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Leões aterrorizam Mapulaguene
Os povoados de Kapitine, 

Cumane, Mapulaguene-
-Sede e os bairros um e dois 
e Nhandlopfu, localizados 
no posto administrativo de 
Mapulanguene, distrito de 
Magude, província de Ma-
puto, são apontados como 
as zonas de maior risco 
do conflito Homem fauna-
-bravia em Moçambique. 

Animais estão a ser mor-
tos e machambas estão a ser 
destruídas em Mapulague-
ne. Até Maio do ano em cur-
so, leões já haviam destruído 
mais de 40 machambas de 
culturas diversas, com maior 
destaque para o milho. De 
2017 a 2020, os leões devo-
raram 12 cabritos e 29 bois.

Os dados foram torna-
dos públicos pelo chefe de 
Posto Administrativo de 
Mapulaguene, Fernando 
Djindji, durante a sessão 
extraordinária do Governo 
Distrital de Magude, dirigida 
pela Secretária do Estado na 
Província de Maputo, Vitória 
Diogo. 

O conflito Homem fauna-
-bravia vem constituindo 
ameaça à vida da população 
de Mapulaguene. Segundo 
Fernando Djindji, o fenómeno 
ocorre em quase em todos os 

povoados e para a redução do 
conflito, há necessidade de 
cooperação entre a população 
local. Os ataques resultam 
também da má vedação de 
algumas fazendas de bravio, 
tais como a João Ferreira,a 
Karringana Game Reserve e 
a Masitonto Ecoturismo.

para afugentar os animais”, 
contou Fernando Djindji adi-
cionando que os fiscais da 
zona deverão iniciar com um 
sistema de patrulha regular 
das vedações para garantir 
pronta intervenção ou blo-
quear a saída as invasões 
dos leões.

No quadro da mitigação 
do conflito Homem fauna-
-bravia, as comunidades 
estão a adoptar várias es-
tratégias, tais como o uso de 
foguetes artificiais, buzinas, 
toques de tambores. “Al-
guns até pernoitam nas suas 
machambas com fogueiras 

Os felinos estão a devorar gado bovino

CONFLITO HOMEM FAUNA-BRAVIA

Como forma de mitigar os 
ataques em Mapulaguene, está 
em curso a criação de comités 
de gestão de recursos natu-
rais. “Até ao momento, foram 
criados dois órgãos de base 
em Kapitine e Cumane e está 
a ser construída uma vedação 
para as machambas locais.

Moatize aperta cerco a professores Mugugugo já tem água potável Fazer arte em Inhambane já não compensa Mulheres rebem apoio na prisão
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VARIEDADES

Texto: Raúl Viegas

Os postos administrativos 
de Mandie e Nhamassonge, a 
norte do distrito de Guro, em 
Manica, estão a ser severa-
mente afectados por praga 
de gafanhotos, o que vai com-
prometer a produção agrária 
e a segurança alimentar da 
população local nos próximos 
meses.

Mandie e Nhamassonge já 
estão infestados. Os gafanho-
tos estão a alastrar-se para 
outras comunidades em Mani-
ca. A administradora, Angelina 
Nguiraze, está preocupada. 
“Estes dois postos são os que 

gafanhotos.
“Aproveitem rica vegeta-

ção das terras neste distrito, 
mas apostem também na 
criação de gado bovino, ca-
prino, suíno e criação de aves. 
Tentem minimizar os prejuízos 
provocados pelos gafanho-
tos”, disse Angelina Nguirazi.

Além da praga de ga-
fanhotos e da lagarta de 
funil de milho, as localidades 
de Demaúfe e Massangano, 
no posto administrativo de 
Mandie e Nhacaduzu e Tanda, 
no posto administrativo de 
Nhamassonge, estão sujeitas 
a ataques e destruições pro-
vocadas por elefantes e pela 
queda irregular de chuva.

O menino de 14 anos de 
idade, recentemente abando-
nado pelo tio, no povoado de 
Nhabesse, distrito de Guro, a 
norte da província de Manica, 
está a sobreviver da produção 
agrícola e criação de animais, 
mas quer voltar para casa logo 
que possível.

Na sede de Nhabesse é 
possível ver salas de aulas 
de uma Escola Primaria Com-
pleta, casas para professores, 
residência do régulo, Igreja, 
uma fila de barracas onde se 
vende um pouco de tudo.

As casas de habitação são 
feitas geralmente de pau-
-pique e cobertas de capim, 
muitas delas vigiáveis. Agri-

cultura e criação de animais 
e aves são as actividades 
principais de Nhabesse. 

