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Menina resgatada de uma união prematura 
estuda para se tornar médica

“Riam de mim quando estava 
grávida, não era fácil”, rela-
ta Neida Ernesto, num mo-

mento em que se sente aliviada após 
o parto. A família descobriu que ela 
estava grávida em Maio do corrente 
ano, quando estava com cinco meses 
e foi enviada dois meses mais tarde 
à casa do pai da criança. “Fiquei lá 
dois meses e depois voltei para casa”, 
contou, visivelmente feliz pelo retor-
no ao convívio familiar.

Neida é uma das meninas que se 
beneficiou indirectamente de uma 
palestra realizada pelo Fórum das 
Associações Feministas de Inhamba-
ne (FAFI) em Julho do ano em curso. 

O objectivo da palestra era falar 
sobre as Uniões Prematuras, Violên-
cia Baseada no Género e interrupção 
voluntária da gravidez. A palestra foi 
ministrada numa outra sala, mas os 
participantes, colegas da Neida, de-
nunciaram a existência de um caso de 
gravidez e casamento prematuro, que 
era ela. A estratégia dos palestrantes 
é procurar reunir com o maior núme-
ro de raparigas, o que é possível nas 
escolas secundárias. De acordo com 
as autoridades provinciais, por mês 
regista-se pelo menos cinquenta casos 
de uniões prematuras naquela provín-
cia do sul do país. 

A palestra dirigida aos alunos do 
secundário, aconteceu no âmbito do 
projecto “Enriquecendo a Participa-
ção Activa da Sociedade Civil para 
a Promoção da Igualdade de Géne-
ro e o Empoderamento das Mulhe-
res e Raparigas,” implementado pelo 
consórcio composto pelas organi-
zações Fórum Mulher, WLSA Mo-
çambique, Fórum da Sociedade Civil 
para os Direitos da Criança (ROSC), 
AMMCJ e o Centro Informazione e 
Educazione Allo Sviluppo ONLUS 
(CIES), e que conta com apoio da 
União Europeia em Moçambique, no 

contexto do Programa de Apoio aos 
Actores Não Estatais (PAANE II). A 
rapariga foi informada sobre a possi-
bilidade de poder regressar à casa dos 
pais, continuando a estudar e realizar 
os seus sonhos. “Quero ser médica, 
estou a estudar para isso”, disse a me-
nina que reside no Bairro de Salela, 
na cidade de Inhambane.

Devido ao avançado estado de 
gravidez, que já tinha sete meses, não 
se podia avançar com a interrupção 
voluntária. Neste caso, os técnicos do 
Ministério do Género, Criança e Ac-
ção Social tiveram de intervir para ga-
rantir que a criança e a mãe tivessem 
condições mínimas. Mas, ainda as-
sim houve ganhos enormes, de acor-
do com a oficial de campo do FAFI, 
Joana Angalaze.

‘’Ela voltou a estudar, porque 
quando uma mulher está no lar, não 
é possível conciliar os trabalhos do-
mésticos, bebé e a escola. Então a le-
vamos para o convívio familiar onde 
ela terá mais espaço, para poder ir à 
escola e cuidar do bebé, pois não terá 
actividades específicas como nora’’, 
disse Angalaze. “Uma vez que tem 17 
anos, vai gozar dos seus direitos como 
criança. Pois estando no lar (casa do 
pai da criança) não vai poder brincar, 
passear, ter a liberdade de estudar”, 
acrescentou referindo que será uma 
mulher empoderada e com formação. 

Na escola onde Neida estuda, 
existe uma Ponto Focal, também de-
nominada “madrinha”, que dá assis-
tência às raparigas sobre os temas das 
uniões prematuras, violência baseada 
no género e interrupção voluntária da 
gravidez. O FAFI tem capacitado as 
professoras e respectivas alunas, para 
conhecerem os temas sobre uniões 
prematuras, violência baseada no Gé-
nero e interrupção voluntária da gra-
videz. 

Autoridades registam até cinquenta 
denúncias de uniões prematuras ao 
mês na cidade de Inhambane

O Gabinete de Atendimento a Fa-
mília e Menores Vítimas de Violência 
da cidade de Inhambane regista uma 
média de cinquenta casos de uniões 
prematuras por mês, anunciou a che-
fe da secção. “Por mês, por aí 30 e no 
máximo 50. Receber duas denúncias 
hoje, pode ser pouco. Há vezes que 
não temos salas aqui para atender e 
por não haver espaço”, disse Isabel 
Domingos, Chefe da secção do Gabi-
nete de Atendimento a Família e Me-

nores Vítimas de Violência (GAFM-
VV) naquela província. No terreno a 
situação é “pior”, descreve a dirigen-
te, por isso a corporação tem optado 
por palestras nas escolas. “Falamos 
com as crianças sobre como se com-
portar, e que não podem se relacionar 
com os mais velhos e devem estudar. 
Se houver alguém que foi violado, 
não pode tomar banho, tem que dizer 
à professora ou ao pai” – para que se 
leve ao hospital.

A corporação também anda pelas 
escolas primárias e recebe o retorno 
das crianças, que nem sempre denun-
ciam pessoalmente, mas através de 
uma amiga. A polícia recebe denún-
cias anónimas e às vezes os pais ale-
gam que não sabiam que se tratava de 
crime punível pela lei. 

“Já tivemos muitos casos de assé-
dio sexual e os professores é que asse-
diam e mantém cópula sem consenti-
mento da aluna”, anotou, lembrando 
que o infractor é sempre uma pessoa 
próxima. Os pais e as organizações 
que encontram os casos de uniões 
prematuras colocam à disposição das 
autoridades. 

“Na maior parte dos casos trata-se 
de uma miúda de 14 anos, que está 
grávida e denunciam como união pre-
matura. Mas que não é o caso, pois 
ainda não vive com o pai da criança. 
Aí recorremos a outro tipo legal de 
crime, pois o pai se relacionou com 
menores”, explica. “Há muitos casos 

MANGAVA DOS SANTOS

Eneida em casa segurando o seu bebé

SOCIEDADE

Chama-se Neida Ernesto, 
tem 17 anos de idade e 
frequenta 12ª classe na Escola 
Secundária 12 de Agosto 
de Inhambane. Há um mês 
se tornou mãe da pequena 
Yuna, após uma gravidez que 
quase interrompeu a sua ida à 
escola, para além de lhe valer 
o preconceito por parte das 
colegas.

que encaminhamos, e esses são casos 
delicados. O que se pretende é a cri-
minalização. Só que esse não é o nos-
so fim. Só escrevemos, aconselhamos, 
porque se não fizermos, a pessoa volta 
a se envolver com outra pessoa. Não 
é só fazer o auto de denúncia”, acres-
centou. A dirigente explicou ainda 
que foi criada uma equipa multissec-
torial onde fazem parte o Fórum das 
Associações Feministas de Inhamba-
ne (FAFI) o Gabinete que dirige, a 
Procuradoria Geral da República, o 
Ministério do Género, Criança e Ac-
ção Social e o Ministério da Saúde.

Isabel Domingos contou que é 
muito recorrente receber denúncias 
do FAFI, que tem um dos seus prin-
cipais objectivos o combate a uniões 
prematuras no âmbito do Projecto 
“Enriquecendo a Participação Activa 
da Sociedade Civil para a Promoção 
da Igualdade de Género e o Empo-
deramento das Mulheres e Raparigas. 
Falando da violência doméstica, a di-
rigente estimou que mensalmente re-
gista perto de 200 casos de violência 
doméstica em toda a província sob 
sua jurisdição.  “Por mês a província 
recebe entre cem a duzentos casos”, 
“mas a realidade da província é ainda 
mais aterradora”, acrescentou. Desa-
gregando os dados, o distrito da cida-
de de Inhambane é o que mais tem 
casos (cerca de 60), seguido de Maxi-
xe, Massinga, Vilanculos, finalizou a 
dirigente. 
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Alberto César era um con-
sumidor de drogas que 
deixou de lado a prática e 

virou um activista contra o mal, ser-
vindo do seu exemplo e mostrando 
que apesar das dificuldades, é possível 
mudar o comportamento errado das 
pessoas através da sensibilização.   

