
Empresa projecta produzir álcool-gel
e açúcar orgânico em Cabo Delgado

A firma Ouro Verde, que 
opera na aldeia de Mahurunga, 
posto administrativo de Ocua, 
em Chiúre, revelou em Maio do 
ano em curso que vai, breve-
mente, iniciar um projecto de 
produção de açúcar orgânico 
e instalar um novo laboratório 
para fabricação de álcool-gel.

Álcool-gel é um produto à 
base de álcool, de consistên-

cia gelatinosa, usado como 
desinfectante das mãos e, 
hoje-em-dia, é indispensável 
para protecção contra o Co-
ronavírus, que vem afectando 
Moçambique desde Março de 
2020. 

Segundo o especialista em 
agricultura orgânica, Thiago 
Campos, o açúcar orgânico 
é muito bom por não utilizar 
agro-tóxicos ou produtos 

criação em 2018.
No fim de Maio do ano em 

curso, o governador da pro-
víncia de Cabo Delgado, Valige 
Tauabo, deslocou-se à aldeia 
de Mahurunga para ver de 
perto os trabalhos que estão 
a ser realizados pela empresa 
e pela cooperativa local. 

Valige Tauabo ficou sa-
tisfeito pelo “bom relaciona-
mento” entre as organizações. 
“Esta coordenação entre a 
Cooperativa e a Ouro Verde 
deve manter-se. Queremos 
que haja produção de cana-
-de-açúcar suficiente, senão a 
fábrica pode fechar e, fechan-
do, a cooperativa não terá onde 
vender a cana”, apelou Taubao.

Dos 80 hectares acorda-
dos entre as duas organiza-
ções como meta de produção, 
até ao momento, estão sendo 
explorados 67 e esse foi um 
dos motivos para que o go-
vernador ficasse satisfeito. 
“Tendo atingido este nível, a 
Ouro Verde pode dizer se pre-
cisa de mais matéria-prima. 
Queremos que se produza 
cada vez mais e que se traga 
mais riqueza às comunida-
des”, desejou Tauabo.

A cooperativa de produção 
da cana-de-açúcar em Ocua 
iniciou as suas actividades 
em 2018. Até 2020, conse-
guiu vender 790 toneladas de 
cana-de-açúcar à empresa 
Ouro Verde.

esse tipo de açúcar está isento 
de subprodutos que possam 
ser prejudiciais à saúde, como 
nitratos e metais pesados”, diz 
Thiago Campos. 

Para ter cana-de-açúcar 
suficiente, será necessário 
que a Ouro Verde continue a 
coordenar com a Cooperativa 
de Produção de Cana-de-
-açúcar de Ocua, tal como 
vem sendo feito desde a sua 

químicos em nenhuma eta-
pa de sua produção. A não 
utilização de nenhum desses 
produtos faz com que o açúcar 
retenha os nutrientes da cana, 
incluindo todas as vitaminas 
e minerais. “O resultado é 
encontrado através de grãos 
mais escuros, grossos e muito 
mais nutritivos. Por não utilizar 
insumos artificiais como adu-
bos e fertilizantes químicos, 
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Portagem de Chicumbane 
programada para Novembro

Gaza

Os postos administrati-
vos de Mandie e Nhamas-
songe, a norte do distrito de 
Guro, em Manica, estão a ser 
severamente afectados por  
uma praga de gafanhotos, 
facto que vai comprometer 
a produção agrária e a segu-
rança alimentar da população 
local nos próximos meses.

Mandie e Nhamassonge 
estão infestados. Os gafa-
nhotos estão a alastrar-se 
para outras comunidades 
em Manica e a administra-
dora, Angelina Nguiraze, está 
preocupada. “Estes dois 
postos são os que mais nos 

“Aproveitem rica vegeta-
ção das terras neste distrito, 
mas apostem também na 
criação de gados bovino, 
caprino, suíno. Criem aves. 
Tentem minimizar os pre-
juízos provocados pelos 
gafanhoto”, disse Angelina 
Nguirazi.

Além da praga de gafa-
nhotos e da lagarta do funil 
do milho, as localidades de 
Demaúfe e Massangano, 
no posto administrativo de 
Mandie e Nhacaduzu e Tanda, 
no posto administrativo de 
Nhamassonge, estão sujei-
tas a ataques e destruções 
provocadas por elefates e 
pela queda irregular de chuva.

As obras da portagem de 
Chicumbane, no distrito de 
Limpopo, iniciadas em Março 
último, poderão ser finaliza-
das até Novembro do ano em 
curso. 

A informação foi dada re-
centemente pela adminis-
tradora de Limpopo, Maria 
Moçambique, segundo a qual 
o empreendimento constitui 
uma “mais-valia para a região”, 
pois vai mudar a paisagem e 
acelerar a urbanização de do 
distrito de Limpopo. 

“Para garantir a circulação 
de pessoas e bens na Estrada 
Nacional Número 1, durante 
as obras de construção da 
portagem, serão abertas vias 
de acesso alternativas”, disse 
Maria Moçambique, adicio-
nando que o valor cobrado na 

preocupam por estarem em 
situação crítica. Os produto-
res locais estão sem meios 
para comprar insecticidas 
para combater a praga. É 
muito esforço e investimento 
empreedidos que estão a ser 
deitados abaixo. Os produ-
tores estão desanimados”, 
contou a adminstradora.

Como alternativa, Ange-
lina Nguirazi recomendou a 
população a recorrer a zonas 
baixas e a margens dos rios 
Zambeze e Luenha. 

Sengundo a administra-
dora, naquelas margens é 
possível realizar actividades 
agrícolas que podem com-
pensar parte das culturas que 
estão a ser devoradas pelos 
gafanhotos.

Gafanhotos destroem 
machambas em Guro

Texto: Pita Meque

Texto: Sofia Josse

Faleceu antiga directora do ICS

Faleceu antigo técnico do ICS

A  ex - d i re c to ra  d o 
Instituto de Comunicação 
Social (ICS) perdeu a vida 
a 24 de Junho do ano em 
curso, no Hospital Central 
d e  Ma p u to,  vít ima de 
doença.

 
Seus restos mortais 

foram a enterrar na sexta-
feira, 25 de Junho de 2021.

Amigos, familiares e 
colegas da professora Sofia 
tomaram conhecimento do 
seu desaparecimento físico 
e, com tristeza, descreve-
ram-na como uma grande 

mulher, inteligente e que 
trabalhava incansavelmen-
te em prol da comunicação 
para o desenvolvimento 
comunitário em Moçam-
bique.

A actual Directora-geral 
do ICS, Fárida Costa, pro-
meteu que a Instituição vai 
continuar a criar platafor-
mas de modo a valorizar 
os feitos da jornalista Sofia 
Ilale. 

“Ela é um símbolo do 
ICS. Vamos continuar a 
implantar rádios comuni-
tárias nos vários distritos 
do país para que o projecto 
de comunicação para o de-
senvolvimento continue”, 
disse Fárida Costa.

Sofia Omar Agy Ilale 
nasceu no dia 12 de Setem-
bro de 1965, na Província de 
Maputo e foi admitida no 
então Gabinete de Comu-
nicação Social, hoje ICS, a 1 
de Outubro de 1987 como 
locutora praticante. Foi indi-
cada directora-geral do ICS 
em Abril de 2001 e largou a 
Instituição em Novembro 
de 2018.

Sofia Ilale (1965-2021)

O operador de câmara e 
funcionário do Instituto de 
Comunicação Social (ICS), 
Américo Matola, perdeu a 
vida, a três de Maio do ano 
em curso, vítima de doença.

À partida, Américo Ma-
tola demonstrou ser um 

profissional com maio-
res habilidades, ávido em 
aprender e trabalhar afin-
cadamente. 

Parte significativa das 
imagens por si captadas 
com rigor técnico e mestria 
passaram no programa Ca-
nal Zero, produzido pelo ICS. 
Reconhecido por suas qua-
lidades, recebeu convites 
para participar em  algumas 
produções de realizadores 
nacionais e estrangeiros.

Américo Matola nas-
ceu no dia 18 de Junho de 
1962. A 1 de Maio de 1981, 
foi admitido como técnico 
de som ao então Gabinete 
de Comunicação Social, 
agora ICS.

Américo Matola  (1962-2021)

futura portagem será usado 
para a reabilitação de estradas, 
tal como se faz com as outras 
portagens.

A portagem de Chicumba-
ne está a ser construída pela 
empresa MT Empreendimento. 
O representante da empresa, 
Frederico Machonisse, prome-
teu que será feito um “trabalho 
de boa qualidade dentro do 
prazo previsto”. 

No âmbito da responsabili-
dade social, a MT Empreendi-
mento planificou construir um 
mercado com seis barracas, 
um alpendre e um número não 
especificado de sanitários. “O 
futuro mercado será construí-
do com recuso à mão-de-obra 
local”, garantiu Frederico Ma-
chonisse.

Sem especificar valores, 
Machonisse disse que houve 
necessidade de se indemnizar 

algumas famílias que cederam 
o seu espaço para a construção 
da portagem de Chicumbane. 

O líder comunitário, Pedro 
Bila, mostrou-se satisfeito 
com a obra sendo construída. 
“Limpopo está a desenvolver 
em termos de infra-estrutura 
sociais”, sorridente, disse 
Pedro Bila.

Enquanto se constroem 
algumas portagens, pensa-se 
em destruir outras. Segundo 
Maria Moçambique, a porta-
gem que se encontra em Xai-
-Xai vai ser removida por estar 
perto de uma ponte. “Está num 
lugar perigoso. No período de 
festas, por exemplo, regista-se 
muitas entradas de veículos 
em Xai-Xai. As frotas têm sido 
longas que alguns carros ficam 
de cima da ponte. Queremos 
evitar essa situação”, disse a 
administradora. 
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Os meses de Maio e Junho 
do ano em curso registaram 
várias mexidas nas adminis-
trações distritais a nível de 
todo o país, sendo que Nampu-
la, Zambézia e Niassa, juntos, 
indicaram mais de 30 novos 
administradores.

No fim de Maio, 11 admi-
nistradores tomaram posse 
na Zambézia, dos quais se 
destacam o antigo presidente 
do conselho municipal de Alto 
Molócuè, Sertório Fernando, 
que é agora o novo adminis-
trador de Mocubela e Simplício 
Andrade, que é agora o novo 
administrador do distrito de 
Quelimane. Antes de ser indi-
cado administrador, Andrade 
exercia a função de primeiro-
-secretário do partido Frelimo 
em Quelimane.

Outros seis administrado-
res acabam de ser transferi-
dos, de entre os quais, Eduardo 
Vida, de Quelimane para Peba-
ne, Santiago Marques, de Derre 
para Milange e João Nhabessa, 
de Nicoadala para Morrumbala.

Nampula troca dez 

A província de Nampula 
mexeu dez administradores. 
Alide Bernardo, anterior di-
rector provincial da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e 
Religioso, é agora adminis-
trador de Angoche. Ruquia 
Momade Saíde e Cedinha 
Crisanto Estevão Mpila, são 
as novas administradoras do 
distrito de Liupo e Muecate, 

respectivamente.
Sheik Juma Cateria Assa-

ne vai administrar o distrito 
de Memba. Válter Monteiro 
Bonifácio, vai para o distri-
to de Larde, Orlando Pedro 
Maievano, para o distrito de 
Mecubúri, Abacar Chande, 
para o distrito de Moma, Ma-
nuel Salimo Amisse Manussa, 
para o distrito de Eráti, e Rafael 
Mário Tarcísio para o distrito de 
Nampula.