Por ser uma zona onde a 
chuva cai poucas vezes, os 
camponeses dedicam-se 
ao cultivo de milho, mapira, 
mexoeira, feijões e outras 
culturas resistentes a seca, 
actividade complementada 
pela criação de cabritos, suí-
nos e galináceos. 

É aqui onde o pequeno 
Muchi, de apenas 14 anos de 
idade, foi abandonado pelo seu 
próprio tio, ido da província de 
Maputo. O tio fazia viagens 
regulares àquele ponto do país 
para a compra de cabritos, com 
os quais enchia o seu camião 
para comercializá-los em 
Maputo. Era uma actividade 
de rotina, pois tratava-se do 
seu ganha-pão. 
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mais nos preocupam por es-
tarem em situação crítica. Os 
produtores locais estão sem 
meios para comprar insectici-
das para combater a praga. É 
muito esforço e investimento 
empreendido que estão a ser 
deitados abaixo. Os produ-
tores estão desanimados”, 
contou a administradora.

Como alternativa, Angelina 
Nguirazi recomendou a popu-
lação a recorrer a zonas baixas 
e a margens dos rios Zambeze 
e Luenha. Segundo a adminis-
tradora, naquelas margens é 
possível realizar actividades 
agrícolas que podem com-
pensar parte das culturas que 
estão a ser devoradas pelos 

Acontece que um daqueles 
dias de pouca sorte, o camião 
teve uma avaria grossa, o que 
fez com que permanecesse no 
local durante mais de uma se-
mana, com o apoio de uma fa-
mília honesta, onde o menino 
foi acolhidos, com promessa 
de ser levado posteriormente, 
numa outra viagem que não 
chegou a concretizar-se.

Suspeita-se que o tio 
do menor teve dificuldades 
financeiras para repor o seu 
camião em andamento e 
assim concretizar o dever de 
buscar o seu sobrinho, mas, 
até hoje, não mandou sequer 
um recado nem satisfação à 
família a quem foi confiada a 
guarda da criança.  

Embora alarmado com o 
decorrer dos acontecimentos, 
Muchi foi-se familiarizando 

O distrito de Chemba, 
em Sofala, vai aumentar 
as áreas de produção agrí-
cola nos próximos tempos 
com a recente alocação de 
maquinaria composta por 
tractores e charruas, mas 
são necessários pelo menos 
três centros de prestação de 
serviços agrários para im-
pulsionar a agricultura local.

Segundo o director das 
actividades económicas 
de Chemba, Carlos Amigo, 
neste momento, estão 
disponíveis três centros 
agrários na local idade 
de 3 de Fevereiro, posto 
administrativo de Mulima e 
Catulene, equipados com 
três tractores, charruas e 
grades. “A população precisa 
de três centros de prestação 
de serviços agrários”, disse 
o director.

D e  a c o r d o  c o m 
Carlos Amigo, o governo 
moçambicano, através da 
Agência do Vale de Zambeze, 
também alocou algumas 
máquinas para produção 

agrícola nas localidades de 
Gowe, Chiramba-sede e 
Mulima-sede. “Os centros 
de prestação de serviços 
agrários de Mulima, 3 de 
Fevereiro, e Catulene, estão 
sob gestão de operadores 
do sector privado, aos 
quais os agricultores locais 
d i r i ge m  p a ra  s o l i c i t a r 
serviços de lavoura de 
machamba, gradagem e 
outros trabalhos, sujeitos a 
pagamentos que variam de 
três mil a quatro mil meticais 
por hectare”, explicou Carlos 
Amigo.

Sabe-se que, com vista 
a dar reforço ao efectivo de 
extensionistas existentes 
em Chemba, foram apurados 
26 candidatos a vagas de 
técnicos extensionistas 
rurais, no âmbito do programa 
S U ST E N TA .  O  d i s t r i to 
tem ainda seis pequenos 
agricultores, integrados 
num grupo localmente 
chamado de PASSE. Dois dos 
agricultores têm tractores, 
alfaias e fertilizantes usados 
na produção de milho, 
gergelim, feijão vulgar e 
fertilizantes. 

Rapaz abandonado 
sobrevive de agricultura 

Gafanhotos destroem 
machambas em Guro

População pede centro 
de serviços agrários 

Texto: Cristina Salgado

SEGURANÇA ALIMENTAR EM RISCO

Texto: Pita Meque

com os hábitos e costumes 
locais, pois nunca mais ouviu 
o paradeiro do seu tio. Foi 
então que se sentiu obrigado 
a construir a sua própria ca-
sinha, abrir uma machamba e 
criar seus animais, para sus-
tentar os estudos na escola 
local, onde se matriculou na 
5ª classe.