Natural de Quelimane, na Zambé-
zia, César é residente da zona de Ma-
tadouro, bairro de Muhala, na capital 
do Norte, que trabalha como estivador 
em diferentes pontos da urbe. Cesar 
conta que começou a consumir vários 
tipos de drogas em 2003, tendo aban-
donado a escola onde frequentava a 5ª 
classe.

Para a sua salvação, no princípio 
deste ano foi abordado por alguns acti-
vistas da Associação Okhala Wamira-
vo, que trabalha na prevenção e com-
bate ao consumo de drogas através de 
sensibilizações e palestras. Os activis-
tas o aconselharam a abandonar o vi-
cio. César aceitou e hoje celebra pelo 
alívio e decidiu abraçar a causa para 
livrar outros jovens vitimas do vício.   

“A Associação Okhala Wamiravo 
acolheu-me e me ajudou a superar os 
meus vícios. Desde os primeiros me-
ses deste ano que não fumo, não bebo 
e sinto-me aliviado. Na altura eu nem 
comia, a minha vida resumia-se em 
trabalhar e conseguir dinheiro para 
beber, fumar e começar a insultar as 
pessoas”, disse César. “O apelo que 
deixo para os meus amigos e todos os 
jovens que ainda estão no mundo das 
drogas, é de que tenham coragem de 
sentar, reflectir e deixar o vício porque 
é algo muito perigoso, falo isso porque 
vivi e senti”, acrescentou.

Considerando-se um homem novo, 
César pede apoio para ter uma forma-
ção profissional em qualquer área, so-
bretudo em carpintaria ou serralharia.

A Associação Okhala Wamiravo é 
uma agremiação que para além de ou-
tras vertentes, trabalha com a camada 
jovem através de palestras ao nível da 
comunidade e encontros interpessoais 
com alunos e com pais e encarregados 
de educação, para disseminar infor-

mações sobre a prevenção e combate a 
drogas, para além de abranger escolas 
secundárias onde estão adolescentes e 
jovens, resgatando os que estão mer-
gulhados nas drogas.

Segundo o representante da asso-
ciação, Mito Carvalho, até ao momen-
to, a agremiação já resgatou acima de 
50 jovens através de mobilização para 
o abandono das drogas, sendo que 
uns, como César, já estão a trabalhar 
como activistas para mostrar aos ou-
tros que é possível sair desse caminho 
que destrói o futuro de muitos jovens. 

“Nós sabemos que o nível de vul-
nerabilidade dos adolescentes e jovens 
na nossa província é grave e a cada 
dia, tem vindo a assustar quando por 
exemplo até escolas, servem de espa-
ço para ensaio de comportamentos de 
risco e que minam a própria socieda-
de. Esses locais também são os pontos 
mais escalados para o nosso trabalho 
de activismo”, disse Carvalho.

Consumo de drogas associado ao 
terrorismo

Carvalho afirmou ainda não ser 
possível deixar de lado a questão do 
consumo de drogas e os actos de terro-
rismo que estão a acontecer no norte 
de Moçambique, dado a forma bárba-
ra em que os malfeitores agem, que só 
deve ser por injecção de algum estupe-
faciente. “Os jovens que fazem este ter-
ror, também são humanos, mas onde é 
que conseguem aquela coragem? Está 
bem claro que é através de consumo de 
drogas, porque um ser consciente não 
é capaz de fazer aquilo. Então estamos 
a sensibilizar os jovens e adolescentes 
a abandonarem estas práticas porque 
está a trazer muitos danos não só ao 
nível de Nampula e zona norte, mas 
em todo o país e no mundo em geral”, 
disse.

A fonte revelou ter constatado al-
guma fragilidade no combate ao mal 
por parte do Governo, uma vez que 

mesmo jogando um papel chave, este 
não colabora com as associações que 
abraçam a causa de apoio e resgate de 
jovens.

“Lá na comunidade somos ques-
tionados se o Governo apoia o tráfico 
ou não. É preciso que o executivo dê 
a mão e ampare as organizações que 
estão a lutar nesta causa, não é uma 
questão de exigência, mas os nossos 
dirigentes sabem que existem essas 
associações que lutam para salvar os 
jovens do mundo das drogas. Então é 
preciso que este apareça para se unir 
a nós”, disse Carvalho. ‘’Não estou 
a falar de questões de financiamento, 
mas sim de mostrar a sociedade que 
estamos juntos através de várias for-
mas como capacitações, apoio moral, 
material didáctico e outros que podem 
ajudar e nos fortificar”, acrescentou.

Situação de consumo de drogas na 
província

De Janeiro a Outubro do ano cor-
rente, o Centro de Saúde Mental de 
Nampula, recebeu para tratar um to-
tal de 615 pessoas com transtornos de-
correntes de uso abusivo de diferentes 
tipos de drogas.

O dado foi anunciado na última 
quarta-feira pela Directora do Gabi-
nete Provincial de Prevenção e Com-
bate a Droga (DPPCD) de Nampula, 
Isabel Sanfins, durante o seminário de 
capacitação aos activistas e membros 
das associações parceiras da institui-
ção, a quem para além deste núme-
ro, também mencionou o aumento da 
taxa de usuários de drogas que duran-
te o período em questão atingiu 2636, 
número considerado muito elevado. 

O consumo de droga é considerado 
uma ameaça ao desenvolvimento sus-
tentável porque afecta negativamente 
a economia do país, por um lado po-
tenciando a prática de actividades cri-
minosas como violência, raptos, ter-
rorismo, branqueamento de capitais, 
corrupção, e por outro, trazendo con-

sequências nefastas como infecções 
por HIV/SIDA, Hepatites, gravidezes 
indesejadas, prostituição, mortes por 
overdoses, fraco aproveitamento esco-
lar por parte de alunos envolvidos, e 
laboral para os trabalhadores.

“Tendo em conta estes todos fac-
tores aqui mencionados, precisamos 
unir as nossas sinergias e ao mesmo 
tempo mostrar a importância do en-
volvimento de toda a sociedade nas 
acções de prevenção e combate a este 
mal, que assola o nosso país e a pro-
víncia em particular. Estejamos todos 
unidos nesta luta para que tenhamos 
jovens saudáveis, engajados nesta luta 
e comprometidos na defesa da nossa 
soberania para que o nosso belo Mo-
çambique continue a desenvolver”, 
disse a directora.

A capacitação com a duração de 
dois dias tinha como objectivo dotar 
os activistas, membros das associações 
e alguns estudantes de diferentes esco-
las consideradas com maior índice do 
uso das drogas por parte dos alunos, 
de conhecimentos no sentido de apri-
morá-los para que tenham uma actua-
ção cada vez mais eficaz na prevenção 
e combate à droga, sendo que preten-
de-se, igualmente, imprimir-se uma 
nova dinâmica com a intensificação 
de campanhas e palestras de sensibili-
zação em torno das consequências do 
abuso de substância psicoactivas por 
parte dos jovens e adolescentes como 
uma das principais acções da parceria 
do Governo.

“Vale ressaltar que estamos todos 
preocupados com a vulnerabilidade 
social dos jovens no consumo abusi-
vo de álcool em paralelo com outras 
drogas mais pesadas como a canábis 
sativa, heroína, metanfitamina e que-
remos também garantir que as nossas 
acções sejam simultâneas, assim como 
fortalecer os nossos laços de coopera-
ção” continuou.

