Wamphula Fax

Nampula, 19 de Janeiro de 2018 . Ano XV .Edição número 3007
Director: Jerónimo C. Júnior

O SEU JORNAL DE CONFIANÇA

PROPRIEDADE DA COOP-NORTE JORNALISTAS ASSOCIADOS, SCRL
CAMPANHA ELEITORAL

CAMPANHA ELEITORAL

AMUSI diz que
vai
priorizar
água e saneamento

RENAMO
prioriza mercados e furos
de água

Pag.

3

Pag.

CAMPANHA ELEITORAL

CAMPANHA ELEITORAL

PHUMO aposta
na governação
participativa

4

pag.

MDM aposta na
“continuidade”

.6

5

Pag.

Promovido pela sociedade civil

CANDIDATOS ESTIVERAM ONTEM SENTADOS À MESMA MESA

Os cinco candidatos a eleição intercalar de Nampula da próxima semana

O

s cinco concorrentes à presidência do município
de
Nampula,
nomeadamente Carlos Saide
(do MDM), Amisse Cololo (da
Frelimo), Paulo Vahanle (da
Renamo), Filomena Mutoropa
(do PAHUMO) e Mário Maquissinse (do AMUSI), estiveram ontem sentados à mesma
mesa para apresentarem os respectivos manifestos eleitorais e
responder às principais inquie-

tações dos eleitores, num diálogo promovido pelo Centro de
Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil (CESC).
O diálogo, o primeiro do género, serviu para uma frutuosa
interacção onde a sociedade civil avaliou os manifestos de cada
candidato bem como a capacidade de converter em realidade
as promessas transmitidas na
actual campanha eleitoral que
termina no próximo domingo.
Aliás, os partidos e candida-

tos que já fazem uma avaliação
preliminar positiva do período
de caça ao voto estão a preparar
o encerramento das campanhas
da melhor maneira com vista
a alcançar o maior número de
eleitores.
No entanto, alguns observadores e jornalistas estão preocupados com o facto de estar a
chover intensamente na cidade
de Nampula,facto que faz com
que os cidadãos estejam cada
vez mais preocupados com as

suas condições de habitabilidade e poder, de certo modo, influenciar os níveis de abstenção.
A Comissão Provincial de
Eleições (CPE) de Nampula,
que garante estarem criadas as
condições para a realização da
eleição intercalar da próxima
quarta-feira, revela que cerca de
500 observadores e jornalistas,
entre nacionais e internacionais,
foram já credenciados para o escrutínio.Wf
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No encontro com o candidato da Frelimo

JORNALISTAS PARTICIPARAM A TITULO INDIVIDUAL

•Esclarece SNJ em Nampula

que estiveram jornalistas, o
secretariado provincial do
SNJ não teve conhecimento e
nem esteve presente como tal.
Logo, não temos nada a ver
com esse encontro, porque o
nosso sindicato é um organismo apartidário, embora
os seus membros possam ter
interesse com algum partido”,
reforçou.
Hermínia fez questão de
lembrar que os jornalistas
estão livres de participar em
qualquer encontro de forma
individual com os candidatos quer sejam da Frelimo,
da Renamo, do MDM ou de
qualquer outro partido pois
eles precisam conhecer os
manifestos para fazerem a sua
escolha conscienciosa.
O representante do MISA
em Nampula, Sitói Lutxeque,
disse ter recebido a informa-

Herminia Francisco, secretária do SNJ em Nampula

A

secretária provincial do Sindicato
Nacional de Jornalistas (SNJ) em Nampula,
Hermínio Francisco, falando ontem em conferência
de imprensa conjunta com o
representante do MISA, Sitói
Lutxeque, a propósito de informações que circulam nas
redes sociais, indicando que
os jornalistas deram apoio a
Amisse Cololo, a mando do
secretariado, disse ter ficado
surpreendida por isso não
corresponderem a verdade.
Esclareceu que o SNJ não
esteve envolvido na convocação dos jornalistas para o encontro que na verdade aconteceu a pedido do candidato
da Frelimo onde individualmente os que quiseram foram
participar.
Contudo, Hermínia Fran-