Alfredo Matata, anterior 
administrador de Nampula, 
passa agora a administrar o 
distrito de Lalaua, Emanuel Im-
pissa, que dirigia Ribáuè, passa 
para o distrito de Mogovolas, 
Araújo Chale Momade, anterior 
administrador de Eráti, vai para 
o distrito de Monapo.

Elsa Tomo indicada por 
experiência 

O distrito de Inharrime tem 
também uma nova administra-
dora. Trata-se de Elsa Maria da 
Conceição Tomo. Vem subs-
tituir Lucas António Simbine, 
que liderou a administração 
distrital de Inharrime durante 
seis anos. “Agradeço a todos 
pelo apoio que me deram du-
rante os seis anos. Penso que 
durante este tempo criamos 
as bases suficientes para o 
desenvolvimento de Inharrime 
nos anos que se aproximam”, 
disse Simbine. 

A nova Administradora 
vem transferida do distrito de 
Inhambane, onde exercia as 
mesmas funções desde 2013. 

“Tem longa experiência na 
Administração Pública. Passou 
pela área de Património na Di-
recção Provincial de Economia 
e Finanças de Inhambane, onde 
deu um contributo destacável 
em vários processos de de-
senvolvimento da província”, 
disse o governador de Inham-
bane, Daniel Chapo, durante a 
cerimónia de investidura de 
Elsa Tomo.

Ndove sai com “consciência 
tranquila”

O distrito de Xai-Xai é 
apenas um dos que, em Ju-
nho, passaram a ter novos 
administradores. Carlos Bu-
cheli, antigo administrador de 
Chongoene, tomou o lugar de 
Gabriel Ndove que, depois de 
ter permanecido em Xai-Xai 
durante cinco anos, diz ter saí-
do com “consciência tranquila 
de missão cumprida”.  

Falando no acto de inves-
tidura de Carlos Bucheli, a 
governadora de Gaza, Mar-
garida Chongo, explicou que 
as mudanças que se registam 
nos últimos tempos “não têm 
como causa algum problema. 
São trocas que tem o objectivo 
de renovar a máquina Gover-
nativa”, disse a governadora.

Niassa tem novo onze 

As populações de onze 
distritos em Niassa têm no-
vos administradores. Foram 
nomeados novos adminis-
tradores para os distritos 

de Majune, Sanga, Mecula, 
Mandimba, Lago e Mavago. 
São eles, respectivamente, 
Victor Levene, José Yassin, 
António Paulo, Braimo Mahie, 
Dixon Chongo e Momade 
Abdulcadre. Cessaram os 
administradores de Metarica, 
Mecula, Majune, Muembe e 
Ngauma, nomeadamente, 
Edite Ramalho, Arlindo Bindo, 
António Guido, Bernabé Cajica 
e Augusto Assique. 

Foram transferidos em 
comissão de serviço os ad-
ministradores Botelho Chuni, 
de Mandimba, para exercer as 
mesmas funções no distrito 
de Metarica, David Machim-
buko, do Lago, para o distrito 
de Lichinga, Adélia Alberto, 
de Mavago, para Ngauma, 
Calisto Mussa, de Mecanhelas, 
para Muembe, José Assane, 
de Sanga, para Mecanhelas. 
António Guido, deixa de ser 
administrador de Majune, para 
assumir o cargo de Director 
do gabinete do Secretário do 
Estado no Niassa.

A governadora do Niassa, 
Judite Massengele, apresen-
tou publicamente os novos 
administradores às respecti-
vas populações dos distritos 
visados.  Massengele iniciou 
as apresentações em Muembe 
no dia 1 de Junho. 

O administrador cessan-
te, Bernabé Cajica, entregou 
as pastas a Calisto Mussa, e 
agradeceu a população local 
pela colaboração durante os 
mais de quatro anos em que 
esteve Muembe.

Mussa não traz “grandes 
novidades” 

O novo administrador de 
Muembe, Calisto Mussa, na 
sua breve intervenção, disse 
que “não trazia grandes novi-
dades”, mas espera ter “boa 
colaboração” com a população 
local. “Não trago farinha mági-
ca. Vou encontrar tudo neste 
distrito. Quem conhece melhor 
o distrito são vocês”, disse o 
administrador, dirigindo-se à 
população que presenciava o 
evento de tomada de posse. 

No seu discurso, Judite 
Massengele recomendou a 
Calisto Mussa a continuar 
com projectos de melhoria das 
vias de acesso em Muembe, 
de modo a que a assistência 
técnica aos produtores locais 
e a comercialização agrícola 
ocorra de maneira mais faci-
litada. 

Adélia Aberto quer inovação

À semelhança do que 
aconteceu em Muembe, Au-
gusto Assique, entregou as 
pastas a Adélia Alberto que, no 
seu último adeus à população 
de Ngauma, agradeceu pelo 
apoio que foi lhe dada durante 
a sua estadia e pediu para o tal 
apoio seja dado à nova admi-
nistradora.  Já com 43 anos de 
trabalho no aparelho do Esta-
do, Assique disse que cessou 
por idade e a partir de agora, 
vai se ocupar exclusivamente 
nos cuidados dos seus netos. 
Adélia Aberto manifestou 
abertura para receber opiniões 
da população de Ngauma, a fim 
de garantir uma governação 
virada a “desafios concretos, 
mudança e inovação”.

Iassine é nova aposta para 
Sanga

No distrito de Sanga, José 
Achida, entregou as pastas 
e os símbolos da República a 
José Iassine, que entra pela 
primeira vez na classe dos 
administradores distritais. 

Até à data da sua nomeação, 
José Iassine exercia era 
primeiro Secretário do partido 
Frelimo no distinto de Lago. 

José Iassine disse que vai 
administrar Sanga de acordo 
com os objectivos integrados 
no plano quinquenal  do 
governo.

Só em Nampula, foram trocados dez administradores distritais.

Ministério da Administração Estatal 
movimenta administradores
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

APRENDA COMO PLANTAR COUVE

Há culturas de couve que toleram temperaturas altas, mas a preferência é 
pelo clima ameno ou frio, que permite plantio durante o ano inteiro. O desen-
volvimento da couve se dá melhor em locais com alta luminosidade, inclusive 
com incidência directa dos raios solares, porém, com sombreamento parcial.

O solo do canteiro deve ser bem preparado. Incorpore de 2 a 5 quilos por 
metro quadrado de esterco bovino curtido e adição de fertilizante químico 
tipo NPK, de acordo com a análise de solo.

São necessários 15 centímetros para a couve crescer em um vaso de, no 
mínimo, 25 centímetros de diâmetro. No canteiro, calcule de acordo com a 
variedade e as condições de cultivo. Porém, em geral, o espaçamento é de 
80 centímetros a 1 metro entre linhas e de 50 centímetros entre plantas.

Corte a ponta do caule principal para que a couve mantenha altura e 
tamanho adequados para o manuseio e a colheita, além de favorecer o 
desenvolvimento dos brotos laterais. Como medida sanitária, retire folhas 
descoloridas, murchas ou com sinais de ataques de pragas.

Mudas plantadas directamente no canteiro têm folhas prontas em, 
aproximadamente, 50 dias. Já a couve oriunda de sementes somente após cerca 
de 90 dias. Faça a colheita de folhas com 20 a 40 centímetros de comprimento 
e de 20 a 25 centímetros de largura.

Para plantar couve, verifique o solo, o clima e o tempo de plantio
Solo: húmido, mas bem drenado, com pH entre 6 e 7,5
Clima: ameno ou frio Área mínima: pode ser cultivada, inclusive, em vasos
Tempo de plantio: cerca de 50 dias após o plantio de mudas e de 90 

dias depois da semeadura. 

Resumindo

A semeadura pode ser em sementeira ou em outro recipiente, com 
uso de substratos comerciais à base de casca de pínus ou terra peneirada. 
Use de duas a três sementes por célula a uma profundidade de cerca de 
0,5 centímetro. Regue todos os dias. No desbaste, deixe uma planta após 
a germinação. 

Se já tiver mudas, use os rebentos que surgem de gemas axilares no 
caule principal de plantas adultas. Com 20 centímetros ou mais, retire-os 
principalmente da lateral da base da planta, enraizando-os nas mesmas 
condições e com iguais insumos utilizados nas sementes.

Quando as mudas das sementeiras atingirem de quatro a seis folhas 
e, pelo menos, 10 centímetros de altura. Plante-as no fim da tarde ou em 
dias nublados e chuvosos. Em seguida, irrigue o solo.

Sem que o solo fique encharcado, para evitar danos às raízes e o 
surgimento de doenças, mantenha-o sempre húmido. Por isso, o ideal é 
que o solo seja bem drenado, além de fértil, com boa disponibilidade de 
matéria orgânica e pH entre 6 e 7,5.

AS MUDAS

O TRANSPLANTE

A SEMENTE

PENSE NO AMBIENTE PLANTIO

ADUBAÇÃO

ESPAÇAMENTO

CUIDADOS

COLHEITA
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Texto:  Leonor do Amaral
Foto: Folha de Maputo

Agricultor pede aumento do preço da mandioca

Há falta de professores em Inhambane

Sugere-se que a mandioca passe a custar seis meticais por quilograma

Jangamo

Texto: Bernardo Litingo
Foto: TVM

A Secretária de Estado 
na província de Inhambane, 
Ludmila Maguni, deslocou-se 
recentemente a Jangamo para 
apreciar o campo de produção 
do líder comunitário, Benedito 
Cumbi, que reclama sobre o 
preço baixo aplicado no mer-
cado da mandioca a nível do 
distrito.

Bernardo Cumbi é um agri-
cultor exemplar. Trabalha em 
10 hectares, em oito dos quais 
plantou três variedades de 
mandioca, uma amarga e duas 
doces. Nos outros hectares, 
Cumbi produz feijão jugo. “Em 
termos de resultados, a situa-
ção é positiva. Em 2020, con-
segui colocar 19 toneladas de 
mandioca para processamen-
to, mas os dois meticais e meio 

aplicados não são lucrativos”, 
queixou-se Bernardo Cumbi 
propondo que quer ver o seu 
produto vendido, pelo menos, 

a cinco ou seis meticais por 
quilograma.

Ludmila Maguni comentou 
a questão do preço levantada 

por Bernardo Cumbi. “É ver-
dade! É necessário que haja 
coordenação também com os 
outros agricultores e a fábrica 

que absorve o vosso produto, 
para que encontrem um preço 
óptimo, que seja lucrativo para 
ambas as partes”, comentou 
Ludmila Maguni adicionando 
que vai trabalhar para que inicie 
urgentemente um processo de 
conversação entre os produ-
tores locais e os compradores 
de mandioca.

Mesmo com o problema 
de preço instalado, Ludmila 
Maguni desafiou os produto-
res de Jangamo a trabalharem 
arduamente para aumentar a 
produção da mandioca.

“Encorajamos-vos a tra-
balharem. Queremos ver este 
produto processado em tapio-
ca, colocado em embalagens e 
vendido em outros mercados. 
Do nosso lado, vamos discutir 
sobre como facilitar o fomento 
da mandioca em todo o distri-
to”, disse a Secretária.

As autoridades de educa-
ção na província de Inhambane 
precisam de mil e 831 profes-
sores para suprir o défice e 
garantir o processo de ensino 
e aprendizagem dos alunos de 
1ª a 12ª classes.