Com esta capacitação Mito Car-
valho acredita ser um grande avanço 
por parte do Governo, uma vez que 
vai fortalecer mais os jovens activistas 
e associados. ‘‘Para além deste apoio, 
precisamos de materiais, dísticos entre 
outros de uso institucional que podem 
reforçar a mensagem de combate as 
drogas”.

Na capacitação, estiveram presen-
tes alunos, activistas na prevenção e 
combate a drogas. Os presentes acre-
ditam que o gesto do Governo vai tra-
zer mais-valias para as suas escolas, 
uma vez que receberam conhecimen-
tos que podem ser eficazes no trabalho 
que vão fazer nas suas escolas de para 
evitar o comprometimento do futuro 
do país.

Alberto César: do consumo de drogas à luta 
sem tréguas contra o mal
O esforço de algumas 
associações que trabalham 
na luta contra o consumo 
de drogas, está a trazer 
resultados satisfatórios, pese 
embora pareça uma batalha 
cada vez mais sem glórias por 
causa do aumento do nível 
de tráfico e consumo dos 
estupefacientes.

Alberto César decidiu abraçar a luta contra a droga para livrar outros jovens

ANTÓNIO CINTURA
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Insuficiência de professores apoquenta 
sector da educação em Majune

O Director dos Serviços Dis-
tritais de Educação, Juven-
tude e Tecnologias (SDEJT) 

de Majune, Elísio Gama, em entrevista 
exclusiva ao Jornal NGANI, afirmou 
ser uma situação triste e um exercício 
muito abnegado por parte dos dois pro-
fessores. Além de Ntalene II, o défice 
de professores assola também as EP1’s 
de Nicuresse, Lizombe e em Lussua, 
apesar de contarem com acima de dois 
profissionais.

O director avançou que o distri-
to conta com cerca de 238 professores 
e para suprir ou minimizar o défice é 
precisa uma taxa não inferior a 30 do-
centes, sendo que 24 destes para o en-
sino primário e os restantes seis para o 
secundário. Para o presente ano lectivo 
receberam a meta para admissão de 13 
docentes, sendo destes, um com grau de 
Licenciatura (N1) e quatro do ensino 
básico (N4). Neste momento, o distri-
to contratou oito, restando o preenchi-
mento das cinco vagas cujos processos 
ainda estão em curso.

“Há escolas que apenas têm dois do-
centes responsáveis para lecionar a 1ª 
às 6ª classes. Reconhecemos que, em 
algum momento, tem a ver com aquilo 
que é o orçamento que o próprio Minis-
tério ou a Direcção Provincial recebe 
para poder admitir os docentes. É um 
desafio. O próprio Governo está a tra-
balhar para, as próximas vezes, reverter 
a situação”, revelou o director Gama.

O director do SDEJT de Majune as-
sumiu haver resultados negativos, devi-
do a sobrecarrega de docentes, causando 
deficiência, em termos de rendimento 
pedagógico, porque os únicos dois, não 
têm tempo para poder planificar devi-
damente as aulas, além do facto de se-
rem assolados pelo cansaço.

“Realmente, uma das consequên-
cias é que estamos a sobrecarregar os 
docentes. Em termos de rendimento 
pedagógico é também deficiente por-
que dificilmente pode acompanhar 
qualquer situação de cada aluno que se 
encontra na sala. Tem sido um desafio 
muito grande que esse colega tem”, co-
mentou o director SDEJT de Majune. 
Elísio Gama assegurou que há acções 

PEDRO FABIÃO

A Escola Primária do 1º Grau 
(EP1) de Ntalene II, no Posto 
Administrativo de Muaquia, no 
distrito de Majune, província 
do Niassa, está a ressentir-se 
da falta de professores e neste 
momento conta com apenas dois 
profissionais de educação que 
ministram obrigatoriamente os 
três turnos de aulas na região.

em curso para ultrapassar a situação, 
uma delas é de continuar a fazer esfor-
ços junto à Direcção Provincial de Edu-
cação em Niassa para que, a partir dos 
próximos tempos, venha a contratar-se 
mais profissionais do sector pedagógi-
co para poder responder as exigências.

Falta de salas de aulas 
Cerca de dez salas de aulas dentre 

elas oito mistas e duas temporárias, que 
se localizam em cinco estabelecimen-
tos de ensino, sobretudo ao primário, 
no distrito de Majune, estão paralisadas 
há quase um ano e estão fora do pra-
zo para conclusões. O Director Elísio 
Gama disse tratar-se de obras que espe-
cificamente estão situadas nas Escolas 
Primárias Completas de Malanga, na 
sede distrital, com três salas de aulas; 
Ntimbe, com igual número; de Icuvi, 
com duas; para além das do 1º Grau de 
Nicuresse, com uma; de Lizombe, to-
das elas tiveram o início ao longo dos 
primeiros meses de 2021.

Gama explicou que as construções 
estiveram inseridas num programa ha-
vido recentemente, de construções ace-
leradas de salas de aulas em que Ma-
june foi contemplado para receber dez 
delas e que a prioridade, avaliando pe-
las necessidades e procura, passou para 
os estabelecimentos de ensino não con-
vencionais, mas até então, as obras es-
tão paradas, apesar de que deviam ser 
entregues até o mês de Dezembro do 
ano anterior.

A paralisação, segundo o director, é 
determinada pela falta de dinheiro para 
o empreiteiro que ainda aguarda pelos 
fundos do Estado para prosseguimento, 
sendo que desde o começo as constru-
ções aconteceram graças ao esforço do 
mesmo que usou os próprios recursos 
financeiros para o efeito. Apesar de não 
ter revelado a identidade, Gama disse 
ainda que as obras foram anteriormen-
te abandonadas pelo primeiro emprei-
teiro e, com conhecimento da Direcção 

Provincial de Educação de Niassa, foi 
reorientado um novo construtor, que é 
a Empresa Gaísse Construções. 

Aquele responsável disse ainda que 
face ao cenário, o sector de Educação 
no distrito, está numa intensa “dor de 
cabeça”, pois há consequências sendo 
uma delas o facto de os alunos conti-
nuarem ainda a assistir as aulas senta-
dos no chão e à luz do sol; ou expostas 
nas salas precárias com superlotação.

“As obras começaram no ano passa-
do. A previsão era de serem entregues 
até Dezembro do ano passado. Signifi-
ca que estão atrasadas há quase um ano 
e ainda não foram concluídas”, disse o 
director.

Contactada pela nossa Reportagem 
na manhã de sexta-feira finda (28/10), 
a directora provincial de Educação em 
Niassa, Alocre Saide Jaime, para falar 
sobre a falta de professores no distrito, 
vincou que a Gestão dos Recursos Hu-
manos é da responsabilidade dos gover-
nos distritais porque quem conhece as 
necessidades reais é o próprio Serviço 
Distrital de Educação, Juventude e Tec-
nologia e, conforme nos revelou, o me-
canismo ideal para pôr fim ou reduzir a 

problemática em alusão é de o SDEJT 
privilegiar a afectação de docentes so-
bre as escolas onde não os têm. 

“O SDEJT deve privilegiar as esco-
las onde não os têm docentes. Se calhar, 
na sede existe uma enchente e essas es-
colas ai não têm professores. Quem co-
nhece as necessidades reais do sector 
no distrito é o próprio SDEJT. A Direc-
ção provincial não coloca docentes nas 
escolas”, terminou Alocre Saide Jaime. 

Quanto as dez salas de construções, 
ela não aceitou que as mesmas já estão 
há quase um ano fora do prazo para 
sua entrega. Porém, confirmou-nos 
que as construções estão paralisadas e 
fundamentou que tudo se deve a falta 
de desembolso financeiro do Governo 
Central, mas que os trabalhos irão re-
tomar posteriormente e o Ministério 
está a fazer esforços com vista a supe-
rar o problema e garantir a conclusão 
dessas infra-estruturas. “As obras estão 
paralisadas porque não há desembolso 
de fundos e é um problema nacional, 
do país. Os trabalhos irão retornar até 
quando tivermos a disponibilidade dos 
fundos. O Ministério está a fazer esfor-
ços para alocar dinheiro para a conclu-
são dessas obras”, afirmou a directora 
provincial de Educação em Niassa.