ção com preocupação, igualmente através das redes sociais, porque os jornalistas em
pleno exercício da sua função
não podem apoiar os candidatos dos partidos políticos,
pois isso fere a ética e deontologia profissional.
No entanto, o artigo que
deu azo a esta aparente polémica, publicado no jornal noticias, não apresenta qualquer
inverdade uma vez tal como
aconteceu com os médicos e
empresários o candidato da
Frelimo reuniu com os jornalistas a seu pedido.
Aliás, não foi referido no
texto sobre a intervenção das
organizações que sustentam
estes profissionais quer sejam
a associação dos médicos ou
a sua ordem e muito menos
a CTA ou o SNJ, respectivamente.Wf

cisco afirmou que é preciso
ficar claro, que o Sindicato
Nacional de Jornalistas é uma
organização socioprofissional, cujos membros podem
simpatizar-se com qualquer
partido político.
A secretária provincial
do SNJ em Nampula revelou
também que neste caso, os
jornalistas para além de serem profissionais do jornalismo, eles são cidadãos e, assim
sendo, eles gozam de direitos
civis e um desses direitos é o
de votar e ser eleito. Acrescenta que o jornalista como
cidadão pode conhecer os
vários manifestos dos candidatos para melhor fazer a sua
escolha.
“O que é mentira é dizer-se que nós como SNJ apoiamos o candidato da Frelimo,
porque no tal encontro, em Sitoi Lutxeque, presidente do MISA núcleo de Nampula
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No encontro com sociedade civil

AMUSI DIZ QUE VAI PRIORIZAR ÁGUA E SANEAMENTO

Mário Albino, candidato do partido AMUSI a eleicao intercalar de Nampula

C

aso ganhe a eleição intercalar da
próxima 4ª feira,
para a presidência da cidade
de Nampula, o candidato do
Partido Acção do Movimento
Unido para Salvação Integral
(AMUSI), Mário Albino, disse que vai priorizar a governação participativa, gestão de
resíduos sólidos, promoção
da saúde e abastecimento de
água potável, entre outras
áreas sociais.
Falando num encontro
entre os candidatos à eleição intercalar à presidência
do município da cidade de
Nampula, e a sociedade civil,
promovido pelo Centro de
Aprendizagem e Capacitação

da Sociedade Civil (CESC),
uma instituição criada para
fortalecer a capacidade de
participação activa do cidadão e das organizações da sociedade civil no processo de
desenvolvimento socioeconómico e político de uma determinada autarquia, Albino
destacou que o seu manifesto eleitoral preconiza, igualmente, a expansão da rede de
fornecimento de energia eléctrica às áreas suburbanas,ia
interdição da retirada compulsiva dos vendedores nas
ruas da cidade, construção de
armazéns em diversos mercados para conservação dos
respectivos produtos, criação
de gabinetes para atendimen-

to das mulheres viúvas ao
nível dos postos administrativos, promoção da música
local e do desporto.
O candidato do AMUSI
garantiu aos presentes que
estes pontos do seu manifesto
eleitoral serão materializados
num período de seis meses do
seu mandato, caso seja eleito
como presidente do Conselho Municipal da Cidade de
Nampula, no escrutínio agendado para 4ª feira próxima.
O encontro de um dia, que
reuniu todos os candidatos à
presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula, tinha como objectivo
o incremento da visibilidade
dos candidatos e a divulgação
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dos respectivos manifestos
eleitorais.
Por outro lado, os munícipes presentes no encontro tiveram a oportunidade de exprimir as suas preocupações,
que foram imediatamente esclarecidas.
Abú Mário, membro do
Conselho Islâmico de Moçambique em Nampula,
questionou ao candidato do
AMUSI, acerca da sua estratégia para a recolha de resíduos
sólidos nos bairros periféricos
da urbe e sobre a não retirada
de forma compulsiva dos vendedores de rua, caso ele vença
as eleições.
Em resposta, Mário Albino
explicou que irá criar condições para que a recolha de
resíduos sólidos seja realizada
através de abertura de vias de
acesso para facilitar a transitabilidade dos carros afectos
ao processo aos locais da respectiva concentração.
Acerca dos vendedores de
rua, ele considera desumano
o facto de polícia camarária
arrancar à revelia os produtos
pertencentes aos vendedores
porque ” é ali onde reside o
seu sustento e da sua família.”
“ Primeiro vamos criar
um espaço condigno para que
estes comerciantes possam
praticar areferida actividade.
Depois iremos promover encontros com eles no sentido
de os sensibilizar a retirarem-se da rua de forma pacífica”prometeu Albino.Wf
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RENAMO PRIORIZA ABERTURA DE MERCADOS E FUROS DE ÁGUA
tratamento da água dos furos,
construção de sanitários nos
mercados da praça, colocação
de pavês, iluminação pública,
fornecimento de água e edificação de armazéns para conservação dos produtos e evitar,assim, que cada vendedor
seja obrigado, ao fim do dia, a
voltar à casa com sua mercadoria carregada à cabeça.
Vahanle assegurou aos
munícipes que, caso vença a
intercalar, todos os pontos do
seu manifest o eleitoral serão
cumpridos num período de
seis meses, coincidentemente
com o seu programa de governação. Portanto, resolverá
as preocupações que apresentadas pelos munícipes durante o processo da sua campanha de caça ao voto.
Ele promete igualmente
identificar outro espaço para
erguer uma feira dominical,
uma vez que onde se encontra