O défice foi causado pelo 
novo cenário de formação e 
organização de turmas para 
conter a propagação da pan-
demia de COVID-19.

Conforme os dados avan-

çados pelo chefe do departa-
mento de estudos e planifica-
ção na Direcção Provincial de 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (DPEDH) em Inham-
bane, Domingos Chibindji, 
actualmente, a província conta 
com 12 mil e 903 professores 
que assistem cerca de 525 mil 
e 424 alunos dispostos em 
diferentes estabelecimentos 
de ensino.

“Em termos de efectivos 
escolares, nós planificámos 
trabalhar com 525 mil e 424 
alunos, sendo que, até ao 

momento, dados preliminares 
mostram que estamos com 
493 mil e 982 alunos. Para pro-
fessores, no presente ano, pre-
tendemos contratar 501 novos 
professores. Neste contexto 
de pandemia, o sector tem 
falta de mil e 831 professores”, 
referiu Domingos Chibindji.

Quanto à rede escolar, a 
província de Inhambane conta 
com 966 escolas, dentre as 
públicas, privadas e comuni-
tárias, das quais 877 são do 
ensino primário e 89 do ensino 
secundário.

“Todas as escolas da pro-
víncia retomaram as aulas no 
dia 22 de Março conforme o 
estipulado no calendário esco-
lar. Este ano de 2021, a nossa 
rede escolar cresceu, porque 
abrimos mais oito escolas, 
sendo seis do ensino primário 
e duas do ensino secundário. 
As novas escolas do ensino 
primário estão em Govuro, 
Homoíne, Jangamo, Panda e 
Maxixe e as do ensino secun-
dário foram abertas em Zavala 
e Massinga”, informou a fonte.

Inhambane tinha como 

meta de alocação de 978 mil 
e 700 livros de 1ª a 12ª classes, 
entretanto, até início de Abril 
de 2021, haviam sido distri-
buídos 667 mil e 650 livros em 
todas as escolas da província. 
“Com excepção do distrito 
de Mabote, porque na altura 
em que o livro foi distribuído 
havia problemas de via de 
acesso para aquele distrito e o 
camião (que carregava livros) 
não conseguiu entrar”, referiu 
a fonte, garantindo que a breve 
trecho Mabote também vai 
receber o livro.
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HIV/SIDA

COVID-19 desvia atenções do 
combate contra SIDA 

Ministro da Saúde lança campanha para eliminação de estigma contra pessoas infectadas pelo HIV

Rádio de Inhassoro desafiada a divulgar mensagens sobre o HIV

A luta contra a COVID-19, 
iniciada com a notificação da 
primeira infecção em Março 
de 2020, está a distrair às 
atenções que eram dadas para 
o combate contra o HIV no país. 

Durante uma visita à Rádio 
Comunitária de Inhassoro, a 
secretária adjunta do Conselho 
Nacional de Combate ao HIV/
SIDA, Idalina Libombo lembrou 
que as rádios comunitárias não 
se devem esquecer de divulgar 
mensagens sobre o HIV/SIDA, 
uma vez ainda ser preocupante 
o facto de Moçambique ser o 
quarto país do mundo com o 
maior número de novas infec-
ções por HIV.

A COVID-19 está a condi-
cionar a luta contra o HIV/SIDA. 
Segundo dados do CNCS, de 
2019 para 2020, nota-se uma 
descida na disponibilização 
do preservativo masculino. 
A diminuição é derivada das 
restrições no acesso a alguns 
insumos de prevenção devido 
à pandemia da COVID-19. 

Em 2019, foram dispo-
nibilizados mais de 98 mi-
lhões e 948 mil preservativos 
masculinos, mas em 2020, 
o número de preservativos 
disponibilizados não chegou 
aos 85 milhões.

O HIV/SIDA continua a 
afectar a população moçambi-
cana. Estima-se que em 2020, 
pelo menos 38 mil mortes 
em Moçambique estiveram 
relacionadas com o vírus que 
provoca a SIDA e, até Junho de 

2021, perto de 15 porcento de 
mulheres grávidas, entre os 15 
e 49 anos de idade, estavam 
infectadas. De acordo com o 
CNCS, em cerca de 90 porcento 
dos casos em adultos, a princi-
pal via de transmissão do HIV 
continua a ser a sexual. Esta-
tísticas do Ministério da Saúde 
(MISAU) indicam que, por dia, 
uma média de 364 pessoas 
infectam-se. Este facto coloca 
Moçambique como o quarto 
país mais afectados pelo vírus 
da SIDA no mundo, depois da 
África do Sul, da Nigéria e da 
Rússia.

Falando em Xai-Xai, no 
lançamento à escala Nacional 
do Inquérito Nacional sobre o 
Impacto do HIV/SIDA em Mo-
çambique (INSIDA), o ministro 
da Saúde, Armindo Tiago, 
também lembrou que a SIDA 
não deixou de ser um problema 
de saúde pública e o Governo 
de Moçambique está a envi-
dar esforços para combater o 
vírus, tais como a provisão do 
tratamento anti-retroviral e o 
melhoramento dos serviços da 
área do HIV.

Lançado estudo e campa-
nha contra estigma

Como se em resposta à ne-
cessidade de “retorno” à luta 
contra o HIV em Moçambique, 
o MISAU e o CNCS lançaram, a 
31 de Maio do ano em curso, na 
Cidade de Maputo, o segun-
do estudo sobre o índice de 
estigma de pessoas vivendo 

com HIV. O estudo visa avaliar 
o estágio actual do estigma e 
da discriminação baseada na 
doença. O estudo veio reforçar 
campanha de comunicação 
lançada no princípio de Maio 
do ano em curso.

D e n o m i n a d a  “ S o m o s 
Iguais, Juntos Vencemos”, a 
campanha visa combater o 
estigma a pessoas infectadas 
pelo HIV. Lançada pelo Ministro 
da Saúde, Armindo Tiago, o 
trabalho de comunicação vai 
durar cinco meses. 

Na cerimónia do lança-
mento da campanha “Somos 
Iguais”, Armindo Tiago referiu 
que o panorama actual de 
combate ao HIV/ISDA seria 
melhor se não houvesse casos 
de estigma e discriminação. 
“Este trabalho enquadra-se 
nos esforços do governo para a 
eliminação de todas as formas 

de estigma e discriminação, 
factores responsáveis pela não 
implementação, na plenitude, 
da resposta nacional à epide-
mia do HIV. Esta campanha 
não só vai permitir alcançar 
os Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável e as metas 
preconizadas para até 2030, 
mas também, acabar com 
a doença”, disse o ministro, 
citado pelo CNCS.

Novas infecções 

Segundo o CNCS, as úl-
timas estimativas, feitas em 
2021, mostram que, entre 2010 
e 2020, houve uma redução de 
150 mil para 98 mil novas infec-
ções pelo HIV em Moçambique. 

Ainda segundo o CNCS, em 
2020, pelo menos dois milhões 
e 100 mil pessoas viviam com 
HIV em Moçambique. Deste 
número, um milhão e 900 mil 
eram adultos e 130 mil eram 
crianças com menos de 15 
anos de idade. Dos dois mi-
lhões e 900 mil pessoas que 
estão infectadas, 81 porcento 
conhecem o seu estado sero-
lógico e, destes, 68 porcento 
seguiam o tratamento anti-re-
troviral (TARV). Dos que estão 
em TARV, apenas 55 porcento 
tinham atingido a supressão da 
carga viral (90-90-90).

Segundo dados do IMASI-
DA 2015, mais de 13.2 porcento 
da população moçambicana 
entre os 15 e 49 anos vive 
com HIV, o que representa 
um aumento de quase dois 
porcento, se comparado com 
o ano de 2009, quando a taxa 

de prevalência era de 11.5 por-
cento, tal como é reportado no 
INSIDA 2009. 

Estima-se que, em 2020, 
mais de 38.000 mortes em 
Moçambique estiveram re-
lacionadas a HIV. No mesmo 
ano, existiam mais de 98 mil 
novas infecções, quase 94 mil 
mulheres grávidas viviam com 
HIV e a taxa de transmissão 
vertical no final do período 
de amamentação era de 13.4 
porcento.

Tratamento anti-retroviral 
em 2020

Há cerca de dois milhões 
de pessoas que vivem com 
HIV/SIDA em Moçambique e 
quase metade não tem aces-
so ao TARV. Até Dezembro 
de 2020, beneficiaram-se do 
TARV um milhão e 319 mil e 820 
adultos, o que representa um 
índice de cumprimento de 86 
porcento em relação a meta 
nacional de 1 milhão e 542 mil 
e 45. Igualmente, 83 mil e 82 
crianças seguiam o TARV, o 
que representa um índice de 
cumprimento de 64 porcento 
em relação a meta nacional de 
130 mil e 455.

Estima-se em 83 mil e 
82 o número de crianças que 
se beneficiaram do TARV em 
2020. No mesmo ano, mil e 
633 US, ou seja 94 porcento, 
tinham serviços de TARV. 
Trinta e oito, dos mil e 633, 
encontram-se fechadas por 
estarem ou terem sido afecta-
das por conflitos ou desastres 
naturais. 



Junho de  2021   O Campo   7

APRENDA COMO EVITAR DOENÇAS

ORIENTAÇÕES ALIMENTARES NO 
CONTEXTO DA COVID-19

A que alimentos devemos dar preferência? 
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1. Alimentos de 
     base

2. Alimentos de 
     Crescimento

3. Alimentos
      Protectores

4. Alimentos de 
     Energia concentrada

Se sua situação de saúde agravar, fale com os seus familiares para procurarem ajuda na unidade sanitária 
mais próxima ou ligue grátis para as autoridades da Saúde pelos seguintes números:  

Tmcel:82149 ou 1490 | Vodacom: 84 146 ou 84 3318727 | Movitel: 1490 ou consulte *660#

Mesmo se não estiver infectado, nunca se esqueça:
1. Use sempre a 
máscara!
2. Mantenha-se a um 
metro e meio das 
pessoas ao seu redor!
3. Lave as mãos 
regularmente, com água 
e sabão ou sinza! e
4. Continue a alimentar 
o seu bebé de maneira 
segura!
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REPORTAGEM ESPECIAL

Produção de arroz dinamiza economia do distrito de Mecanhelas

A produção de arroz no dis-
trito de Mecanhelas, província 
do Niassa, está a incentivar a 
economia e a melhorar o nível 
de vida dos produtores locais. 

O desenvolvimento agrícola 
é dinamizado pelo facto de Me-
canhelas estar localizado numa 
baixa extensa e com um clima 
favorável para produção de ar-
roz. Segundo administrador do 
distrito de Mecanhelas, Calisto 
Mussa, em 2021, a colheita vai 
ser “muito superior” em relação 
a 2020, porque os produtores se 
mobilizaram e aumentaram os 
campos de cultivo, o que vai tra-
zer maiores rendimentos. Alguns 
agricultores têm machambas de 
arroz de mais de 250 hectares.

Mecanhelas produz arroz 
em locais tais como a faixa do 
lago Chirua, região entre o po-
voado de Chissaua e a área de 
Entre-Lagos. É uma área plana 
e alagada, com cerca de oito a 
dez mil hectares.