Actualmente, o distrito de Majune 
tem uma rede escolar de cerca de 35 es-
tabelecimentos de ensino, dos quais 32 
são de nível primário, dois secundários 
e um técnico profissional que, conta 
com o Instituto Médio Agrário local. 

Em termos reais e de acordo com o 
levantamento estatístico de 03 de Mar-
ço passado, vulgo mapa três-três, para 
o presente ano lectivo há um total de 
9.422 alunos inscritos, destes 4185 são 
do sexo feminino. Desde o dia 03 de 
Outubro anterior decorrem matrículas 
para a 1ª classe e há uma meta por al-
cançar estimada em 1.802 alunos, sen-
do 608 mulheres.

Elisio Gama

Algumas das salas de aulas paralisada em Majune
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OPINIÃO

Os brasileiros foram neste do-
mingo votar na segunda volta 
das eleições gerais, para ele-

ger o próximo Presidente da República 
Federativa do Brasil. Na ronda inicial, 
dos oito candidatos, apenas o ex-presi-
dente Lula da Silva (com 48,43% dos 
votos) e o actual presidente, Jair Bolso-
naro (com 43,20%) conseguiram man-
ter-se “vivos” na disputa pelo acesso 
ao poder, tendo bipolarizado o espaço 
eleitoral no Brasil. Independentemente 
dos resultados (até ao fecho desta edi-
ção), queremos reflectir sobre as duas 
figuras, sonantes e polémicas, sobre que 
sinais a presença de Lula e Bolsonaro 
representa para uma possível crise de 
lideranças na qual o Brasil está sujeita 
e que ilações podem ser extraídas pa-
ra o cenário político em Moçambique, 
com maior incidência para o próximo 
ciclo-eleitoral de 2023 - 2024.

A liderança no campo político con-
figura-se numa das áreas mais curiosas, 
mas pouco compreendidas. A liderança, 
definida como a capacidade de mobi-
lizar, guiar e influenciar comunidades 
e/ou pessoas em direcção a um objec-
tivo comum, assumindo desta forma, 
um papel de relevo na forma como a 
sociedade vai responder aos demais de-
safios que se apresentam. Líderes com 
essa postura e capacidade, são requi-
sitados quer no Brasil, como em Mo-
çambique.

E com base na definição de liderança 
supracitada, a política Brasileira na úl-
tima década, tem passado por cenários 
que deixam alguma nódoa e sinais da 
ausência de líderes. A destacar o im-
peachment (processo político-criminal 

de acusações de supostos crimes contra 
um ocupante de determinados cargos 
públicos, com vista a sua destituição) 
à presidente Dilma Rousseff  em 2016, 
que culminou com a sua detenção. Com 
a chegada de Bolsonaro em 2019, su-
portada pelo Partido Liberal, embora 
tenha tido uma experiência na qualidade 
de deputado federal de 27 anos, como 
presidente o Brasil registrou inúmeros 
desafios, tendo adoptado uma postura 
nacionalista, rígida e isolacionista.

Na sua gestão, teve que lidar com a 
COVID-19, sendo que o Brasil foi um 
dos países mais fustigados pela pande-
mia, com implicações directas na vida 
das pessoas, sobretudo as mais caren-
ciadas, para além dos impactos sociais 
e económicos que se registaram. A ges-
tão do coronavírus, tornou Bolsonaro 
uma figura impopular em alguns seg-
mentos da sociedade. Nessa ocasião, 
vários estudos de opinião colocavam o 
Brasil como um dos países em que as 

pessoas apresentavam pouca confiança 
no governo. Foi nesse contexto que pela 
primeira vez na história dos países, um 
ex-presidiário (Lula da Silva) conseguiu 
estar na frente de um pleito eleitoral, 
sendo que a 30 de Outubro, os eleitores 
tiveram de decidir entre manter Bolso-
naro ou regressar ao ex-presidente Lula 
da Silva. Independentemente do ven-
cedor, os brasileiros estão a viver uma 
verdadeira crise de lideranças, que nos 
leva a questionar se os partidos que su-
portam as candidaturas de Bolsonaro 
e Lula não tinham opções.

Bolsonaro tornou-se impopular da 
forma como geriu a crise da COVID-19, 
a economia e deixou o Brasil com a sua 
influência no campo das relações inter-
nacionais reduzida, sobretudo na sua 
participação nos BRICS. No caso de 
Lula da Silva, embora seja o candidato 
favorito, carrega consigo os processos 
judiciais que recaiam sobre si, ainda 
que inocentados, por um lado. Por ou-

tro lado, ainda que goze de algum ca-
risma diante do eleitorado, pouco se 
recomenda aos líderes que regressam a 
postos anteriormente por si ocupados, 
para evitar o risco de se destacar pelo 
incumprimento das suas promessas e 
frustrar as expectativas do eleitorado.

A terminar, com Moçambique, que 
vai entrar no seu sexto ciclo eleitoral, 
2023-2024, o elemento liderança ainda 
está no centro das atenções. Os partidos 
políticos da oposição RENAMO e MDM 
perderam os seus líderes carismáticos, 
Afonso Dhlakama e Daviz Simango, 
cujos sucessores imediatos ainda estão 
aquém das expectativas de organizar 
a oposição para tomar o poder. Mas a 
crise de lideranças também se verifica 
no partido no poder, este que até então 
é pouco previsível de identificar o su-
cessor natural que poderá concorrer à 
presidência. O cume da crise se verifica 
quando se está a conjecturar a possibi-
lidade de um terceiro mandato. 

Para concluir, podemos salientar 
que a crise de lideranças está a ser um 
fenómeno global e Moçambique não 
deixa de ser uma excepção. O facto de 
o partido liberal e partido trabalhista 
terem apostado em Bolsonaro e Lula é 
bastante indicador. Em Moçambique, 
os partidos da oposição, com novas li-
deranças Ossufo Momade (RENAMO) 
e Lutero Simango (MDM), que em ter-
mos de carisma ainda são pouco agluti-
nadores, fazem com que se perspective 
um cenário pessimista para a oposição 
nas eleições gerais. Enquanto o partido 
no poder, também não dispõe até aqui 
de um sucessor natural, elemento bas-
tante crítico.
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      Jaime Newton Z. Gode

Eleições no Brasil e a Crise de Lideranças: 
Que Perspectivas para o Ciclo Eleitoral 

em Moçambique 2023-2023?

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
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Jair Bolsonaro e Lula da Silva



 

Foi aprovada em 2019 pela 
Assembleia da República 
Portuguesa, deram-lhe uma 

Lei Orgânica e um Estatuto e teve 
direito no Orçamento a uma dota-
ção de um Milhão de Euros para 
começar a fiscalizar os rendimentos, 
o património e os interesses pessoais 
dos detentores de altos cargos pú-
blicos, com destaque para os polí-
ticos. Um ano depois, a Entidade 
da Transparência ainda não passou 
do papel.