Paulo Vahanle, candidato da Renamo

O

candidato da Renamo à presidência do município
da cidade de Nampula, na
eleição intercalar da próxima
4ª feira, Paulo Vahanle, disse
ontem, no encontro ocorrido
entre os candidatos e a sociedade civil, sob os auspícios do
Centro de Aprendizagem e

Capacitação da Sociedade Civil (CESC),que caso assuma
o cargo de edil, vai priorizar
a construção de novos mercados e a abertura de novos
furos de água nas zonas suburbanas.
Consta, ainda,do seu manifesto eleitoral o recurso à
pessoal especializado para

a actual, não há espaço suficiente para acomodar toda a
gente que ali acorre.
Criação de centros de formação de curta duração para
áreas de electricidade, carpintaria serrailharia, canalização,
entre outras, na perspectiva
de promoção do auto-emprego e, consequentemente,
minimizar o índice de desemprego que fustiga à camada
jovem, centros de lazer, como
jardins, também constam do
seu manifesto eleitoral.
Contudo, Vahanle lamentou o facto de outras formações politicas, que participam
na corrida, não realizarem
suas campanhas nas zonas periféricas desta urbe, uma vez
que, segundo ele, esses locais
são os que enfrentam graves
problemas de falta de estradas, pontecas e de saneamento do meio.Wf

10 dias de campanha eleitoral

CANDIDATO DA FRELIMO FAZ BALANÇO POSITIVO
porta-a-porta, desfiles e comícios populares, em que os
militantes do nosso partido
também divulgaram aos eleitores o manifesto e programa
de governação, caso seja eleito. Acrescentou que o mais
importante, neste momento,
é perceber, o acolhimento que
ele está a ter, por parte dos
munícipes, na realização da
sua campanha, e de que eles
estão convencidos de que o
candidato da Frelimo é que é
a pessoa certa para dirigir o
município de Nampula.
“E eu vou confirmar na
prática, se for eleito presidente do Conselho Municipal da
cidade de Nampula, a implementação das promessas que
estou a fazer nesta campanha.
Estou satisfeito como fizemos
a campanha eleitoral até hoje
(ontem)”- realçou.
Entretanto, no seminário

Amisse Cololo, candidato da Frelimo

“

Eu vou demonstrar na
prática, se for eleito
presidente do conselho municipal da cidade de
Nampula, que sou capaz de
implementar as promessas
que estou a fazer nesta campanha. Estou satisfeito como
fizemos a campanha eleitoral
até hoje” -disse ontem o candidato da Frelimo a presidên-

cia do município da cidade
de Nampula, Amisse Cololo,
quando fazia o balanço, segundo ele positivo, dos 10
dias de «caça ao voto» para
a eleição intercalar do dia 24
deste mês em curso.
Segundo explicou, durante os 10 dias, desenvolvemos
um trabalho abrangente e
profícuo em campanhas
4

de diálogo entre os 5 candidatos a edil da cidade de Nampula e munícipes locais, promovido ontem pelo Centro de
Aprendizagem e Capacitação
da Sociedade Civil (CESC),
Amisse Cololo defendeu o
seu manifesto eleitoral, afirmando que, por exemplo, na
área do saneamento, a recolha
do lixo será realizada através
de comités de gestão de resíduos sólidos que serão criados e em que também farão
parte mulheres.
A observação do candidato
da Frelimo foi formulada na
sequência do questionamento
de um munícipe presente no
encontro em relação à estratégia exacta que ele irá usar
para concretizar o seu projecto naquela área, que, à priori,
Continua na página 5
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No manifesto do Pahumo