“O primeiro desafio para os 
produtores de Mecanhelas é 
aquisição de máquinas para a 
colheita e processamento do ar-
roz. Só temos duas máquinas de 
processamento na vila-sede”, 
disse o administrador adiantan-
do que os produtores de Chiuta 
e Entre-Lagos perspectivam 
adquirir maquinaria para colheita 
e processamento, mas, por falta 
de energia de Cahora Bassa, 
pensa-se em processar o arroz 
através de geradores.

O Director dos Serviços 
Distritais das Actividades Eco-
nómicas (SDAE) de Mecanhelas, 

Texto: Agostinho Pedro
Foto: Manuel David 

Armando Camoto, aponta que 
o distrito havia planificado, para 
a presente campanha agrícola 
(2020/2021), uma área de cerca 
de 17 mil e 240 hectares, onde 
se projecta uma produção de 46 
mil e 548 toneladas de arroz de 
diversas variedades, sobretudo 
a variedade mais conhecida 
por “nené”, mais produzida no 
povoado de Nlumué, no posto 
administrativo de Nsaca.

Segundo Camoto, Meca-
nhelas conta com 81 mil e 548 
produtores de diversas culturas 
agrícolas e 50 porcento des-
tes se dedicam ao arroz, com 
destaque para o senhor Álvaro, 
um produtor de referência que 
explora uma área de 300 hec-

tares no posto administrativo 
de Chiúta. 

O director do SDAE lamenta 
o facto de o distrito ter três mo-
torizadas para 15 extensionistas, 
meios circulantes considerados 
“poucos”, tendo em conta o nú-
mero de técnicos que o possui. 
“Tomando em conta que Meca-
nhelas é a região mais populosa 
da província do Niassa, devia tum 
rácio de pelo menos um exten-
sionista por 250 produtores” 
explicou Camoto.

Cultura de arroz muda vidas 
em Mecanhelas

A cultura de arroz é indis-
pensável para o combate à 
pobreza entre os produtores de 
Mecanhelas. Ussumane Alfredo, 
residente na vila-sede, é mem-
bro de uma com associação de 15 
membros. Alfredo produz arroz 
há três anos em um hectare e 
meio. Em cada ano, o agricultor 
colhe entre 10 a 12 sacos de ar-
roz que consome com a família. 

Uma parte vende para comprar 
utensílios da casa, como roupa, 
insumos agrícolas, entre enxa-
das e adubos, e uma quantidade 
considerável é reservada para 
semente.

Margarida Grande, outra 
produtora da associação, mãe 
de nove filhos, produziu em 
2020, vinte sacos de arroz que 
têm sido para consumo familiar 
e comercialização.

 O dinheiro paga trabalha-
dores sazonais para aumentar 
a área de produção. O mesmo 
valor serve ainda para a compra 
de material escolar para os seus 
educandos. Margarida Grande 
lamentou o facto de o gado 
bovino invadir o seu arrozal e 
dos outros produtores. “Estes 
animais confundem o arroz com 
de capim. Quando metemos o 
caso às autoridades do gover-
no e aos proprietários do gado, 
tem redundado em fracasso”, 
lamentou a produtora. 

Este ano, Margarida Grande 
diz já ter produzido muito arroz, 
devido à queda regular da chuva, 
e perspectiva colher mais de 20 
sacos desta cultura. Ao governo, 
pede um apoio de tractor. Grande 
possui três machambas de arroz 
e três de milho consociado com 
mapira. 

Sinoia Cinquenta, outro pro-
dutor de arroz no rio Nlumue, 
casado, pai de quatro filhos, pos-
sui três machambas sendo duas 
de arroz e a outra de milho. No 
ano passado, conseguiu colher 
35 sacos das duas culturas. Até 
Dezembro de 2021, perspectiva 
colher mais de 35 sacos de arroz 
e milho.

No ano passado, quando fez 
a colheita, Sinoia Cinquenta con-
seguiu comprar uma motorizada 
e construiu uma casa melhora-
da. Uma parte do dinheiro vem 
usando para comprar material 
escolar para os seus filhos que 
frequentam a 7ª e 8ª classes.

À semelhança dos outros 
produtores, Sinoia Cinquenta 
também lamentou a problemá-
tica da invasão do gado bovino 
que tem devastado o seu arrozal, 
uma questão que não tem tido 
solução quando é reportado 
às autoridades do distrito. O 
outro aspecto que incomoda o 
produtor é a padronização do 
preço do arroz e a alocação de 
semente melhorada desta cul-
tura na região.

Processamento do arroz

Albe Fabião, trabalhador e 
gestor de uma fábrica de pro-
cessamento do arroz, situada no 
bairro de Nsaca, na vila sede do 
distrito de Mecanhelas, afirmou 
que o seu moinho processa, 
em média diária, 50 a 60 sacos 
de arroz dos associados e dos 
agricultores locais não asso-
ciados. Cada saco de arroz de 

50 quilogramas em casca custa 
100 meticais, na razão de dois 
meticais por quilo. 

Fabião frisa que o único cons-
trangimento que tem constata-
do é a demora na aquisição das 
peças da máquina de processa-
mento em casos de avaria, visto 
que são compradas no vizinho 
Malawi. 

Com vista a inverter este 
cenário, Fabião é da opinião de 
que o governo deve encontrar 
agentes económicos que pudes-
sem instalar uma loja de venda 
desses acessórios na vila.

Fabião explicou que, no pro-
cessamento do arroz, a fábrica 
em que ele trabalha produz dois 
tipos de farelos. O primeiro é fino 
e serve de ração para animais 
como bois, cabritos, galinhas, 
perus, enquanto o outro farelo 
é usado como fertilizante para 
os produtores nas respectivas 
machambas, dado que no cul-
tivo de arroz não é necessária 
a aplicação de adubos químicos.

O trabalhador apelou ao 
governo para, em coordenação 
com a Electricidade de Moçam-
bique (EDM), reduzir cortes de 
energia eléctrica e que facilitas-
se alguns agentes económicos 
para alocarem um posto de ven-
da ou agência de peças dessas 
indústrias de processamento, 
para não sejam adquiridas longe 
da vila, como está a acontecer. 
Futuramente, perspectiva-se 
instalar uma outra indústria de 
processamento de milho. 

Fomento de gado e a ameaça a 
produção de arroz

Relativamente a criação 
de gado bovino, o director dos 
Serviços Distritais das Activi-
dades Económicas (SDAE) de 
Mecanhelas, Armando Camoto, 
realça que, em 2020, o distrito 
recebeu quatro cabeças de gado 
de raça melhorada do tipo touro, 
para reforçar as suas raças locais 
raquíticas que foram distribuídas 
a alguns criadores na zona de 
Entre-lagos, na vila sede, e na 
localidade de Caronga.

Camoto informou que o dis-
trito de Mecanhelas conta com 
357 criadores onde, em média, 
cada um possui cerca de 45 a 80 
cabeças de gado bovino. Com um 
universo de 14 mil e 476 bovinos, 
Mecanhelas é considerado o 
distrito com maior número de 
gado bovino ao nível da provín-
cia. Uma parte é produzida para 
abate e venda no mercado local, 
outra parte, tem sido vendida nas 
cidades de Cuamba e Lichinga. 

No tocante a inquietação 
sobre a invasão do gado bovino 
que devasta machambas de 
arroz e de milho, o director SDAE 
de Mecanhelas revelou que os 
produtores são culpados, em 
parte, visto que, na zona, têm 
sido violadas as demarcações 
das áreas concedidas por Direi-
tos de Uso e Aproveitamento de 
Terra (DUATs), sendo uma para 
pasto e a outra para produção 
agrícola.

“Para cortar árvores e obter 
lenha, os produtores estão até 
a invadir zonas consideradas 
para pasto, o que não devia 
acontecer porque o animal, em 
algum momento, precisa de fi-
car à vontade. O produtor é que 

fica distraído, quando faz ma-
chambas até na zona de pasto”, 
explicou Camoto.

Para solucionar a problemáti-
ca da invasão do gado ao arrozal, 
o administrador de Mecanhelas, 
Calisto Mussa, marcou uma 
reunião com os produtores e 
criadores para demarcarem as 
áreas de novo, de forma a que 
haja harmonia, uma vez que al-
guns são produtores e criadores 
ao mesmo tempo. 

Obras Públicas

O administrador de Meca-
nhelas, Calisto Mussa, disse que, 
em relação a infra-estruturas 
rodoviárias, o distrito “não esta 
bem”, em virtude de, no princí-
pio do ano, ter chovido muito, 
e a chuva ter danificado com-
pletamente a plataforma das 
estradas.

 “Felizmente não foram des-
truídas as respectivas pontes, 
o que faz com que seja possível 
transitar neste momento para 

qualquer ponto do distrito, 
mesmo com as destruições 
ao longo das estradas. Mesmo 
assim, houve tempo em que não 
era possível transitar porque as 
pontes estavam submersas”, 
informou Calisto Mussa. Neste 
momento, segundo o adminis-
trador, as comunidades têm 
uma “luz no fundo do túnel”. 
Está garantida a construção 
de 90 quilómetros da estrada 
Cuamba-Mecanhelas. As obras 
vão iniciar em 2022, através de 
fundos do Banco Mundial, num 
valor que ainda não foi anun-
ciado.

“Temos agora, no terreno, 
uma equipa técnica que está a 
fazer um estudo de viabilidade. 
Já se fez o levantamento das ca-
sas e plantas com vista a indem-
nizar as pessoas que poderão 
ser afectadas, para além de que 
já foram feitas duas reuniões de 
consulta pública, onde se soube 
que o Banco Mundial já aprovou 
o projecto relativo a asfaltagem”, 
disse Mussa.

O administrador de Meca-
nhelas afirma que o projecto da 
estrada Cuamba-Mecanhelas 
será uma “grande valia” porque 
as obras que estavam destina-
das para esta estrada vão passar 
por outras, terciárias, partindo da 
vila-sede à Mepanhira, e Entre-
-lagos à Chiuta. 

“Este ano, mesmo com essas 
chuvas, transita-se bem nas 
vias em que não se transitava 
há sensivelmente cinco anos. A 
mesma intervenção será feita 
de Mepanhira à Mulumbo e de 
Mepanhira à Etatara. Neste 
momento, a Administração Na-
cional de Estradas (ANE) está 
no processo de contratação dos 
respectivos empreiteiros para o 
efeito”, disse Mussa.

No âmbito de Água e Sanea-

mento, em parceria com a Water 
Aid, o distrito construiu três 
sistemas de abastecimento de 
água, sendo um em Caronga, um 
em Iataria, em Chamba, e outro 
em Muria, onde foram construí-
dos igualmente dois balneários 
e dois sanitários com vista a 
disponibilização de água nas 
escolas no âmbito da COVID-19.

Com vista a garantir a segu-
rança alimentar, as autoridades 
do distrito estão a sensibilizar os 
camponeses no sentido de não 
venderem o milho em grandes 
quantidades como forma de não 
criar bolsas de fome. Segundo o 
administrador de Mecanhelas, 
no âmbito do Programa “Susten-
ta”, as sementes chegaram tar-
de no distrito, por isso, servirão 
para a segunda época agrícola. 

Perfil do distrito 
de Mecanhelas 

O distrito de Mecanhelas 
está localizado na parte Sul da 
Província do Niassa, a 391 qui-
lómetros da capital provincial, a 
cidade de Lichinga, confinando a 
Norte com o distrito de Mandim-
ba, a Sul com o distrito de Milan-
ge, da Província da Zambézia, a 
Leste, com o distrito de Cuamba 
e, a Oeste, com a República do 
Malawi.