Segundo a lei que a criou, a En-
tidade da Transparência seria “um 
órgão independente” a funcionar 
junto do Tribunal Constitucional, o 
qual designaria os seus três membros 
dirigentes para mandatos de quatro 
anos, bem como o respectivo pes-
soal de apoio. Ainda pela mesma 
lei, “cabe ao Governo disponibilizar 
as respectivas instalações, preferen-
cialmente fora das áreas metropoli-
tanas de Lisboa e Porto”. Passados 
doze meses, nada disto está feito. O 
Tribunal Constitucional apressou-se 

a dar o primeiro passo, como lhe 
competia, indicando ao Governo 
que a Entidade deve ter sede em 
Coimbra ou em Aveiro. O colecti-
vo do TC explicou ainda ao Exe-
cutivo que, para manter a estrutura 
que a lei lhe atribui, a Entidade da 
Transparência terá de ser dotada 
de uma verba superior à atribuída 
(1,169 milhões de euros). E ficou 
à espera. Mas como transparência 
é coisa que não agrada muito ao 
Executivo socialista, os meritíssimos 
juízes bem podem esperar sentados.

Entretanto, todo o trabalho de 
recolha e fiscalização das declara-
ções de rendimentos, património e 
interesses dos detentores de cargos 
públicos continua a ser assegurados, 
de forma provisória e precária, por 
um pequeno gabinete do Tribunal 
Constitucional composto por três 
funcionários que não dão mãos a 
medir. Exactamente como convém 
à “transparência” socialista… 

“Realismo”
Em finais de Agosto último, teve 

lugar na Assembleia da República 
uma reunião entre juízes do Tribu-
nal Constitucional e deputados da 
Comissão Parlamentar da Transpa-
rência com vista a encontrar uma 
solução para a Entidade. Em análise 
estará, em especial, a verba orça-
mentada para o funcionamento da-
quele órgão fiscalizador. Até à hora 
de fecho desta edição do NGANI 
não havia indicação de qualquer 
conclusão.

Já em Janeiro o presidente do 
Tribunal Constitucional, Costa An-
drade, tinha pedido “realismo” aos 
deputados, explicando que não basta 
criar uma Entidade da Transparên-
cia: é necessário que a dotação or-
çamental seja suficiente para que 
funcione mesmo. O presidente do 
TC explicou então que a verba atri-
buída “não é suficiente” e que o 
mínimo para que a Entidade possa 
trabalhar é de 1,815 Milhões Anuais, 
os quais deverão ser inscritos no Or-
çamento do Estado que está neste 
momento a ser negociado entre o 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

Governo e os Partidos da Extre-
ma-Esquerda.

Nesta fase, o TC faz o que pode 
para assegurar precariamente a con-
ferência dos dados relativos a ren-
dimentos, património e interesses 
dos detentores de cargos públicos, 
mas uma fonte do Tribunal confes-
sou à Agência Lusa, em Lisboa, 
que “não foi possível desencadear 
os procedimentos administrativos 
necessários” por falta meios. 

Para já, os três funcionários des-
tacados para este serviço não pude-
ram fazer mais do que “preparar a 
concepção, criação, teste e manu-
tenção da plataforma electrónica” 
que há-de ser usada pela Entidade 
da Transparência. 

Se esta algum dia vier a existir 
de verdade, claro…

Pensamos, contudo, que em re-
lação a Moçambique, as diferen-
ças neste capítulo não devem ser 
muito diferentes da Portuguesa, 
apesar dos valores serem outros. 
Ou estaremos enganados...?! 
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Que entidade da transparência?

Lanche Escolar: das velhas práticas à 
dependência externa

       Ananias Chomola

Eu venho de longe, e só não 
me considero antigo comba-
tente porque nasci no período 

da guerra civil em Moçambique e o 
mais velho dos meus irmãos nasceu 
quase no período da proclamação da 
independência. O meu pai, esse lutou 
de outra forma, foi professor quando 
os outros lutavam com armas de fogo, 
ele ensinava os outros, mas penso que 
do lado errado da história. Ao que 
me parece, ele era professor no tempo 
colonial, com regras todas coloniais, e, 
portanto, fomos educados como filhos de 
assimilado, obrigados a meter a camisa 
dentro das calças ou calções, a saber 
pronunciar as palavras e aprender a 
ler antes de entrar no ensino primário.

Diria que tivemos o privilegio de 
estudar dentro de casa. Mas estáva-
mos longe, distante do local onde se 
tomam as decisões. Portanto, o meu 
pai, colono e filho de um “Rei” do 

Povoado de Chomola, lá em Nacaroa, 
assimilado e colono negro, não compac-
tuava com as regras dos novos donos de 
moçambique independente. Resultado, 
foi marginalizado e a pobreza tomou 
conta dele. Os seus irmãos herdaram 
os cajueiros da família e ele como mais 
novo e aventureiro, levou a sua família 
e mudou-se para muito distante.

Confesso que me empolguei a mexer 
nas minhas origens. Mas o propósito 
deste texto é partilhar algo que me lem-
bra a minha infância, a minha primeira 
escola. Recordo-me com nostalgia desta 
pequena historia da minha vida, por-
que a memória permanente, é mesmo 
assim. Ela hiberna por longos anos, 
mas sempre que algo igual ou próximo 
daquilo aparece, temos a nossa memó-
ria avivada.

Hoje vemos grandes organizações 
nacionais e internacionais financiando 
lanches escolares, algo de louvar. Mas 

no fundo me intriga, porque caímos 
num circuito vicioso, e nada sustentá-
vel, dependentes da boa vontade de um 
povo que contribui e vê seus impostos a 
serem canalizados para apoiar, um país 
em desenvolvimento. Não tenho nada 
contra a ajuda externa, dizem que uma 
mão lava a outra e na minha cabeça, 
ninguém oferece sem esperar nada em 
troca, mesmo que não seja na mesma 
magnitude, mas tem sempre algo em 
troca. Sobre isto não vou aprofundar, 
porque sou capaz de travar uma luta 
com os crentes, pessoas de fé.

Voltando a minha memória, me 
recordo da minha primeira escola. Lá 
tínhamos uma machamba enorme ao 
redor de toda escola, tínhamos lá man-
dioca, tínhamos milho, e outras culturas 
que serviam para alimentar os alunos. 
Me recordo perfeitamente das limpezas 
aos sábados, em que um grupo mais 
crescido era responsável da cozinha, 

enquanto a maioria cuidava da limpeza 
da escola. Me lembro das inúmeras 
vezes que tivemos a mandioca cozida 
e um chá ou simplesmente, mandioca 
e molho de tomate para alimentar a 
todos sem excepções.

Não é que isto fosse melhor que aquilo 
que tinha em casa, como disse, na altura 
era filho de um assimilado, por sinal o 
cara mais destacado naquela comunidade. 
Mas o facto de termos na escola, era 
simplesmente excepcional. Mas então, 
onde pararam essas práticas, que até 
escolas localizadas em comunidades 
rurais não tem uma terra para cultivo 
da mandioca, batata doce, milho, uma 
horta para de alguma forma alimen-
tar a própria escola? Onde pararam os 
fomentadores desta prática? Será que 
as doações aniquilaram o pensamento 
de autosustento? A ser verdade, então 
só tenho a dizer que a dependência é 
a pior pobreza que um povo pode ter.



POLÍTICA
NGANI -    Segunda-feira, 31 Outubro de 2022                                                                                                                                                                    P.08

Ruanda quer voar para o mundo 
usando Moçambique

“Os dois estadistas focalizaram 
as suas atenções na explora-
ção das linhas aéreas dos dois 

países, que permitam tornar expedi-
tas as viagens de Moçambique para 
várias partes do mundo, usando as 
linhas aéreas do Ruanda, aprovei-
tando a posição em que o Ruanda 
se encontra no mundo”, declarou 
à comunicação social em Maputo 
Verónica Macamo, sem avançar mais 
detalhes sobre a operação.

Além da cooperação na área da 
aviação, segundo Verónica Maca-
mo, os Presidentes moçambicano, 
Filipe Nyusi, e ruandês analisaram 
a cooperação entre as suas nações 
nas áreas económica e de defesa, 
destacando os esforços dos jovens 
soldados que estão na linha da frente 

do combate contra o terrorismo na 
província de Cabo Delgado, onde o 
Ruanda apoia as forças moçambica-
nas no combate a grupos rebeldes.