PRIORIDADE É A GOVERNAÇÃO PARTICIPATIVA
panhia municipal de canto e
dança de forma permanente.
Na área económica o manifesto do PAHUMO destaca
o apoio às micro e pequenas
empresas para prestação de
serviços municipais, para
além de garantir e promover
o associativismo.
Respondendo algumas das
perguntas apresentadas pelos participantes ao encontro
promovido pela sociedade
civil, Mutoropa foi peremptória e disse “conhecemos a
cidade e sabemos que existem
nos postos administrativos
e mesmo na cidade alguns
mercados que são precários
em termos de infra-estruturas
e condições de funcionamento. Por isso, se ganharmos
a eleição, vamos priorizar a
reabilitação desses mercados e a construção de novos
em alguns locais. Precisamos
deixar claro que os mercados
são também fonte de receitas
próprias para o município,
por isso, merecemr boas condições”, esclareceu Mutoropa
repisando a promessa de pavimentar o maior mercado
grossista da zona norte, o
mercado Waresta.
Ela referiu que um dos

Filomena Mutoropa, candidata do Pahumo

A

candidata
do
PAHUMO, Filomena Mutoropa, para
presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, na eleição intercalar de 4ª
feira, disse ontem no encontro
havido entre os candidatos e
a sociedade civil, promovido
pelo Centro de Aprendizagem
e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), que a sua visão em
relação ao desenvolvimento
da autarquia privilegia a promoção da cultura de trabalho,
transparência, inclusão social
e solidariedade. E realça que o
seu sistema de governação vai,
igualmente, priorizar a particiContinuado da página 4
se afigura muito complexo e exige muito trabalho de
quem for escolhido para dirigir o município.
Outra área que mereceu a
atenção dos munícipes presentes no encontro foram as
vias de acesso, tendo em conta
o actual estado de degradação
em que se encontram, particularmente na zona periférica. A
propósito, eles questionaram
igualmente os mecanismos
que Amisse Cololo irá adoptar para tornar realidade a sua
intenção, caso seja aleito. Em
resposta, o candidato disse

pação do munícipe.
No que diz respeito as áreas
de intervenção do PAHUMO,
na governação do município de Nampula, em caso de
vitória na eleição intercalar,
Mutoropa não entrou em detalhes, mas apontou a educação, cultura, desporto, saúde,
transporte, economia e infra
estruturas como sendo as
áreas prioritárias.
No entanto e já de improviso, explicou que na educação
o Pahumo vai dar assistência à reabilitação dos centros
existentes em cada posto
administrativo,
enquanto
na cultura irá apoiar a comque vai apostar na parceria
com empresariado local, que
também deve participar no
desenvolvimento da cidade.
“Em relação à área da juventude, nós temos aqui na
cidade de Nampula centros de
formação técnico-profissional,
e a nossa estratégia é de fazer com que muitos jovens se
formem para a criação do seu
auto emprego. O grande problema é que nós formamos jovens e não os acompanhamos.
Por isso, prometemos acompanhar os jovens formados da
nossa cidade através também
do associativismo”, argumentou Amisse Cololo, acerca da

sua estratégia na execução de
projectos em benefício da juventude.
Todavia, respondendo sobre a preocupação dos munícipes face ao problema de
abastecimento de água na cidade de Nampula, o candidato
da Frelimo explicou que isso
será possível com a construção
de novas fontes de captação do
precioso líquido. Para o efeito, prometeu trabalhar com o
Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de
Água, na perspectiva de que
água chegue à todos munícipes da terceira maior cidade
do país.
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pontos fortes do mandato do
edil que esta a terminar, foi a
construção de mercados e que
por isso vendo a satisfação
dos vendedores e dos munícipes em geral, terão a devida
continuidade.
A outra questão levantada
sobre a criação de contratos
com empresas privadas para
fornecimento de água em
locais onde é escassa é uma
realidade, Filomena Mutoropa disse que é uma sugestão
a acolher, mas ela vai, fundamentalmente, trabalhar com
a empresa pública que já fornece água à cidade para, conjuntamente, esboçar um programa de expansão da rede
aos bairros periféricos.
No período da tarde, Mutoropa mesmo com a chuva,
voltou a atacar os mercados
na caça ao voto e pediu aos
eleitores que lhe sugerissem o
que mais ela devia incorporar
no seu programa de governação,como reflexo da participação do munícipe.
“Voces é quem devem decidir o que é prioritário e eu
vou fazer”, prometeu.Wf

Na área de energia eléctrica, que é um dos grandes
problemas que a cidade enfrenta por não ser abrangente,
Amisse Cololo disse ser possível estendê-la às zonas em que
ainda não chega. Para o efeito,
se ele for eleito, vai usar como
estratégia viável a coordenaçao com os responsáveis da
empresa Electricidade de Moçambique.
De referir que o candidato da Frelimo à presidente do
conselho municipal da cidade
de Nampula vai encerar a sua
campanha, no próximo domingo, no recinto do pavilhão
dos Desportos. Wf
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“FACE” ELEIÇÕES

I

niciou na última semana a campanha eleitoral para as intercalares
do município de Nampula.
Cidade próspera, de convergência de cultural e divergências políticas, mas que tem
conseguido reunir consensos.
Colagem de cartazes em
casas particulares e organizações foi o pontapé de saída.
Completa descaracterização
da cidade. Nesse jogo inicial,
o zero a zero dominou o placar, pois nenhuma das equipas se lembrou de brilhar ou
pelo menos de trazer de volta
o “warya wa wamphula” iniciando o jogo dando a real
imagem que se espera da cidade.