A população de Mecanhelas 
é estimada em mais 290 mil 
habitantes. A estrutura etária 
do distrito reflecte uma relação 
de dependência económica. Por 
cada dez crianças ou anciões, 
existem dez pessoas em idade 
activa. Com uma população jo-
vem (49 porcento abaixo dos 15 
anos), tem um índice de mascu-
linidade de 95 porcento. 

A taxa de urbanização do dis-
trito é de quatro porcento, con-
centrada na vila de Mecanhelas.

Mecanhelas projecta, para 2021, uma colheita superior à de 2020 

O distrito está a produzir muito arroz devido à queda regular da chuva

A população é incentivada a não vender todo o excedente agrícolaEstado das vias de acesso para zonas de produção de arroz
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CULTURA

Igreja de Messumba vai ser 
património cultural

Terrorismo destaca-se nos 
aniversários da União Africana

A igreja formou várias personalidades durante anos

Texto: Teresa Tadeu

Texto: Nelito Fulucane

Texto: Chahide Filipe

O porta voz da Sexta Ses-
são Ordinária do Conselho 
Executivo Provincial, Alocre 
Saíde, anunciou em Abril do 
ano em curso o arranque do 
processo de classificação da 
igreja Anglicana de Messumba, 
em Niassa, para sua elevação 
à categoria de património 
cultural.

Segundo Saíde, a Igreja 
Anglicana de Messumba car-
rega uma história importante, 
por ter sido uma “escola” que 
formou de várias personali-

dades e permitiu a expansão 
do cristianismo assim como 
a educação e moralização das 
comunidades locais. “Os tra-
balhos já arrancaram. A nível da 
província, criamos 243 comités 
de gestão com o objectivo 
de garantir a conservação e 
divulgação da igreja”, disse 
Alocre Saíde.

Aida segundo Saíde, para 
além dos técnicos de diver-
sas áreas de conhecimento, 
algumas universidades estão 
envolvidas nos trabalhos de 
produção de informação sobre 
Messumba. “Existe, por um 
lado um trabalho permanente 
entre a Direcção Provincial de 

Cultura e Turismo e ARPAC 
(Instituto de Investigação 
Sociocultural)”, disse Alocre 
Saíde adicionando que estão 
também em curso trabalhos 
de identificação de mais locais 
históricos que existem na pro-
víncia de Niassa.

Dados indicam que, dos 
567 locais históricos já identi-
ficados em Niassa, 200 estão 
sinalizados com placas para 
identificação. Existem em 
Niassa 42 monumentos, dois 
dos quais já foram classifica-
dos à categoria de património 
nacional, nomeadamente, a 
igreja Católica de Massangulo 
e o Matchedje.

O escritor moçambica-
no, Alerto Bia, terminou a 
produção de seu novo livro, 
intitulado “Desassossego 
por Dentro”, que será breve-
mente publicado no Brasil e 
em Moçambique.

Composto por 50 poe-
mas cuidadosamente se-
leccionados pela editora 
brasileira Folheando, o livro 
tem 76 páginas agrupa-
das em 4 partes principais, 
nomeadamente, o Sopro 
Confinado, o Verbo, a Palavra, 
as Lâminas de Fogo e, por 
último, os Detalhes de Um 
Lugar. “Devido a pandemia 
da COVID-19, o lançamento 
no Brasil será feito a partir de 
plataformas electrónicas”, 
disse o autor sem avançar a 
data de lançamento. 

Bia faz resumo do seu 
próprio livro. “Abarco, nesta 
obra, uma diversidade temá-
tica do estado íntimo do ente. 
Na apreensão do estado da 
alma pelos tempos actuais, 
faço uma temática voltada a 
própria cura da alma nestes 

tempos, de distanciamento 
social e de quarentena. No 
exercício da palavra, abordo 
aspectos próprios do escopro 
da palavra, a solidão da escri-
ta, o “tedium’’ que encobre a 
alma. Na exaltação do amor, 
trabalho o sentimento como 
fardo que carregamos no 
coração, trazendo os seus 
traumas e complexos. Na 
nostalgia, exprimo a paixão 
por uma terra-mãe, terra que 
me viu crescer e exalto as 
maravilhas, a insolência de um 
lugar com vidas esquecidas, 
espécie de um covil”, escreve 
o autor. 

Alerto Bia nasceu na pro-
víncia de Inhambane, em 
Março de 1993. É membro do 
Clube de Escritores, Poetas e 
Amigos do Niassa (CEPAN). 
Sua primeira obra, intitulada 
“Sonhar é ressuscitar”, foi 
publicada em 2016. No ano 
seguinte, publicou mais uma 
obra, com o título «Sombras 
Cálidas», sob a chancela da 
Editora do Carmo, do Brasil. 
Em 2019, Bia ganhou o quarto 
lugar e um Concurso Interna-
cional de Poesia, denominado 
Prémio Cecília Meireles.

Alerto Bia lança 
“Desassossego por 
Dentro”

Decorreu no dia 25 de Maio 
do ano em curso, na cidade 
de Tete, a comemoração do 
aniversário número 58 da 
fundação da Organização da 
União Africana (OUA), numa 
cerimónia que, de novo, os 
ataques militares e o terro-
rismo em Cabo Delgado foram 
temas de destaque.

Em 2021, o lema escolhido 
pela Organização é “Artes, 
cultura e património da hu-
manidade, a alavanca para a 
construção da África que que-
remos”. É um lema inspirador, 
mas o facto é que durante quase 
40 anos de sua existência, a 
OUA não conseguiu evitar inú-
meros conflitos que assolaram 
o continente africano, nem 
promover de forma efectiva o 
seu desenvolvimento.

Ciente de que há novos 
desafios que se colocam para 
a África contemporânea, o 
representante da secretária 

do Estado da província de Tete, 
Lourenço Baulene discursou, 
no aniversário em Tete, fazen-
do lembrar que 25 de Maio é 
um dia de reflexão sobre a luta 
dos africanos em prol do fim do 
colonialismo. 

Em representação ao go-
vernador de Tete, o director 
provincial da cultura e turismo, 
Richad Baulene, repetiu que a 
data assinala a libertação do 
continente e é uma oportuni-
dade para reconhecer os feitos 
dos homens e mulheres que 
tanto batalharam pela auto-
determinação, independência 
e liberdade de seus povos.

Ainda segundo Baulene, 
hoje-em-dia, os países africa-
nos têm vários novos desafios. 
Moçambique e a província de 
Tete, em especial, devem con-
tinuar vigilantes para qualquer 
movimentação estranha re-
lacionada com terrorismo ou 
ataques armados. “Quando 
percebidas, as movimentações 
devem ser denunciadas às au-
toridades competentes”, disse 

Baulene apelando para que 
os moçambicanos continuem 
solidários com as vítimas dos 
ataques realizados por insur-
gentes, que vêm arrasando 
a província de Cabo Delgado 
desde Outubro de 2017.

A insurgência em Cabo 
Delgado é um problema lem-
brado em quase todos últimos 
aniversários da OUA. Durante 
a celebração de 2019, o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
lembrou a questão. “Estamos 
cientes de que muitos desafios 
persistem na construção do 
bem-estar colectivo. Somos 
chamados a contribuir de forma 
eficaz na busca de soluções 
para ataques de malfeitores, 
sem rosto, que assolam a pro-
víncia de Cabo Delgado”, lê-se 
no portal do Governo.

Em Outubro de 2020, Mo-
çambique fazia três anos a viver 
casos de terrorismo em Cabo 
Delgado. A OUA foi criada a 25 
de Maio de 1963 para enfrentar o 
colonialismo, o neocolonialismo 
e apropriação das suas riquezas.
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As crianças moçambicanas 
celebraram, em Junho do ano 
em curso, duas das datas mais 
importantes de suas vidas, 
nomeadamente, o Dia Mundial 
da Criança, a 1 de Junho, e o 
Dia Internacional da Criança 
Africana, a 16 de Junho, mas 
o desenvolvimento físico dos 
petizes está a ser condicio-
nado por casos de violações 
sexuais.

Em Moçambique, o 1 de 
Junho de 2021, foi celebrado 
sob o lema “Proteger a Criança 
é Responsabilidade de Todos.” 
Segundo o Fórum da Socie-
dade Civil para os Direitos da 
Criança (ROSC), as crianças 
constituem mais da metade 
da população moçambicana e 
é preciso protegê-las contra a 
COVID-19, conflitos armados, 
violações sexuais, trabalho 
infantil, uniões prematuras, 
gravidezes precoces e outras 
situações que podem perigar 
o desenvolvimento físico e 
psicológico dos menores.

Enquanto alguns dirigen-
tes realizam acções em prol 
da protecção das crianças, 
existem pais e encarregados 
que continuam a impedir o 
crescimento daqueles que, 
num futuro breve, serão os 
responsáveis pelo destino 
do país. 

Pai viola filha durante 
seis anos

Em pleno mês das crianças, 
o tribunal de Marromeu, na 
província de Sofala, condenou, 
à pena de prisão de 9 anos e 
seis meses, um cidadão que 
mantinha relações sexuais 
com a sua própria filha, cujo 
nome mantemos em anoni-
mato. Santos Afonso Monteiro 
foi acusado de violar sua filha 
de 12 anos de idade. Aliás, aos 
12 anos, o acto estava apenas a 
iniciar, porque Monteiro violou 
a sua filha várias vezes durante 
seis anos.

Segundo a sentença pro-
ferida pela Juíza do Tribunal 
Judicial de Marromeu, Gui-
lhermina Mercedes, sempre 
que a rapariga pedia material 
escolar, o criminoso só podia 
dar depois de manter relações 
sexuais com a mesma. O acto 
repetiu-se várias vezes, antes 
de ela completar 18 anos de 
idade. Houve momentos que a 

violação acontecia de manhã, 
quando a mãe da menina ia a 
machamba.

Guilhermina Mercedes 
conta que, todas as vezes, o 
réu violou a menina sem usar 
preservativo. O criminoso 
chantageava a criança para 
que não denunciasse sequer 
uma das violações. Nem a 
Direcção da Escola Secundária 
de Marromeu, onde a menina 
estudou durante anos, sabia 
que, para estudar, a pequena 
oferecia o seu corpo ao pai.

Para além dos mais de 
nove anos de prisão, e mes-
mo sabendo que não existe 
preço suficiente para pagar a 
crueldade cometida contra a 
criança, com base no Artigo 174 
do Código Penal, Guilhermina 
Mercedes sentenciou que 
Santos Monteiro deverá pagar 
30 mil meticais a favor da filha.

“Atitude do arguido é injus-
tificável. Como pai, ele deveria 
ser e educador”, comentou 
Guilhermina Mercedes. “Não 
se justifica, senhor Santos, em 
qualquer parte do mundo. Sua 
obrigação devia ser educar e 
dar assistência à menina até 
atingir a maioridade, que são 
os 21 anos e, mesmo atingido 
a maioridade, ela não deixa 
de ser sua filha”, admoestou 
a juíza.

Antes de ser levado à ca-
deia para cumprir pena, Santos 
Monteiro mostrou arrependi-
mento. “A lei foi cumprida. Vou 
assumir as consequências, 
doutora. Até 2021, se até lá 
Deus por a mão para eu viver”, 
cabisbaixo, disse o condenado.