“Os dois líderes saudaram de forma 
geral os valentes jovens moçambica-
nos e ruandeses, que com apoio das 
forças da Missão da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral, 
não poupam esforços para travar a 
ação dos terroristas no nosso solo 
pátrio”, declarou a chefe da diplo-
macia moçambicana.

Este é mais um ganho do presi-
dente ruandês, em solo moçambi-
cano, por enviar os seus filhos para 
combater o terrorismo que afecta a 
província de Cabo Delgado e tam-
bém algumas partes de Nampula e 
Niassa. Em Junho, Moçambique e 
Ruanda assinaram dois acordos bi-
laterais no sector da justiça, naqui-
lo que pode ser considerado como a 
consolidação, desta vez por via legal, 
da perseguição a opositores em Mo-
çambique por parte do regime de Paul 
Kagame.

Os acordos bilaterais, envolvendo 
um tratado de extradição e um acor-
do de assistência judiciária mútua 
em matéria penal, foram assinados 
entre o Ruanda e Moçambique, em 
Kigali. Os acordos abrangem todos 
os tipos de crimes, incluindo aque-
les relacionados ao genocídio, mas 
as duas partes concordaram em ex-
plorar também novas áreas de coo-
peração. 

De acordo com os instrumentos 
dos acordos, um cidadão moçambi-
cano, que comete um crime no Ruan-
da, pode ser julgado no Ruanda e 
depois condenado em Moçambique, 
ou pode ser levada para Moçambique 
para ser julgado. O mesmo procede 
com Ruanda.

A assinatura do acordo de justiça 
é o prego no caixão que faltava para 
enterrar de uma vez os opositores de 
Kagame em Moçambique.

O regime de Paul Kagamé é co-
nhecido a nível internacional por ser 
detentor de esquadrões de morte que 
perseguem seus opositores em toda 
parte do globo terrestre. Aliás, esta 
postura fez com que as relações di-
plomáticas com a África do Sul es-
friassem.

Kigali tem estado a alargar as suas 
influências na esfera de poder de Ma-
puto, principalmente no último ano, 
após colocar suas tropas em Cabo 
Delgado para combater os grupos 
terroristas que flagelam aquela pro-
víncia desde Outubro de 2017.

Para justificar a presença das tro-
pas em solo pátrio, Nyusi disse que 
se trata de uma ajuda solidária e que 
“o Ruanda não pediu qualquer re-
compensa”.

 O Ruanda tem agora dois mil 
homens no país, entre militares para 
operações ofensivas e polícias para 
manutenção da paz e tranquilidade 
em locais onde forem expulsos os 
terroristas. Estes poderão ficar em 

Moçambique por mais dois anos, de 
acordo com um memorando entre 
Filipe Nyusi e Paul Kagame, Presi-
dentes moçambicano e ruandês res-
pectivamente.

As tropas deverão normalizar a 
situação de segurança em toda a pro-
víncia de Cabo Delgado, para permitir 
a retoma das operações de explora-
ção de gás, interrompidas há mais 
de um ano e meio, após um ataque 
nas imediações do projecto.

Entretanto, teme-se que as forças 
de defesa ruandesas possam ir um 
pouco além de Cabo Delgado, na 
persecução dos “inimigos” de Kigali.

Pelas mãos da Total
 Pelas mãos da Total poderá entrar 

em Moçambique uma empresa de 
construção civil ruandesa para edificar 
uma das plataformas de exploração 
de gás em Cabo Delgado. Conforme 
já foi referido pelo nosso jornal na 
edição de 07 de Março, trata-se de 
uma empresa, que a TotalEnergies 
colocou, à última hora, na lista das 
finalistas, uma firma de construção 
civil ruandesa detida pela Crystal Ven-
tures, um conglomerado empresarial 
ligado ao partido no poder naquele 
país, a Frente Patriótica Ruandesa - 
uma espécie de SPI que está ligada 
à Frelimo em Moçambique. 

A referida empresa deverá con-
correr com as gigantes mundiais no 
sector da construção civil, como a 
italiana CMC, a portuguesa Gabriel 
Couto e a WBHO da África do Sul. 
As outras empresas pré-seleccionadas 
“receiam que o contributo significa-
tivo do Ruanda para restabelecer a 
segurança em Cabo Delgado... dê à 
empresa uma vantagem sobre elas”, 
refere o Africa Intelligence.

Tem havido muita especulação 
sobre o quid pro quo para o envolvi-
mento militar do Ruanda em Cabo 
Delgado. Este foi na altura o primeiro 
sinal de interesse empresarial para o 
país e sua elite política em Moçam-
bique – pelo menos directamente li-
gado aos projetos de gás. 

O envolvimento de empresas ruan-
desas na exploração do gás natural 
em Cabo Delgado, foi discutido com 
o patrão da Total, Patrick Pouyaneé, 
aquando da sua passagem, na altu-
ra em Kigali, antes de uma reunião 
em Maputo com o presidente Filipe 
Nyusi.

Moçambique e Ruanda 
estão a ponderar estabelecer 
uma parceria no sector da 
aviação, informou a ministra 
dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Verónica 
Macamo. A possibilidade 
foi debatida pelos chefes 
de Estado dos dois países, 
no âmbito de uma visita de 
trabalho que o Presidente 
ruandês, Paul Kagame, 
realizou nesta sexta-feira a 
Moçambique. 

MANGAVA DOS SANTOS

Presidentes Filipe Nyusi e Paulo Kagamé
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Munícipes de Pemba revoltados com o estado 
de degradação das vias de acesso na autarquia

NGANI entrevistou alguns 
residentes estando quase 
todos insatisfeitos com a 

gestão da cidade por parte da edilidade.
Aurora Musiere, natural de Namapa 

na província de Nampula, disse que vive 
em Pemba desde 1988 e tem notado 
sinais de desenvolvimento. “Pemba 
está a evoluir. Desde que eu cheguei de 
Namapa até hoje nota-se um desenvol-
vimento, mas o município está a fazer 
mal a nós que vivemos aqui na zona 
baixa ao nos fazer comer sujidade da 
zona alta (bairro Cimento). As fezes que 
desaguam para a vala de drenagem de 
Natite, escoam para as nossas casas”, 
disse agastada a dona Aurora. 

A nossa interlocutora falou ainda 
sobre a estrada ANE- Chuíba cujas obras 

estavam paralisadas e foram retomadas 
a poucos dias da celebração do dia da 
cidade, o que não convence a maioria 
dos munícipes. A mulher de 54 anos de 
idade pediu ainda a edilidade a constru-
ção de uma escola na zona da Expan-
são A, para reduzir a distância que as 
crianças percorrem para encontrar um 
estabelecimento de ensino. Para além da 
escola a munícipe solicita a construção 
de um Centro de Saúde na mesma zona, 
que pode aliviar os residentes da zona. 

Domingos Hussene comerciante do 
mercado central pediu a edilidade a cons-

trução de outro mercado com capacidade 
para descongestionar o primeiro, que é 
conhecido como o mercado mais grande 
da cidade de Pemba. A fonte lamenta o 
facto de o município não organizar os 
comerciantes que vendem nos passeios e 
mesmo assim cobrar a taxa diária, sem 
mínimas condições. A cidade de Pemba 
está superlotada devido as famílias que 
fogem dos ataques terroristas e a maior 
parte dos jovens sobrevivem de peque-
nos negócios para o auto-sustento. “É 
lamentável aquilo que está a acontecer 
aqui na nossa cidade. O município des-

trói as nossas bancas móveis, exige a 
nossa retirada, mas nunca nos deu um 
mercado com condições para a nossa 
actividade”, finalizou a fonte.