Muchi era um aluno con-
centrado, educado e dedicado 
aos estudos e a outras ac-
tividades extracurriculares, 
razão pela qual conquistou 
rapidamente a simpatia dos 
professores e colegas, com 
os quais ia trocando várias 
experiências da vida, en-
quanto recebia o devido apoio 
material por parte da direcção 

da escola, sensibilizada com 
a situação.  Hoje, o pequeno 
Muchi sente saudades de sua 
família e amigos que, há muito 
tempo, não os vê. Por isso, 
tem a esperança de um dia 
encontrá-los, mas, enquanto 
o dia não chega, Muchi está 
decidido a não desperdiçar 
a oportunidade que tem de 
estudar e passar de classe.

Com o pouco que ganha 
na sua machamba, com os 
animais que cria e os traba-
lhos que faz nas machambas 
de outras pessoas em troca 
de dinheiro, vai, aos poucos, 
juntando o possível para um 
dia ver concretizado o seu 
sonho de voltar à terra natal 
o mais breve possível.
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Tete vai vacinar mais de dois 
milhões de animais domésticos

O distrito de Cahora Bas-
sa, na província de Tete, prevê 
vacinar até Dezembro do ano 
em curso 336 mil 769 animais 
contra carbúnculo hemático, 
126 mil 894 contra carbún-
culo sintomático, 72 mil 149 
contra dermatose nodular, 
166 mil 995 contra Febre Af-
tosa, 45 mil 154 contra raiva e 
2 milhões e 666 mil e 16 contra 
Newcastle. 

Segundo governador de 
Tete, Domingos Viola, no 
arrolamento do gado feito 
em 2020, soube-se que a 
província tinha um efectivo 
de 2 milhões e 75 mil e 682 
animais de diversas espécies, 
incluindo 355 mil e 158 bovi-
nos, 432 mil e 939 caprinos, 18 
mil e 087 ovinos, 112 mil e 280 
e suínos, um milhão e 91 mil e 
839 aves e 65 mil e 379 cães. 
É muito gado, que precisa de 
ser vacinado em campanhas. 

O executivo lançou re-
centemente uma campanha 
de vacinação com o lema 

“Em defesa da saúde pública 
e da Economia”. Com este 
lema, pretende-se pres-
tar melhores cuidados aos 
animais, com vista a evitar 
a ocorrência de doenças 
transmissíveis ao homem, 
denominadas zoonoses. 
“Queremos, sobretudo, lutar 
contra doenças que possam 
levar à incapacidade ou morte 
dos animais, uma vez que têm 
importância económica tanto 

Segundo o departamento 
de pecuária dos Serviços 
Distritais de Actividades Eco-
nómicas (SDAE) de Cahora 
Bassa explica que é sempre 
recomendável vacinar os 
animais. É obrigatório, por 
exemplo, vacinar os bovi-
nos contra os carbúnculos 
hemáticos e sintomáticos e, 
estrategicamente, contra a 
dermatose nodular, febre af-
tosa. Os cães e gatos devem 
ser vacinados contra a raiva.  

Uma nota da administra-
dora do distrito de Cahora 
Bassa, Ana Beressone, indica 
que, devido ao surto da febre 
aftosa registado em Tete em 
2020, já foram vacinados 3 
mil e 272 bovinos ao longo 
das fronteiras com Zimbabwe 
e com os distritos de Marara 
e Changara.  “No programa 
de vacinação contra carbún-
culo, de um plano de 18 mil 
217, foram vacinadas 15 mil 
e 520 cabeças de gado, uma 
realização de 85,2 porcento 
contra os 14 mil e 658 de 
2019”, disse Ana Beressone.

Texto: Noprive Chaphata

O sector da Educação 
em Niassa está a enfrentar 
dificuldades financeiras 
devido ao impacto dos ci-
clones, do terrorismo e da 
COVID-19, mas pretende 
até Dezembro do ano em 
curso contratar pelo me-
nos 655 novos docentes.

Na visita que efectuou 
à Direcção Provincial de 
Educação e Desenvolvi-
mento Humano, a gover-
nadora do Niassa, Elina 
Massengele, disse estar 

Niassa vai contratar 600 novos professores

para os agregados familiares 
locais quanto para o país” 
disse Domingos Viola durante 
o lançamento da campanha.