Mas, o jogo mal iniciou,
existem ainda várias oportunidades de marcação, desde
que os jogadores em campo
não se esqueçam das regras e
que no fim tragam não apenas
um jogo limpo, mas também
com ganho para o povo nampulense.
Pelas ruas se veem cores,
se ouvem vozes, que enchem
de esperanças os transeuntes
de ter mais transporte circulando, de ver o lixo recolhido,
passeios livres de comércio,
estradas e pontes reconstruidas e construídas com força
suficiente para suportar a
fúria das águas, centros de
saúde capazes de assistir os
necessitados sempre que não

haja uma campanha específica e quando há também, os
postes de energia e tubagem
de água estendidos a escassos
5km do centro, fora da “avenida principal” nos mais novos bairros de expansão urbana. Tornar a festa das cores e
das vozes de todos e responder aos anseios da juventude,
que diante da diversidade de
cores, ganham voz.
Que se distribuam os manifestos eleitorais, o ponto alto
das campanhas, que ajudam a
consciencializar sobre escolhas, que se espera não ficar
perdida dando lugar à apenas
folhetos e cartazes com perfis
dos candidatos, assim como
se perderam os comícios com

MDM PRIORIZARA A “CONTINUIDADE”

O

candidato do Movimento Democrático de Moçambique à presidência do
município de Nampula, Carlos Saíde, um dos presentes
ao encontro de ontem entre
os aspirantes a gestor da edilidade e membros da sociedade civil, promovido pelo
Centro de Aprendizagem e
Capacitação da Sociedade Ci-

vil (CESC), voltou a destacar
que o seu manifesto eleitoral
prioriza a «continuidade» dos
programas de desenvolvimento da urbe, iniciados pelo
anterior governo municipal
de Mahamudo Amurane.
Para Carlos Saíde, o facto
de todos terem conhecimento
de que, desde que o MDM começou a governar a cidade de
Nampula, com mudanças in-

fra-estruturais e noutras áreas
visíveis, não devia haver lugar
para questionamento sobre a
seriedade do seu manifesto
eleitoral.
“O assinalável trabalho
que a governação do MDM
já realizou na nossa cidade
espelha, por si só, a seriedade,
responsabilidade e respeito
que nutre em relação aos seus
munícipes. E eu, com essa
experiência que já vivi, prometo cumprir o meu manifesto, dando continuidade ao
relevante trabalho iniciado”,
salientou.
Questionado se em seis
meses será capaz cumprir
com as suas promessas eleitoralistas, Saide assegurou que
sim, afirmando que. com uma
boa gestão de receitas próprias, tudo é possível.
“Na área de abastecimento
de água o que vou fazer para
que ela chegue a mais gente
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a modernidade, perderam-se
os debates em detrimento a
visita aos mercados, porque
o que vale mesmo é aparecer,
ter mais “likes”.
Entre os “like” e os “selfie”,
que o resultado dessa campanha seja traduzida em ganhos
para a cidade de Nampula,
para que as milhões de visualizações no seu “face” pelo
mundo fora tragam confiança, e que esta possa resultar
em ganhos a todos os níveis,
pela beleza das fotos, e acima
de tudo que todos os “face
friends” sejam participativos.
Com ou sem redes sociais,
o voto é cívico, inclusivo e
consciente, e votar no jogador, é votar na equipe.(x)

da cidade de Nampula, será
contratar uma empresa que
vai gerir o respectivo sistema.
Será uma empresa séria para
que não continuemos a ter escassez de água nossa cidade”,
explicou a um munícipe que
lhe perguntou sobre a estratégia que vai adoptar, caso ganhe a eleição intercalar, para a
resolução do crónico problema de água na urbe.
No que concerne à remoção de montes de lixo acumulados na cidade, o candidato
do MDM explicou aos munícipes que a sua estratégia será
simples, porque ele, como
experiente na governação,
apenas vai reforçar a frota de
viaturas destinadas à manutenção da limpeza na cidade,
até porque já existe equipamento suficiente para esse
trabalho.Wf

