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Bulha cumpre promessa

A Electricidade de Moçam-
bique inaugurou sexta-feira última a
sua loja sita na rua Companhia de
Moçambique, no centro da cidade da
Beira. A referida loja beneficiou de
avultadas obras de reabilitação, que
incluíram a personalização do espaço
para o bom ambiente de atendimento
público.  A  cerimónia  foi  orientada

pelo PCA da empresa, Vicente Velo-
so, que a propósito se deslocou à ci-
dade da Beira. Ainda nessa sua des-
locação, Veloso aproveitou a ocasiao
para apreciar as obras de reconstru-
ção de uma ruína que a sua empresa
está levar a cabo na mesa rua, onde
deverão funcionar os escritórios da
direcção regional centro da EDM.�

O primeiro secretário
provincial da Frelimo em Sofa-
la, Lourenço Ferreira Bulha,
cumpriu sábado último a sua
promessa de construir uma pa-
lhota melhorada para a família
que na passada quinta-feira foi
vitima de incêndio da sua habi-
tação, no 19º bairro, Manga-
Mascarenhas, arredores da cida-
de da Beira.

A nova palhota foi
construída em menos de seis
horas e envolveu material local,
estacas de bambu e caniço, com
cobertura de zinco.

EDM inaugura loja

Acima da qualidade, a obra
vale mais pela pronta resposta de ca-
ridade oferecida pelo  político,  parti-

cularmente pelo cumprimento da
promessa em devido tempo.

Refira-se que a anterior casa
pegou fogo numa altura em que o
primeiro secretário provincial da
Frelimo visitava a zo-  Cont. Pág. 02
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na residencial, o qual de imediato
prontificou-se a ajudar a família atra-
vés da construção de uma nova habi-
tação.

Muita gente local que acor-
reu para testemunhar o alívio do so-
frimento da família expressou admi-
ração pelo bom gesto demonstrado
por Lourenço Bulha, tendo  desejado

que a sociedade seja constituída
maioritariamente de homens com o
mesmo espirito.

Na ocasião, Bulha agradeceu
a confiança popular, tendo prometido
fazer mais a medida do possível e
sempre que se justificar; bem como
apelou os demais concidadãos capa-
zes para contribuir com pequenas ac-
ções para a  melhoria  das  condições

de vida particularmente dos mais ne-
cessitados.

Na cidade da Beira, Louren-
ço Bulha é conhecido pelas suas
obras de caridade, facto que o ajudou
a vencer as eleições que o tornaram
primeiro secretário provincial da
Frelimo, tendo substituído no cargo
o agora Governador provincial de
Nampula, Filipe Chimoio Paunde.�

Professor perde liderança na
formação integral do homem

É percepção generalizada da
sociedade civil moçambicana que o
professor está a perder liderança no
processo de formação integral do ho-
mem e mulher nacionais, e é convic-
ção, também generalizada, que urge
a recuperação de valores e capacida-
des perdidos para que o corpo docen-
te volte a estar na vanguarda, orien-
tando o povo a promover uma cor-
recta interpretação das decisões polí-
ticas do Governo.

Os professores, como massa
crítica que são, devem reflectir sobre
todas as temáticas e percepções que
concorrem para a construção da mo-
çambicanidade, sobre a auto-estima,
sobre o amor à Pátria, sobre a identi-
dade cultural nacional nas diferentes
maneiras do ser cultural dos moçam-
bicanos.

Pais e encarregados de edu-
cação abordados pelo nosso jornal na
cidade da Beira argumentaram que
ao professor não basta o ensinar a ler
e escrever, é preciso que assuma um
papel proactivo  orientando  a  socie-

xo feminino.
Um responsável da Organi-

zação Nacional dos Professores
(ONP), abordado pelo nosso jonal, a
propósito, reconheceu que de facto o
professor está a perder liderança no
processo de construção de uma mo-
çambicanidade ideal, tendo lamenta-
do que tal esteja acontecer porquanto
constitui filosofia universal do corpo
docente para além de promover o as-
ber, também o saber-fazer e o saber-
ser.

Explicou a razão de ser do
novo conceito escolar, que procura
transformar a escola numa institui-
ção mais inclusiva, inovadora, parti-
cipativa e dinamizadora do envolvi-
mento da própria comunidade da
qual faz parte, na gestão de toda a
actividade que a escola realiza.

“Somos chamados a compre-
ender a essência e a razão de ser dos
Conselhos de Escola; e a operaciona-
lizar o seu funcionamento, garantin-
do assim que os saberes comunitá-
rios sejam transmitidos aos mais no-
vos, em sessões formais e informais
de aprendizagem; onde os pais têm
espaço de interagir com os professo-
res na educação dos seus filhos; onde
a cultura do nosso povo é transmitida
sem reservas; e onde tudo pode ser
discutido, negociado e veiculado” –
aslientou a fonte contactada pelo
nosso jornal.�

dade em geral sobre como promover
um estado de direito, livre, indepen-
dente e saudável.