Violência contra criança 
continua alta

O caso de senhor Santos 
apenas um dos vários casos 
de violência que acontecem 
em Moçambique. Os gabinetes 
de Atendimento a Família e 
Menores Vítimas de Violência 
em Moçambique assistiram, 
em 2020, vinte e dois mil e 968 
casos de violência, dos quais 
sete mil e 455 são crianças, 
o que representa uma cifra 
percentual de 32.4 porcento 
do total de vítimas.

Os dados foram divulgados 
pelo Governo de Moçambique, 
em Maio do ano em curso, 
durante a apresentação dos 
resultados do Inquérito Na-
cional Sobre a Violência Contra 
Criança (INVIC), que inclui a 
componente de aconselha-
mento, testagem e retorno 
de resultados para o HIV. O in-
quérito tinha também por ob-
jectivo avaliar a magnitude da 
violência sexual, física e emo-

cional contra crianças, bem 
como identificar os potenciais 
riscos, factores protectores e a 
provisão de informação para os 
programas e políticas.

Segundo o INVIC, uma cifra 
de 32.1% das meninas e 40.3% 
dos rapazes já sofreram algum 
tipo de violência, na maior par-
te, praticados por familiares ou 
conhecidos. 

O inquérito revela ainda 
que 7.6 porcento das raparigas 
e 2.3 porcento dos rapazes, 
entre 18 e 24 anos de idade, 
estão infectadas pelo HIV. Em 
adição, 21 porcento das rapari-
gas, entre 13 e 17 anos de idade, 
e 41.1% porcento, entre 18 e 24 
anos, casaram-se ou viveram 
em uniões maritais antes dos 
dezoito anos.

Governo emprenhado em 
prol da criança

Durante a apresentação 
dos dados do INVIC, a ministra 
de género, criança e acção 
social, Nhelete Mondlane, disse 
que o bem-estar da criança 
moçambicana constitui uma 
das prioridades do governo de 
Moçambique, por isso, o go-
verno tem prestado assistên-
cia médica e medicamentosa a 
várias crianças, no âmbito da 
prevenção de doenças e des-

nutrição, bem como acesso de 
raparigas a educação.

 “É por isso também que 
foram aprovados instrumen-
tos de protecção à criança, com 
destaque para as leis sobre a 
promoção e protecção dos di-
reitos da criança, de prevenção 
e combate a tráfico de pessoas, 
particularmente mulheres e 
crianças, o Plano Nacional de 
Acção para Criança, a Estra-
tégia de Prevenção e Combate 
aos Casamentos Prematuros, 
os Padrões Mínimos de Aten-
dimento a Criança”, enumerou 
Nhelete Mondlane.

Ainda de acordo com a 
ministra, o governo moçam-
bicano tem estado a prestar 
assistência multiforme a agre-
gados familiares vivendo em 
situação de vulnerabilidade, 
sobretudo os agregados che-
fiados por crianças, através de 
programas de segurança social 
básica. 

“O incremento de menores 
com registo de nascimento, a 
promoção da sua participação 
nos assuntos que dizem res-
peito, através de apresentação 
de programas nos meios de co-
municação social, parlamento 
infantil e outras iniciativas 
constituem resultados na me-
lhoria das condições de vida da 
criança”, destacou a ministra.

A falta de material escolar condiciona a educação das raparigas

Violações sexuais continuam desafio 
para crianças em Moçambique
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AGRO-PECUÁRIA

Distritos do Centro e Norte ganham 
projecto de redução de pobreza

Criador gera mais de 40 empregos em Gaza

Texto: Dulce Laiton 
Foto: Albineiro Tsiru

Texto e fotos: Gertrudes Nhavene

O PRODAPE foi lançado pelo Presidente da República

Governadora visita curral de Xavier Chithango

O Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas lançou, 
em Maio do ano em curso, em 
Chitima, província de Tete, o 
Projecto de Desenvolvimento 
da Aquacultura de Pequena 
Escala (PRODAPE), que tem 
como objectivo contribuir 
para a redução da pobreza 
e melhoria da segurança 
alimentar e nutricional entre 
famílias rurais de 23 distritos 
do centro e norte de Moçam-
bique.

O projecto foi lançado pelo 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, no fim de Maio de 2021, 
está orçado em 49 milhões 
de meticais, para 5 anos, e vai 
criar 17 mil postos de trabalho 
nas zonas visadas.

Na sua intervenção, Nyusi 
afirmou que a promoção da 
aquacultura dominada pelo 
sector familiar é uma visão 
estratégica do Governo, pois o 
processo favorece a inserção 
de famílias rurais na economia, 

e em toda a cadeia de valor 
para geração de emprego e 
rendimentos. “Hoje viemos 
aqui fazer o lançamento de 
um projecto estruturante que 
irá marcar uma viragem na 
abordagem da actividade de 
aquacultura no país, durante 
o próximo quinquénio”, disse 
o Presidente.

Ainda no discurso de oca-
sião, Filipe Nyusi informou 
que, segundo a estimativa 
de 2020, o sector de pescas, 
onde a aquacultura se insere, 
contribuiu com apenas dois 

porcento do PIB nacional, 
apesar de o país ter uma 
extensa costa marítima, de 
dois mil e 700 quilómetros de 
águas e interiores. “Apesar do 
vasto território, a aquacultura 
concentra-se nas províncias 
de Gaza, Tete e Manica, com 
registo de dois mil e oitenta to-
neladas em 2020, perto de 60 
porcento da produção total do 
país”, adicionou o Presidente.

Sabe-se que o PRODAPE 
vai abranger elementos de 
desenvolvimento basilar, sem 
deixar de fora os pequenos 

produtores, empresários da 
área de aquacultura rural, jo-
vens, mulheres e estudantes 
recém-formados em aqua-
cultura.

O lançamento do contou 
também com a presença do 
governador de Tete, Domin-
gos Viola, da ministra do mar, 
águas interiores e pescas, 
Augusta Maita, e da directora 
regional da África Austral e 
Oriental do Fundo Interna-
cional do Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA), Sara Bhunu.

Em sua intervenção, Do-
mingos Viola disse que Tete 
possui uma superfície de 100 
mil 742 quilómetros quadra-
dos, dos quais, as águas inte-
riores ocupam dois mil e 900 
quilómetros quadrados. Por 
isso, em Tete, a pesca constitui 
uma das principais fontes de 
rendimento das comunidades 
rurais situadas ao longo da 
albufeira. “A aquacultura na 
nossa província é exercida por 
cerca de 460 piscicultores que 
produzem um volume global 
de aproximadamente mil to-
neladas por ano”, informou o 

governador.
Dados indicam que o PRO-

DAPE vai ser implementado 
nos distritos de Mágoè, Cahora 
Bassa e Marávia, abrangendo 
cerca de duas mil e 320 fa-
mílias.

Sara Bhunu lembrou que 
um dos objectivos do PRO-
DAPE é transformar o sector 
de agricultura de subsistência 
para comercial sustentado 
pelo envolvimento de pe-
quenos produtores, particu-
larmente mulheres e jovens 
desempregados, prontos para 
abraçar o negócio de aqua-
cultura.

Augusta Maita projectou 
que o PRODAPE trará resul-
tados que responderão as 
expectativas do governo e dos 
moçambicanos.

Na sua estadia em Tete, 
Nyusi inaugurou um Centro 
de Saúde na cidade capital e, 
no distrito de Mutarara, lançou 
a primeira pedra do projecto 
de reconstrução do Ramal da 
linha férrea ligando Dona Ana 
à Vila Nova da Fronteira, num 
troço de 44 km.

Um criador de gado da loca-
lidade de Machaila, no Distrito 
de Mapai, em Gaza, está a gerar 
postos de emprego a partir do 
desenvolvimento da actividade 
pecuária, iniciada no tempo da 
Guerra Civil em Moçambique.

 
Trata-se de Xavier Chi-

thango, de mais de 60 anos, 
que conta com 746 cabeças de 
gado bovino de raça melhorada 
denominada Bramam e outras 
espécies que contribuíram para 
a construção de dois hotéis, 
dois postos de abastecimento 
de combustível, uma escola 
de condução e uma loja com 
armazém que funcionam nos 
distritos de Mapai e Chicuala-
cuala, onde está a empregar 47 
trabalhadores.

Além de criar postos de em-
prego, Chithango construiu uma 
casa de alvenaria que tem pri-
meiro piso para família, comprou 
viaturas para dinamizarem o seu 

trabalho e construiu duas fontes 
de abastecimento de água para 
o consumo e abeberamento de 
seus animais. 

O gado bovino constitui 
a sua actividade principal do 
empreendedor, pois, é através 
dele que consegue sustentar a 
família e pagar as despesas de 
educação dos filhos, para além 
de contribuir para o desenvolvi-
mento das comunidades locais. 
“O meu agregado familiar é 
constituído por 18 pessoas, den-
tre filhos e netos. Deste número, 
conto com polícias, professores, 
estudantes e outros que estão 
a ocupar cargos de chefia e 
direcção”, explicou Chithango.

O empreendedor conta que, 
no início, devido a guerra dos 16 
anos, passou por momentos di-
fíceis, uma vez que perdeu todo 
seu gado. Findo o conflito arma-
do, começou a explorar madeira 
e conseguiu dinheiro para a 
compra do gado. Com andar do 
tempo, conseguiu multiplicar os 
animais, parte dos quais vendeu 

e comprou viaturas. “
Não fiz nenhum empréstimo 

para atingir este nível. Apenas 
investi com a venda dos animais, 
o que me fez acreditar que é pos-
sível ganhar a vida com activi-
dade pecuária”, disse Chithango 
acrescentando que o dinheiro 
que ganha nos postos de em-
prego é usado para o fomento 
do gado e abertura de novas 
oportunidades de trabalho.

A governadora da província 
de Gaza, Margarida Chongo, vi-
sitou recentemente o distrito de 
Mapai, no âmbito da Governação 
Aberta e Inclusiva e mostrou-se 
satisfeita com o trabalho levado 
a cabo por Xavier Chithango, 
particularmente na melhoria da 
espécie e no investimento que 
tem feito para o desenvolvimen-
to das comunidades.

Margarida Chongo comen-
tou que existem muitos cria-
dores, que têm até mais de 
100 cabeças, mas ainda pedem 
apoio do governo para cons-
trução de fontes de provisão de 

água, mas Chithango construiu 
a sua própria fonte para si e para 
os outros.  A chefe do Executivo 
de Gaza acrescentou que, ac-
tualmente, o governo distrital 
está com atenções viradas para 
actividades de sensibilização 
a criadores de gado com vista 
a seguirem o exemplo de Chi-
thango, pois muitas pessoas 
não acreditam que a criação de 
animais gera renda.

Segundo o administrador 
de Mapai, Narciso Nhamuhuco, 

a criação de gado é uma ac-
tividade de bandeira naquele 
distrito. Por isso, estão a ser 
desenvolvidas acções para 
impulsionar o fomento pecuá-
rio, transformando furos em 
pequenos sistemas com vista 
a aumentar a capacidade da 
disponibilidade de água para o 
abeberamento de animais. Está 
também a ser dada assistência 
a criadores no melhoramento de 
raça através do cruzamento de 
espécie “landim” com “braman”.
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Diarreia e malária 
voltam a atingir Moma

Tete reduz casos de 
desnutrição crónica

Namuno vai ter novo centro de
tratamento de lixo hospitalar

Texto: Bernardo Cussumanga
Foto: RM

Texto: Arlindo Victorino

Texto: Nelito Fulucane
Foto: Folha de Maputo

As chuvas e seca que se 
registam nos distritos de Mu-
tarara, Doa, Marara, Changara, 
Moatize e Mágoè, na província 
de Tete, contribuíram para a 
notificação de dois mil casos 
de desnutrição crónica entre 
Janeiro e Março de 2021, con-
tra os três mil reportados no 
primeiro trimestre de 2020, o 
que representa uma descida 
em 25 porcento.