Para Manuel Carlos, outro munícipe 
que falou ao NGANI, o que mais preo-
cupa são os bairros que estão cheios de 
lixo e desafia a edilidade para uma inter-
venção visando reduzir o fenómeno que 
já está com barbas brancas. Os bairros 
Natite e Cariacó são os mais críticos 
da urbe segundo Carlos. “Os presiden-
tes do nosso município só conhecem 
os bairros no tempo da campanha elei-
toral. Quando ganham as eleições já 
não visitam” disse Carlos. “Para além 
do lixo as vias de acesso nos mesmos 
bairros deixam muito a desejar”, disse. 

Recenetemente a edilidade ofereceu 
três viaturas a três vereações para reforçar 
as actividades e reduzir a falta de meios 
circulantes no município. As vereações 
beneficiárias são as dos Transportes, 
Infra-estruturas, Obras Municipais e 
Saneamento do Meia e Saúde Pública.

A vereadora do Saneamento do Meio 
e Saúde Pública disse ao NGANI que 
a recepção do meio circulante veio em 
tempo oportuno e considera um balão 
de oxigénio, tendo sublinhado que o 
mesmo irá ajudar na monitoria da acti-
vidades. A transferência da lixeira muni-
cipal do centro da cidade, para o posto 
administrativo de Mieze que dista a 20 
quilómetros da capital provincial foi um 
dos exemplos dado pela vereadora que 
beneficiará de monitoria constante. 

POLÍTICA

O município de Pemba, na 
província de Cabo Delgado 
completou a 18 de Outubro, 
64 anos de elevação à 
categoria de cidade. Os 
residentes olham as seis 
décadas e quatro anos como 
tempo suficiente para que 
Pemba alcance outros níveis 
de desenvolvimento, algo 
que na sua opinião não se 
verifica.

JACKSON BASILIO

Muniícipio de Pemba

Intolerância política preocupa partidos da 
oposição em Manica
Depois de um aparente silên-

cio, os partidos políticos da 
oposição, com destaque para 

a Resistência Nacional Moçambicana 
(RENAMO) e Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM), vieram 
a público na semana finda denunciar a 
intolerância politica com destaque para 
a má actuação da policia.

Em Manica, o cenário é preocu-
pante em quase todos os doze distritos, 
nomeadamente Tambara, Guro, Macossa, 
Báruè, Vandúzi, Manica, Chimoio, Gon-
dola, Macate, Sussundenga, Mossurize 
e Machaze, onde os partidos supracita-
dos, por sinal com assento na Assem-
bleia da República (AR), lamentam ser 
recorrentes os casos de assassinatos de 
seus membros, destruição dos símbolos 
dos seus partidos, vandalização das suas 
sedes entre outras sevícias. Na semana 
passada a delegação política provin-
cial do MDM em Manica, convocou a 

imprensa para denunciar supostos casos 
de intolerância politica, alegadamente 
protagonizada pela Policia da Republica 
de Moçambique (PRM), na sequência da 
detenção dos seus membros, que na altura 
dos factos encontravam-se em atividades 
políticas.

De acordo com o representante do dele-
gado político provincial do também conhe-
cido como o partido de galo em Manica, 
Miguel Sousa, a injusta detenção dos seus 
membros visa fragilizar a acção da sua 
formação politica nos pleitos eleitorais que 
se avizinham. Segundo o representante de 
Humberto Escova, apesar das ameaças, a 
terceira maior força politica nacional não 
vai vergar na luta pelo multipartidarismo 
em Moçambique, que reina desde 1994, 
ano em que foram realizadas as primeiras 
eleições gerais e multipartidárias. 

“Estranhamente ficamos preocupados, 
quando acompanhamos a detenção dos 
nossos membros, na primeira esquadra, 

numa altura em que estavam no terreno, 
a mobilizar a população sobre os objeti-
vos do nosso partido. Queremos gover-
nar o município da cidade de Chimoio 
e outros existentes neste país incluindo 
os doze novos municípios, recentemente 
aprovados pelo conselho de ministros”, 
disse, tendo sublinhado que “nós, não 
só como membros do MDM, mas sim 
como moçambicanos, jamais desistire-
mos de lutar pela democracia, pelo mul-
tipartidarismo, porque entendemos que a 
intenção do Governo do dia é de acabar 
com a oposição e consequentemente vol-
tar ao sistema do monopartidariíssimo”, 
enfatizou.

Entre os detidos que depois foram soltos 
mediante a intervenção de altos quadros 
do partido MDM, ao nível daquela par-
cela territorial, consta o chefe do posto 
administrativo urbano número 04, Nhau-
ranga. “Para evitar a onda de detenção 
dos nossos membros, apostamos na sua 

credenciação, para passarem a exercer as 
actividades livremente, em todos os bair-
ros da cidade e porque não, em todos os 
distritos da nossa província de Manica”, 
explica Miguel Sousa.

Recentemente, em mais uma acção 
política que culminou com o empossa-
mento dos delegados políticos dos quatro 
postos administrativos urbanos da capital 
provincial de Manica, o delegado politico 
distrital de Chimoio, António Cigareta, 
realçou a prontidão da sua forca politica 
nas sextas eleições autárquicas agendadas 
para Outubro do próximo ano, a escala 
nacional.

Cigareta disse ser imperioso ganhar 
Chimoio para que a semelhança da cidade 
da Beira, que dista a menos de 200 qui-
lómetros, esteja sob a gestão do MDM, 
movimento politico que no inicio da sua 
existência já governou quatro das 53 autar-
quias do país, a saber, Beira, Quelimane, 
Nampula e Gurué.

BENEDITO COBRISSUA



Trata-se de uma obra cujo valor 
está calculado em perto de 21 
milhões de meticais, um prazo 

de 10 meses para entrega e o emprei-
teiro que irá executar é a URBANICIL 
Consultoria e Engenharia, Lda, sedeada 
em Maputo.

Talapa deu a conhecer que o Governo 
da República de Moçambique tem a 
consciência de que a melhoria das con-
dições de vida da população deve ini-
ciar no incremento do acesso e provisão 
dos serviços sociais básicos pelo que, 
no presente ciclo de governação, está 
a focar-se na expansão territorial das 
infra-estruturas públicas sendo um deles 
a construção do edifício que albergará 
os serviços distritais do INSS no distrito 
de Lago.

A chefe do Ministério do Trabalho e 
Segurança Social (MITSS) disse ainda 
estar certa de que o empreendimento 
reflecte as expectativas e anseios dos 
contribuintes, beneficiários, pensionistas 
e trabalhadores por conta própria ins-
critos no Sistema de Segurança Social. 
“Apelamos ao empreiteiro da obra, cuja 
primeira pedra acabamos de testemu-
nhar, para que execute dentro do prazo 
acordado e que observe o padrão de 
qualidade que os utentes do sistema 
almejam”, alertou a ministra.

Na mesma altura, Talapa enfatizou 
que no contexto dos esforços orientados 
para aproximação e melhoria da quali-
dade dos serviços prestados aos utentes, 
particularmente aos do Sistema de Segu-
rança Social Obrigatória, os gestores e 
demais quadros devem incrementar a 
qualidade e celeridade no atendimento 
aos contribuintes e seus beneficiários.

“Na divulgação dos benefícios de 
adesão ao sistema, exortamo-los para 
a importância da canalização regular 

das contribuições porque é a condição 
básica para que o beneficiário e os res-
pectivos dependentes tenham acesso 
aos benefícios que o sistema oferece”, 
referiu a ministra.

A governadora da província de Niassa, 
Elina Massengele, afirmou que o acto 
constitui um início de melhoria do acesso 
dos serviços de segurança social nesta 
divisão territorial, bem como a resposta 
da demanda das acções prestadas pela 
instituição e é prova inequívoca do ali-
nhamento no cumprimento com a moder-
nização das infra-estruturas públicas.