Ganho José, pai e encarrega-
do de educação de duas crianças es-
tudantes afirmou que o professor é
devida a responsabilidade de enca-
minhar a comunidade estudantil e
circunvizinha sobre as boas maneiras
de ser na sociedade, o que ajudaria a
reduzir a marginalidade, a prostitui-
ção e vários outros males que enfer-
mam a sociedade.

Por seu turno, Helena Cham-
biro, mãe e também encarregada de
educação, desta feita de um jovem
estudante, disse que o professor deve
ser espelho da sociedade, deve pro-
var a comunidade valores exempla-
res. Ela criticou o facto de alguns
professores se envolverem juntamen-
te com os próprios estudantes e, nal-
guns casos com certos pais e encar-
regados de educação, em esquemas
de corrupção, nomeadamente facili-
dades de notas para aprovação em
troca de valores, artigos até sexo,  no

último caso em
relação a jovens
estudantes do  se-AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, E.P.

                              AEROPORTO INTERNACIONAL DA BEIRA
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canos para além dos limites estreitos que por vezes a
disciplina partidária possa impor.

Os ganhos com uma situação de estabilidade go-
vernativa e política, com os diferentes poderes democrá-
ticos efectivamente separados e com cada um operando
no seu domínio superam o que se possa perder de prer-
rogativas, privilégios ou vantagens aparentes ou ilusó-
rias. Há conjuntos complexos de interesses que exercem
um poder indisfarçável no país. Mas o que o povo deste
país pede aos seus diferentes políticos é que eles apren-
dam rapidamente a tolerarem-se de modo a se ultrapas-
sar definitivamente o aparente estado de “Paz Poder” em
que se vive.

Moçambique merece um tratamento adequado
dos seus políticos. Há que dar a devida atenção aos pro-
blemas das populações, mas há que também ter uma
atenção especial com os oportunistas de todos os qua-
drantes, pois mesmo quando nos esquecemos, eles exis-
tem e estão em constante acção. As suas agendas são o
que por vezes faz perigar o edifício democrático que se
pretende construir.

Penso que é altura dos amantes deste país cerra-
rem fileiras e esquecerem o antagonismo que por vezes
caracteriza as suas relações e todos abraçarem a causa
nacional. E a causa nacional é a Paz. Paz em que nos
respeitamos activamente. Não há moçambicanos supe-
riores e outros inferiores.

O que cada um diz e pensa é digno de ser ouvi-
do, escutado, respeitado e tomado em conta. A multipli-
cação de situações de violação da lei, de imposição de
decisões consideradas duvidosas e o sucesso que muitas
vezes tem aqueles triunfam com base em esquemas “le-
galistas” não ajudam a concórdia, nem o estabelecimen-
to da confiança necessária entre as partes para um arran-
que decisivo rumo a um futuro mais risonho para os nos-
sos filhos.�

Somos adversários mas
não inimigos

O modo como nos confrontamos ou colocamos
as questões que aparentemente nos separam determina
um conjunto de situações que ocorrem no nosso país.
Existe uma tendência grave de certos sectores políticos
com responsabilidades na condução dos destinos de Mo-
çambique se esquecerem que a estabilidade política é a
mãe de qualquer “pretensão” de melhorar a vida da
grande maioria dos moçambicanos.

É fácil promover agendas obscuras e colher divi-
dendos mas as consequências do que se faça, sobretudo
se não tiver em conta os ditames da razão, da razoabili-
dade e da responsabilidade histórica inalienável para
com os governados podem ultrapassar rapidamente o es-
perado ou o desejado.

A cultura política e a coabitação entre oponentes
políticos são considerações de extrema importância num
mosaico democrático como o que está em construção
neste país. Existem saudosistas de todo o tipo e tendên-
cia. Há os que pretendem ver o regresso a um passado
que todos devemos recusar. As limitações próprias e ca-
racterísticas de um processo democrático não devem
criar dúvidas de que este sistema é o melhor para todos.