Os dados foram tornados 
públicos a 24 de Maio do ano 
em curso, pela Associação da 
Agência de Desenvolvimen-
to Económico Local de Tete 
(ADELT), durante o balanço 
trimestral de 2021.

O director Executivo Pro-
vincial da ADELT, Tomás Muar-
ramuassa, dirigiu a sessão 
de balanço e lembrou que a 
Agência está a trabalhar ar-
duamente para minimizar os 
casos de desnutrição crónica 
que se registam nos últimos 
anos em Tete. 

O responsável provincial de 
nutrição no Serviço Provincial 
de Saúde, Fábula da Silva, está 
satisfeito com o resultado. 
“Este ano (de 2021), sentimos 
privilegiados porque foram no-

tificados casos de desnutrição 
abaixo do indicador em relação 
ao ano passado, mas é neces-
sário que continuemos com o 
rastreio de casos duma forma 
massiva, para que realmente 
tenhamos o número exacto de 
casos de malnutrição na pro-
víncia”, disse Fábula da Silva.

Para Fábula da Silva, a in-
segurança alimentar e a falta 
de excedente agrícola são 
dois dos principais factores 
que contribuem a desnutrição 
crónica em Tete. “Por isso, 
os activistas comunitários e 
mães-modelos devem dobrar 
os esforços de aconselhamen-
to nutricional nas comunida-
des rurais.

Sabe-se que, para estan-
car a desnutrição crónica na 
província de Tete, o sector da 
Saúde criou brigadas móveis 
em vários distritos. “Temos 
feito palestras de sensibiliza-
ção em matéria de nutrição, 
mas a presença das equipas 
da Saúde está a assustar as 
comunidades. A população 
está a fugir porque pensa que 
o pessoal da Saúde está a 
realizar campanhas de vaci-
nação”, contou Fábula da Silva 
apelando as comunidades para 
não deixarem de se alimentar 
preferindo o consumo de ali-
mentos fortificados.

Fecalismo a céu aberto é uma das causas de diarreia em Moma

Cento e 94 pessoas apa-
nharam diarreia no distrito de 
Moma, em Nampula, de Janeiro 
a Maio do ano em curso, o que 
representa uma subida em 42 
casos, se comparado com o 
igual período de 2020. 

O director dos Serviços 
Distrital de Saúde Mulher e 
Acção Social (SDSMAS), Bap-
tista João, diz que a situação 
de Moma é preocupante. “A 
situação das diarreias nas 
nossas unidades sanitárias 
preocupa-nos a nós funcioná-
rios da Saúde. Temos até casos 
suspeita de cólera. Já colhemos 

as amostras para análise no 
laboratório de análises clínicas 
da cidade de Nampula”, disse 
Baptista João adicionando 
que, em Moma, 20 pessoas 
apanharam cólera este ano, 
contra as 59 pessoas de 2020. 

De acordo com Baptista 
João, a diarreia em Moma está 
a ser causada por fecalismo ao 
céu-aberto, consumo de água 
imprópria e por insuficiên-
cias no saneamento do meio. 
Para combater a diarreia em 
Moma, o SDSMAS, parceiros 
de cooperação e as lideranças 
comunitárias estão a trabalhar 
na mobilização e sensibilização 
das comunidades locais em 
matérias de saneamento do 
meio, uso de água tratada, uso 
correcto de latrinas. 

A Saúde em Moma não 
está apenas preocupada com a 
diarreia. “A malária é a patologia 
com maior entrada em todas 
unidades sanitárias na região. 
Ela passou a ser uma marca 
nas nossas comunidades. De 
Janeiro a Maio de 2021, regis-
tamos 4 mil e 959 casos, contra 
3 mil 803 em igual período do 
ano passado. Felizmente não 
registamos sequer um óbito”, 
contou Baptista adicionando 
que, em média, o distrito re-
gista 20 casos da malária em 
cada unidade sanitária. 

No âmbito do programa 
Nacional de Combate a Malária 
(PNCM), a direcção da Saúde 
de Moma vem divulgando 
mensagens sobre uso correcto 
de redes mosquiteiras e sobre 
observância do saneamento 
do meio nas comunidades, 
mesmo assim, os casos de 
malária estão a aumentar e as 
comunidades ainda usam as 
redes mosquiteiras para pesca.

“Nós sabemos que algu-
mas pessoas fazem as redes 
mosquiteiras de redes de 
pesca. Com a Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), 
destruímos recentemente 
quase 50 metros de redes 
mosquiteiras que estavam a 
ser usadas para pescar”, con-
cluiu o director. 

Um centro de trata-
mento do lixo hospitalar e o 
respectivo posto de trans-
formação eléctrica vão ser 
instalados, até Agosto do 
ano em curso, no distrito de 
Namudo, em Cabo Delgado. 

As obras estão ava-
liadas em dois milhões de 

meticais. O director provincial 
de Saúde, Magido Sabune, 
anunciou a novidade recen-
temente, na vila de Namuno, 
momentos depois de um 
Encontro de Consignação da 
equipa indicada para a cons-
trução do empreendimento.

 “O centro de tratamento 
do lixo será composto por uma 
incineradora, fossa biológica e 

trituradora”, disse Magido 
Sabune.

Devido à necessidade 
de instalação de máquinas 
que requerem energia de 
melhor qualidade, sem 
oscilações frequentes, foi 
projectada a instalação de 
um gerador e um posto de 
transformação da energia 
eléctrica no local.
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A comunidade de Macu-
nhule, no distrito de Chon-
goene, não está a conseguir 
extrair barro suficiente para 
produzir objectos de olaria e 
cerâmica, porque a mina na 
qual se retira o material ficou 
inundada com as chuvas re-
gistadas entre Janeiro e Abril 

As chuvas intensas que 
caíram em Maputo, no início 
de Janeiro do ano em curso, 
aumentaram os níveis de 
armazenamento de água 
nas principais barragens da 
província e provocaram a 
destituição de várias infra-
-estruturas, cuja recuperação 
vai precisar de pelo menos 35 
milhões de meticais.

Até Março do ano em cur-
so, a ANE já havia consumido 
mais de cinco milhões em 
trabalhos de emergência em 
resposta ao mau tempo re-
gistado em Maputo no início 
de 2021. Para repor definiti-
vamente os danos provocados 
nas barragens e estradas, são 
necessários 35 milhões de 
meticais. 

Até 31 de Março do cor-
rente ano, a Barragem dos 
Pequenos Libombos, no rio no 
rio Umbelúzi, tinha já registado 
um incremento do volume de 
água armazenada, dos an-
teriores 64 milhões para 381 
milhões de metros cúbicos, o 

Chuvas travam extracção de barro em Gaza 

Necessários milhões para reabilitar 
estradas danificadas

Algumas vias ficaram totalmente alagadas

O barro está a escassear no distrito

Em Chongoene, a olaria é praticada por produtores singulares

do ano em curso. 
Está a ser difícil produzir 

cântaros, alguidares, vasos, 
tijolos e panelas de barro em 
Macunhule. O barro escasseia, 
mas há esperança de que, nos 
próximos meses, a chuva vai 
abrandar e a actividade dos 
oleiros será retomada. 

Segundo o director do 
Serviço Distrital de Activida-

equivalente a um aumento em 
99 porcento. 

Enquanto isso, a Barragem 
de Corrumana, acumulou 788 
milhões de metros cúbicos de 
água, de Janeiro a Março do ano 
em curso, o que correspondeu 
a um armazenamento de mais 
de 58 porcento, se compara-
do com o mesmo período de 
2020, onde a água guardada 
não ultrapassou os 243 mi-
lhões de metros cúbicos. 

Os dados foram apresen-
tados pelo representante da 
Administração Regional de 
Águas do Sul (ARA-Sul), João 
Costa, durante uma reunião do 
Conselho Técnico do Instituto 
Nacional de Gestão de Desas-
tres (INGD), na província de 
Maputo, onde se fez o balanço 
da época chuvosa 2020-2021.

Durante o balanço, soube-
-se que, desde Dezembro de 
2020, o caudal do rio Maputo 
subiu e, a partir de Fevereiro do 
ano em curso, permaneceu no 
nível alerta. 

Em Março de 2021, a água 
começou a transbordar e a 
danificar a estrada que liga 
o posto administrativo de 
Catuane à vila-sede de Bela 

des Económicas (SDAE) de 
Chongoene, Ernesto Guambe, 
a cerâmica e a olaria contri-
buem bastante para o au-
mento de emprego e da renda 
familiar das comunidades do 
distrito.

Em Chongoene, a olaria 
é praticada por produtores 
singulares, mas existem duas 
associações de oleiros, em 
Nguzene, que se dedicam, 
principalmente, à produção de 
tijolos para comercialização.  

“Não temos mercado des-
tinado para a venda dos pro-
dutos da olaria e cerâmica. Os 
clientes existentes procuram 
os objectos directamente 
dos locais de produção”, dis-
se Guambe, avançando que 
o governo provincial está a 
planificar a construção de 
um mercado de objectos de 
olaria e cerâmica no distrito 
de Bilene. 

Enquanto o barro es-
casseia, a comunidade de 
Macunhule pode recorrer à 

Vista, no troço da zona do lago 
Mandjene. 

Enquanto isso, a bacia de 
Umbeluzi interrompeu a liga-
ção entre Boane e Mazamba-
nine. “Foram ainda registadas 
interrupções nas vias Sabié-
-Magude, Mutasse-Magude, 
Magude-Chinhanguanine, 
Maragra-Calanga e Machubu e 
outras vias secundárias e ter-
ciárias, tais como, as estradas 
entre Salamanga-Catuane, 
Enchisa-Catuane, Magude-
-Panjane e Maragra-Calanga”, 

agricultura. Aliás, em Chon-
goene, existem um número 
considerável de fábricas de 
processamento de produtos 
agrícolas, como algodão, 

disse João Costa.
As chuvas provocaram 

também a interrupção da via 
ao longo da Estrada Nacional 
Número Um (EN1), na baixa de 
3 de Fevereiro. 

Ficou ainda alagada a via de 
acesso ao posto Administra-
tivo da Ilha Josina Machel, na 
faixa entre a EN1 e o dique de 
defesa, sem contar as dezenas 
de habitações e algumas obras 
de infra-estruturas sociais 
alagadas.

Com vária vias interrompi-

milho, mandioca e arroz. A fá-
brica Agrizema Poiombo, por 
exemplo, produz quase duas 
toneladas de arroz e uma de 
milho, por dia. 

das, era necessário algum tra-
balho para permitir a circular 
de pessoas nas comunidades 
da província de Maputo.

 “A Administração Nacional 
de Estradas iniciou de imediato 
trabalhos de reposição de 
algumas vias. Foram feitas 
intervenções em vias tais 
como Salamanga-Catuane, 
a l to  E n c h i s a - C a t u a n e , 
Magude-Panjane, Magude-
Mutasse, Maragra-Calanga e 
Machubo-Macaneta”, disse 
João Costa.