Massengele tem como expectativa 
ver os serviços do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) cada vez 
mais próximo dos utentes, quer sejam 
eles empregadores, trabalhadores, pen-
sionistas, inclusive aos que trabalham 
por conta própria.

Igualmente, a governadora apelou ao 
empreiteiro para a responsabilidade no 
cumprimento dos prazos estabelecidos 
no contrato, não se esquecendo que a 
população é o legítimo dono fiscal e 
parceiro estratégico para a conclusão 
do edifício.

“Nós como Conselho Executivo Pro-
vincial iremos continuar a sensibiliza-
ção das empresas a inscreverem-se no 
INSS e a pagar as devidas contribuições, 
bem como na mobilização de esforços 
para melhoria da expansão dos serviços 
básicos em todos sectores de actividade 
ao nível de Niassa”, comprometeu-se 
a governadora.

A Presidente do Conselho Municipal 
da Vila de Metangula, Sara Mustafa, 
agradeceu o gesto do Governo Central e 
disse que a ocasião simboliza um marco 
importante para o desenvolvimento da 
autarquia, pois a infra-estrutura irá ofe-
recer boas condições de trabalho e aco-
modação.

Entretanto, o Eng. Civil do Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS), 

Tony Nhabinde, esclareceu a ministra 
do Trabalho e Segurança Social, que o 
projecto desenhado pela sua instituição 
para a delegação distrital de Lago tra-
ta-se de um edifício com arquitectura 
moderna e que, para além do imóvel 
principal, se prevê outras infra-estruturas, 
a destacar o parque de estacionamento, 
uma fonte de abastecimento de água, 
um grupo de gerador, muro de vedação, 
entre outros.

Para ele, a perspectiva é sempre a 
mesma que o empreiteiro, até a fase 
final, construa de acordo com o pro-
jectado dentro dos prazos estabelecidos. 
O Administrador Executivo da URBA-
NICIL Consultoria e Engenharia, Lda, 
empresa encarregue para construção, 
Victor Guezimane, também explicou a 
ministra que os trabalhos contarão com 
cerca de nove trabalhadores contratados 
e três equipas subcontratadas, podendo 
aumentar o efectivo, cujo salário mínimo 
será de pouco mais de 7.900 meticais.

Entrevistado na ocasião, Guezimane, 
admitiu que o local não possui facili-
dades para construções devido as com-
plicações das vias de acesso de e para o 
distrito de Lago, sobretudo em tempo de 
chuvas. Disse estar convenientemente 

engajado para alcançar o objectivo e 
cumprir com o tempo definido para o 
efeito, mas estão sendo feitos esforços 
no sentido de tirar a obra do chão, o 
mais rápido possível.

Sobre o orçamento em alusão, calcu-
lado em aproximadamente 21 milhões de 
meticais, disse estar tudo conforme, mas 
se sente ameaçado devido as constantes 
mudanças de preços de combustíveis no 
país, em geral e, na província, em parti-
cular, sem excluir a condicionalidade de 
mobilização dos meios de trabalho de 
Maputo à Lichinga, pois as cobranças 
subiram completamente.

Programa de Acção Sanitária e Social 
do INSS

Também, na última quarta-feira, no 
quadro do Programa de Acção Sanitária 
e Social do INSS, a ministra Talapa fez 
a entrega de produtos e equipamentos 
diversos aos trabalhadores por conta pró-
pria em reconhecimento a sua capacidade 
de resiliência e foco que demonstram em 
prol da auto-protecção e dos respectivos 
dependentes em situações de redução 
ou incapacidade de exercício de uma 
actividade produtiva.

Segundo ela, com os meios disponi-
bilizados espera estar a contribuir para 
que se alavanque a actividade económica 
e criação de mais postos de trabalho, 
principalmente entre jovens e mulheres.

Com isso, João Cambuile, de uma 
Associação com 12 membros que se 
dedica à actividade pesqueira no lago 
Niassa denominada Chitukuko, contri-
buintes do INSS há cinco anos, agrade-
ceu pela oferta e disse ser importante 
porque a partir dela os seus trabalhos 
irão progredir mais.

“Nunca esperamos ter uma coisa des-
sas, desde a nossa criação em 2007. Foi 
um grande ganho que a partir de já nós 
vamos melhorar a nossa renda. Garan-
timos que cuidaremos desse material de 
modo que nos leve mais dias para o nosso 
bem-estar e das nossas famílias”, disse 
João Cambuile visivelmente satisfeito.
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Talapa chama atenção ao cumprimento de prazos 
na construção da delegação do INSS do Lago
A Ministra do Trabalho e 
Segurança Social, Margarida 
Adamugy Talapa, que 
orientou na última quarta-
feira no distrito de Lago, 
província de Niassa, o 
lançamento da primeira 
pedra para a construção 
da Delegação do Instituto 
Nacional de Segurança 
Social (INSS) local, chamou 
atenção, especialmente 
ao empreiteiro, para o 
cumprimento de prazos, 
conforme o acordado e a 
observância dos padrões de 
qualidade.

PEDRO FABIÃO

Ministra Talapa



Sukumando: um tributo à Stewart Sukuma 
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CULTURA

REDACÇÃO

O agrupamento TP50 apresenta 
o espetáculo “SUKUMANDO: 

Um Tributo a Stewart Sukuma”, 
em celebração aos 40 anos de 

carreira do artista. O show terá 
lugar no dia 18 de Novembro, no 
Centro Cultural da Universidade 
Eduardo Mondlane, pelas 20:30. 

Para o TP50, Stewart Sukuma 

Stewart Sukuma

tem conseguido, ao longo dos 
anos, valorizar a cultura nacional 

incorporando nas suas composições 
diferentes ritmos, temas e línguas 
nacionais. É, por outro lado, um 

músico que mantém originalidade 
e criatividade. A perseverança e 
seriedade de Stewart em relação 

ao trabalho é uma importante 

lição para as actuais gerações 
de artistas. Por outro lado, 

Sukuma é simultaneamente um 
artista que transcendeu a sua 
arte para diferentes pontos do 
mundo valorizando a música 

nacional além-fronteiras. Com 
este tributo, o agrupamento TP50 
pretende valorizar a arte nacional 

e promover valores humanistas 
através de um espectáculo que, 

como de costume, integra diversas 
artes num único evento. Pretende-

se também prestar uma justa 
homenagem a um artista que 

contribui de forma relevante e 
digna para o nosso país.

POEMEI-TE HOJE

Faz dois anos que a senhora partiu 
desta terra.
Lembro muito bem do último dia 
que estivemos sentados naquela 
esteira.
Me ensinava a escrever de uma 
forma erudita seu nome.
Foi naquele dia que consegui 
escrever seu nome Dona Stela.

Era clarividente o seu mal-estar.
Eu ingénuo não percebia nada.

A senhora não me disse nada.
Tia Maimuna disse-me que tinhas 
um tumor Maligno.
Hoje estou aqui em cima da sua 
campa.

Quando a senhora despediu-me 
disse que ia dormir, descansar 
porque o dia não foi nada fácil no 
campo.
Deste me para consertar sua 
enxada.

Porque deixava suas mãos inchadas.
Hoje trago seu instrumento de 
trabalho.
Acorda porque dormir dois anos 
não foi o combinado.
Acorda e vamos porque estou a dois 
dias sem comer.
Acorda porque o Pai só gasta o seu 
salário a Beber.

Acorda, a professora perguntou-me 
onde estava a minha mãe? eu disse 

que você Dormia.
Acorda porque hoje durante a aula 
caí de fome enquanto ela no quadro 
escrevia.
Acorda e vamos.
Conheço a sua empatia.
Sua capacidade de sentir a dor dos 
outros.
Hoje deixa os mortos entre eles.
Vamos resolver os nossos 
pendentes. 
– Elidio Tivane

O grito de um órfão 
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