Estamos numa daquelas situações históricas que
exigem políticos visionários dispostos a fazer valer o
preceituado pela tolerância política e com uma inque-
brantável vontade de respeitar os direitos dos  moçambi-
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Nova Tecnologia para Escolas Moçambicanas
graças a PMA, TNT e UNICEF

Cerca de 40 mil alunos Mo-
çambicanos irão “girar de carrossel”
tirando água potável limpa e utilizan-
do saneamento adequado graças à
uma nova iniciativa, apresentada
sexta-feira última, em Maputo, pelo
Programa Mundial para a Alimenta-
ção (PMA), a  empresa  privada  Ho-

ções Unidas apoiaram o Ministério
da Educação e Cultura na introdução
de uma nova tecnologia, chamada
bomba de recreio ou bomba carros-
sel, para o acesso a água potável. A
bomba funciona realmente como um
carrossel, girado por crianças que,
brincando, estão  a  ti- Cont. Pág. 04

landesa TNT e o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF).

De acordo com um comuni-
cado de imprensa recebido na nossa
redacção, num esforço conjunto para
o melhoramento das condições de
ensino nas escolas primárias em Mo-
çambique,  ambas  agências  das  Na-
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mento. Na primeira fase 30 bombas
carrosséis serão instaladas em esco-
las primárias das províncias de Ma-
puto, Gaza e Inhambane. 30 escolas
em Manica e Sofala receberão bom-
bas manuais convencionais. As bom-
bas carrossel já provaram sua utilida-
de e obtiveram muito sucesso em es-
colas primárias nas zonas rurais da
África do Sul e da Suazilândia.

“O acesso a água potável e
saneamento é um factor decisivo pa-
ra manter as crianças nas escolas e
ajuda-lás a aprender num ambiente
saudável,” constatou a Representante
da UNICEF, Leila Pakkala.

Enquanto o PMA, junto com
o seu parceiro TNT trata dos furos
para água, o UNICEF cuida da insta-
lação de latrinas e dá aulas de higie-
ne. O Banco Mundial cobre parte dos
custos das bombas. Durante a ceri-
mónia, o PMA e o UNICEF agrade-
ceram a TNT  pela doação generosa.

 Continuado da Pág. 03
rar água de um poço para um tanque.
As comunidades também se benefi-
ciarão dessa água.

As bombas carrossel fazem
parte de um programa mais amplo
chamado “Escolas em Florescimento
(Flourishing Schools)”, iniciado por
uma doação de 444 mil Dólares Nor-
te-Americanos da TNT. A primeira
bomba de água em pleno funciona-
mento no País foi inaugurada pelo
Governo de Moçambique em parce-
ria com as agências das Nações Uni-
das e a TNT, na Escola Primária de
Intaca, no Município de Matola, Pro-
víncia de Maputo.

O Ministro Moçambicano de
Educação e Cultura, Aires Ali, assis-
tiu à cerimónia e sublinhou o com-
promisso do Governo para alcançar a
educação para todos. “O objectivo é
de levar água a todas as nossas esco-
las, e este programa significa um
passo importante nessa direcção.”

“Trabalhar em parcerias é
essencial quando nós queremos aju-
dar o sector da educação em Moçam-
bique a recuperar depois de ter sofri-
do durante a guerra,” afirmou a Re-
presentante do PMA, Angela Van
Rynbach. “Fornecendo crianças com
acesso a água potável, com comida e
com educação, nos damos às crian-
ças de Moçambique a melhor chance
de construir um futuro mais lumino-
so e saudável.”

O programa “Escolas em
Florescimento” visa fornecer 60 es-
colas nas áreas rurais do sul de Mo-
çambique com água potável e  sanea-

“Esta bomba de recreio real-
mente é uma solução singular e ino-
vativa para os problemas de abasteci-
mento de água no campo. É uma ma-
ravilha ver as crianças se entreterem
com uma bomba carrossel e ao mes-
mo tempo servindo a comunidade,”
disse o Director da TNT, Hennie
Wesseling que chegou da Holanda
para assistir à inauguração.

O PMA em Moçambique es-
tá activo nas áreas do Lanche Esco-
lar, Comida pelo Trabalho e Redes
Comunitárias de Segurança. Em
2005, um total de 580 mil pessoas
recebem apoio do PMA, a maioria
delas são crianças em idade escolar
incluindo órfãos.

Nos seus esforços de redu-
ção da mortalidade e morbilidade in-
fantis causadas por doenças diarrei-
cas, o UNICEF está apoiando o Go-
verno na melhoria do acesso à água
potável e saneamento adequado.

Contagem decrescente na Belita
Faltam apenas cinco dias para a Belita Moçambique fechar as portas,

na sequência da anunciada dificuldade de colocação da sua produção no mer-
cado internacional. A administração da empresa anunciou oportunamente que
a fábrica iria fechar no dia 17 de Setembro e, pelo menos até ontem, domingo,
11 de Setembro, não havia informação contrária.

São mais de 600 trabalhadores que esperam perder emprego, o equi-
valente a igual número de famílias ou então cerca de 3600 pessoas que vão
perder “pão” a partir da próxima semana.�


