. Na referida entrevista,
Araújo disse não haver democracia dentro do partido e criticou a
liderança que não quer líderes alternativos.
“Nós queremos fazer democracia sem democratas. Os nossos

Presidente da RENAMO, Ossufo Momade

partidos não são democráticos. A
FRELIMO deu uma prova inequívoca disso. O secretário-geral
da FRELIMO disse e todo mundo
ouviu, que ninguém se deve alvorar a concorrer aos órgãos. Uma
instituição que ninguém pode
concorrer não é democrática. É
ditatorial. Os partidos da oposição gostam de copiar a FRELIMO, e só espero que a RENAMO,
na reunião do Conselho Nacional, não implemente esse modelo.
Não pode ser. Nós temos que ser
diferentes”, disse o edil à TVM.
“Os pronunciamentos deste membro (Manuel de Araújo)
constituem autênticas mentiras
encomendadas e pretensão dolosa
de manchar e caluniar o partido
RENAMO e seus quadros”, defendeu o porta-voz da perdiz.
“Manuel de Araújo, mesmo
exercendo o cargo de Edil de Quelimane, encabeçando a lista da
RENAMO, o partido permitiu-lhe
candidatar-se à Cabeça de Lista para o cargo de Governador da
província da Zambézia, processo
de eleição interna que contou com
outros 3 candidatos”, acrescentou Manteigas, para finalizar recordando que “ele obteve a maioria de votos, o partido RENAMO
e seu presidente respeitaram a Democracia interna e aceitaram a
sua candidatura”.
De seguida, Manteigas trouxe o historial político de Manuel

de Araujo: outrora foi Deputado
da Assembleia da República pela
Bancada Parlamentar da RENAMO, na VI legislatura e sem qualquer explicação, em 2011 concorreu para as intercalares e 2013
para as eleições municipais pelo
Partido MDM.
“Paradoxalmente, o mesmo cidadão, em 2018, solicitou o seu
regresso ao partido RENAMO
e encabeçou a lista autárquica,
como corolário de eleições internas, em concurso com outros candidatos”, acrescentou.
Para “um homem de inteligência média”, só pode concluir
que na RENAMO há democracia
e valorização dos quadros, contrariamente o que acontece em
outros quadrantes da pérola do
Índico, onde são totalmente silenciados quando regista-se um
comportamento desviante”, disse
Manteigas.
Para a RENAMO, Manuel de
Araújo está a representar um “teatro gratuito e sensacionalista” nos
órgãos de comunicação social.

os processos que se avizinham.
Do lado da RENAMO, nem água
vai, nem água vem. Na verdade,
o partido da Perdiz não reúne há
muito tempo e o que está plasmado nos estatutos da organização
é sistematicamente ignorado pelas lideranças. Aliás, a presidência
da RENAMO, parece não existir quando se trata de falar da vida
pública e do rumo que o país está
a tomar. Para a infelicidade dos
moçambicanos, o partido só apareceu para anunciar uma guerra
interna contra um dos seus membros seniores.
Nos últimos tempos, Manuel
de Araújo foi visto em passeatas
típicas de pré-campanha com o
Presidente do partido Nova Democracia (ND), Salomão Muchanga, na Zambézia.
Enquanto a RENAMO de Ossufo Momade dorme e “marca na
sua própria baliza”, há quem diga
que a Nova Democracia esteja a
piscar o olho a Manuel de Araújo, para por via deste, concorrer às
próximas eleições autárquicas.
O ND pode estar à procura de
Um velho hábito
um candidato que tenha capital
O maior partido da oposição
político na Zambézia, especialdo país, já habituou aos moçam- mente agora que a RENAMO pabicanos a dar tiro nos próprios pés rece mais moribunda do que nunchegando às eleições com feridas ca. Não surpreenderia que esse
abertas ou quase coxo.
candidato fosse Araújo, que paEnquanto isso, a FRELIMO
rece estar de costas voltadas para
prossgue forte e unida, afinano maior partido da oposição do
do a sua máquina eleitoral para
país.
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