Junho de  2021   l  O Campo   l  15

ÁGUA E SANEAMENTO

Comunidades em Moma não têm água potável 

População caminha quilómetros à 
busca de água imprópria

O Governo de Moma, na 
província de Nampula, está 
preocupado com a actual 
taxa de cobertura de água 
potável na região, estimada 
em menos de 28 porcento, 

Mais de 87 mil habitantes 
da localidade de Nsungo, no 
distrito de Moatize, em Tete, 
não tem água de beber e che-
gam a percorrer 12 quilóme-
tros para obter água imprópria 
para a saúde.

A vida da comunidade de 
Nhandoa está complicada. De 
acordo com o líder comunitá-
rio, Viegas Pacate, a população 
recorre ao rio Zambeze para 
buscar água. “Chegados ao 
rio, os residentes são ainda su-
jeitos a ataques de crocodilos. 
Além disso, aquela água não 
é própria para consumo, por 
isso, há um grande risco de 
aquisição de doenças, como 
a diarreia”, contou Viegas 
Pacate.

A situação de Nhandoa é 
dramática. As mulheres es-

Texto: Bernardo Cussumanga 

Texto: Norive Chaphata

um número muito além da 
metade da população do 
distrito.

Segundo os resultados 
preliminares do Censo 2017, 
Moma tem 310 e 706 habi-
tantes. Uma taxa de cober-
tura de 28 porcento repre-
senta 86 mil e 997 pessoas, 

tão a adoptar a estratégia de 
mandar os homens à busca de 
água no Zambeze enquanto 
elas permanecem em casa 
a realizarem outras tarefas. 
Quando é impossível, vão elas 
mesmas. Viegas Pacate conta 
que a população está a preferir 
carregar a maior quantidade 

o que quer dizer que mais de 
223 mil pessoas no distrito 
não tem água potável.

“Para minimizar a si-
tuação, este ano (de 2021), 
o governo vai perfurar 15 
novos furos de água e, com 
apoio de parceiros, reabilitar 
18 fontes das 32 avariadas. 

de água possível em uma 
viagem. “Vão de bicicletas ao 
rio. Carregam até cinco bidões, 
cada um dos quais com vinte 
litros. Ou seja, os homens 
viajam 12 quilómetros com 100 
litros de água numa bicicleta. É 
preciso muita força”, contou o 
líder comunitário. 

Quem vive em Nsungo 
sabe que a população local 
tem outras preocupações. 
“Precisamos de pelo menos 
um posto policial e um posto 
de saúde. Não temos sequer 
uma maternidade”, relatou 
Viegas Pacate adicionando, 
“Estamos a sofrer de diarreia 

e malária. É muito frequente 
as senhoras darem parto pelo 
caminho em direcção à mater-
nidade da cidade de Moatize, 
que dista 72 quilómetros de 
Nsungo. Quando há sorte, as 
grávidas são socorridas por 
motociclistas generosos”, 
contou Pacate. 

A localidade de Nsungo é 
corredor de ladrões de gado 
bovino. “São malawianos que 
passam por aqui, em direcção 
à província de Manica e a uma 
zona chamada de Canongola, 
na cidade de Tete, onde con-
seguem furtar os bois. Nos 
sabemos disso porque não 
trazem nenhum documento 
de compra”, disse Viegas 
Pacate adicionando que, para 
reduzir a gatunagem e contro-
lar o movimento do gado, vão 
ser instalados, brevemente, 
postos de policiamento co-
munitário nos povoados de 
Cachega e Chiondzi-Sede.

Mulheres e homens percorrem quilómetros com água em bicicletas

Há fontes fechadas por custos de operação

Vamos ainda reforçar os 276 
furos existentes no distrito”, 
prometeu Jovenato Maimba, 
director do Serviço Distrital 
de Planeamento e Infra-
-estrutura (SDPI). De acor-
do com Jovenato Maimba, 
existem em Moma fontes de 
água que não mais poderão 
ser reparadas.

 “Por exemplo, a fonte da 
comunidade de Mucoroge, 
em Melupe, não será recupe-
rada devido ao tipo de solo, 
mas o governo de Moma 
está a reunir recursos finan-
ceiros, materiais e humanos 
para reformar o sistema de 
abastecimento de água da 
vila-sede, que poderá ser 
usada pelas comunidades 
ao redor”, garantiu Maimba. 

Algumas fontes de água 
em Moma foram paralisadas 
devido a dívidas acumuladas 
com a Electricidade de Mo-
çambique (EDM). É o caso 
da fonte da vila-sede que 
deixou de fornecer água 
há mais de três meses. “O 
sistema está desligado com 

a EDM, por causa de custos 
de operação. O Governo do 
distrito chegou a receber 
uma factura mensal de 150 
mil meticais de consumo de 
energia eléctrica, contra 70 
mil de arrecadação durante 
um mês”, explicou Jovenato 
Maimba. 

Idealiza-se que, devido 
à elevadas taxas cobradas 
pela EDM, o sistema de 
abastecimento de água na 
vida-sede vai voltar a fun-
cionar, desta vez, usando-se 
corrente eléctrica produzida 
a partir de uma central de 
painéis solares.Moma conta 
actualmente com 342 fon-
tes de água, 32 das quais 
encontram-se avariadas. 

Uma nota, a fechar, indi-
ca que o governo de Moma 
planificou a reabilitação dos 
centros de saúde de Uala e 
Savara, concluir uma mor-
gue do Hospital Distrital, 
como também construir três 
mercados públicos, nomea-
damente, o de Jagoma, o de 
Chalaua e o de Cocoto. 
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Falta energia e estradas para 
capitalizar novo mercado

Texto: Lopes Obadias

Pebane

A população da comunida-
de de Cuassiane, no distrito de 
Pebane, congratula o Governo 
pela abertura, em Abril do ano 
em curso, do maior merca-
do de peixe da província da 
Zambézia, mas a carência de 
energia eléctrica e de vias de 
acesso melhoradas continua a 
aborrecer os residentes.

O mês de Abril iniciou com 
festa em Pebane. A ministra 
do Mar, Águas Interiores e 
Pescas, Augusta Maíta, inau-
gurou o Mercado de Peixe 
de Cuassiane, orçado em 40 
milhões 300 mil meticais. Até 
agora, o mercado de Cuassiane 
é o maior mercado da província 
da Zambézia. Tem 48 bancas, 
vários armazéns e um con-
junto de arcas frigoríficas com 
capacidade de produção de 
300 quilogramas de gelo em 
setenta e duas horas.

Falando no dia da inaugu-
ração, Augusta Maíta disse 
que o novo mercado reflecte 
o compromisso do executivo 
moçambicano na garantia do 
bem-estar da população atra-
vés da construção de infra-
-estruturais que concorram 
para o seu desenvolvimento 
sustentável. 

“A construção do merca-
do neste distrito não foi por 
mera casualidade. Estamos 
numa província riquíssima 
em recursos pesqueiros. Em 
2020, esta província colocou 
no mercado nacional 95 mil to-
neladas de mariscos. O distrito 

de Pebane, sozinho, produziu 
33 mil toneladas, uma cifra 
que representa 34 porcento 
da produção global da provín-
cia da Zambézia”, justificou a 
ministra divulgando que, em 
2020, Moçambique produziu 
quase 431 mil toneladas de 
mariscos e 95 porcento da-
quela produção veio da pesca 
artesanal.

Segundo Maíta, para que 
a pesca artesanal seja mais 
sustentável, são necessários 
mais mercados de peixe em 
vários cantos do país. “Por 
isso, construímos o primeiro 
mercado deste género em 
Namige, no distrito de Mogin-
gual, província de Nampula, e 
vamos brevemente abrir dois 
mercados similares, um em 
Chinamacondo, no distrito de 
Dondo, província de Sofala, e 
outro no distrito de Larde, em 
Nampula”, anunciou a ministra 
revelando que as recentes 
infra-estruturas fazem parte 
de um plano de construção 
de 43 mercados nos próximos 
cinco anos de governação.

Um dos maiores problemas 
da gestão dos mercados de 
peixe em Moçambique é a 
energia eléctrica. “Precisamos 
de um bom modelo de gestão 
dos mercados que estamos 
a construir. Alguns sistemas 
de fio estão a destruir-se por 
causa da baixa qualidade de 
energia e falta de manutenção 
dos equipamentos”, disse 
Augusta Maíta.  

Comunidade pede energia e 
vias de acesso

A população que participou 
do evento de entrega do mer-
cado de Cuassiane agradeceu 
ao Governo pela infra-estru-
tura e prometeu fazer de tudo 
para a sua conservação, mas 
diz que a capitalização do mer-
cado depende da provisão de 

energia de melhor qualidade e 
de vias de acesso melhoradas.

Segundo a vendedeira 
Josefina Alberto, a entrada em 
funcionamento do mercado 
vai trazer outra dinâmica de 
procura e oferta e aumentar 
o movimento de compra de 
peixe em Cuassiane. “Esta-
mos bastante satisfeitos. O 
mercado vai mudar a vida dos 
pescadores, dos consumido-
res de peixe e de muitas outras 
pessoas, mas seria melhor se 
tivéssemos energia eléctrica 
da rede nacional”, disse Jose-
fina Alberto.

O revendedor de peixe 
António Castelo adiciona o 
problema de falta de energia 
eléctrica à degradação das 
vias que dão acesso à comu-
nidade de Cuassiane. “Estes 
problemas estão a influenciar 
negativamente no ritmo do 
nosso negócio. Os nossos 
clientes não conseguem vir 
à Cuassiane porque a via não 
está em melhores condições 
de transitabilidade. Para car-
regarmos o pescado até a 
zonas comerciais, recorremos 
ao único tractor existente 
aqui na comunidade. O tractor 

percorre 15 quilómetros de 
vias degradadas”, lamentou 
António Castelo. 

O chefe do posto admi-
nistrativo de Mulela Mualama, 
Mário Neves, assegura que, 
no âmbito do programa do 
governo, está em curso um 
trabalho visando a electrifica-
ção de Mulela e o programa vai 
também chegar à Cuassiane. 
“O problema vai ser resolvido. 
Pelo menos, já estão criadas 
as mínimas condições para 
que o pescador não se sujeite 
a venda de pescado a preço 
menos rentável, tal como 
sucedia com a falta de local 
para a conservação do rema-
nescente”, disse Mário Neves.

Espectativas de 
desenvolvimento

O governador da província 
da Zambézia, Pio Matos, rece-
beu oficialmente o mercado, 
em nome dos pescadores, 
comerciantes e população da 
povoação de Cuassiane.

 “Queremos, em nome da 
província da Zambézia, agra-
decer ao Governo Central por 
este investimento. Esperamos 

que o mercado melhore a 
vida dos nossos pescadores 
e traga benefícios directos 
às famílias de Pebane e da 
Zambézia. Continuaremos a 
melhorar as estradas que dão 
acesso ao mercado, o sistema 
de abastecimento de água e 
outros serviços”, disse Pio 
Matos.

O governador defende que 
o desenvolvimento da provín-
cia da Zambézia será possível 
somente se os agricultores, 
pescadores e as comunidades 
na Zambézia trabalharem em 
coordenação.

A secretária de Estado 
da província da Zambézia, 
Judith Mussácula, participou 
da cerimónia de entrega do 
mercado. Na sua intervenção, 
reconheceu a importância da 
infra-estrutura para a vida da 
população e mostrou-se feliz 
por se cumprir com mais uma 
promessa do Governo.

Ministra Maíta conversa com vendedeiras após inauguração do mercado de Pebane
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