Segundo Viola, a realiza-
ção da campanha de vaci-
nação animal representa um 
sinal inequívoco dos esforços 
do governo e parceiros na 
assistência sanitária aos 
criadores com vista a garantir 
melhores níveis de produção 

animal em Tete. Exorto “a to-
dos os órgãos do governo do 
distrito para se apropriarem 
desta iniciativa. Queremos 
garantir que seja vacinado 
o maior número possível 
de animais. Os criadores da 
província devem intensificar 
os cuidados a ter com os 
animais, reportando às auto-
ridades veterinárias, sempre 
que se registe algo anormal”, 
acrescentou Viola. 
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MESMO EM DIFICULDADES FINANCEIRAS

a prever dificuldades finan-
ceiras para o funcionamento 
dos sectores de fiscalização 
e aquisição para o presente 
ano, devido à crise socioeco-
nómica que se verifica desde 
2020, causada pela instabili-
dade política, pelos desastres 
naturais e pelo Coronavírus.

Para contornar a crise, 
a governadora apelou para 
que a Direcção de Educação 
busque por alternativas para 
realizar as habituais activi-
dades de fiscalização, o que 
poderá passar por reduzir, de 
cinco para três, o número de 
funcionários que viajam aos 
distritos para supervisiona-

rem os estabelecimentos de 
educação.

O sector de educação em 
Niassa está endividado. A 
chefe do Conselho Executivo 
Provincial mostrou-se preo-
cupada com as dívidas e infor-
mou que os desembolsos de 
2020 e 2021 estão a ser pagos 
de forma lenta, por existirem 
questões que não haviam sido 
planificadas pelo governo, 
como é o caso dos efeitos da 
insurgência em Cabo Delgado, 
dos ciclones e chuvas intensas 
que danificaram estradas e 
outras infra-estruturas em 
todo o país.

Mesmo com dificuldades 

financeiras, a directora pro-
vincial de educação e desen-
volvimento humano do Niassa 
disse que a província planificou 
admitir, até Dezembro de 2021, 
um total de 655 novos docen-
tes, sendo 575 DN4, 33 DN3 e 
47 DN1. Deste plano 529 vagas 
vão ser abertas nos distritos de 
Lichinga, Lago, Marrupa, Me-
cula, Nipepe, Maúa, Metarica, 
Mecanhelas e Mandimba.

Segundo Alocre Saíde, no 
ano lectivo escolar de 2021, 
a província do Niassa recebeu 
do MINEDH um milhão, 84 mil e 
200 livros para a 1ª até a 7ª clas-
ses, cerca de 10 milhões e 28 
mil alunos, 9 mil e 500 manuais 

dos professores e 10 mil e 
400 guiões do professor, 
contra um milhão de livros 
da 1ª a 7ª classes, recebidos 
em 2020.

Saíde, explicou que, a 
direcção provincial de edu-
cação e desenvolvimento 
humano enfrenta dificul-
dades de fundos para o 
pagamento de dívidas em 
várias componentes, com 
destaque para os subsí-
dios de alfabetizadores, 
mas também insuficiência 
de meios de transporte, 
nomeadamente, viaturas 
para o garante das activi-
dades de supervisão.

Texto: Agostinho Pedro

Domingos Viola, governador de Tete.
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

EMBONDEIRO: uma árvore de utilidade extraordinária

O embondeiro pode servir de abrigo, celeiro e até de sepultura. É tão 
grande que muitos escavam o seu tronco para morar. Da casca tiram-se 
fibras têxteis, do pó das flores brancas extrai-se uma cola, com a madeira 
fazem-se canoas, pratos e outros utensílios. As folhas e a casca são eficazes 
na luta contra o envelhecimento. A casca elimina a falta de apetite, favorece 
a digestão e combate a prisão de ventre. Devido ao elevado conteúdo de 
fibras que ajudam o crescimento de culturas de bactérias da microflora in-
testinal, a casca previne diarreias e melhora defesas naturais do organismo.

O embondeiro é uma árvore que pode ser encontrada, entre outros 
locais, na província de Tete, Nampula, e no norte de Inhambane. A fruta do 
embondeiro, o malambe, serve para vários fins, desde o consumo, ajuda na 
saúde, estética e material de ornamentação.

APRENDA COMO FAZER YOGURTE DE MALAMBE

MODO DE PREPARAR

Adansonia Digitata, árvore de grande porte, da família das Bombacá-
ceas, própria das regiões tropicais, é o nome científico do embondeiro, uma 
árvore de utilidade extraordinária.

O embondeiro pode atingir uma altura de 30 metros e seu caule pode 
atingir 10 metros de diâmetro. O embondeiro consegue armazenar cerca 
de 120 mil litros de água. O seu tronco, muito poroso, pode resistir a perío-
dos de grandes secas. Aliás, o embondeiro é um dos seres vivos de maior 
longevidade na Terra e pode sobreviver durante três mil anos.

Para fazer iogurte de malambe é necessário amolecer a parte branca de 
dentro do fruto. Essa parte branca é constituída por sementes. Coloque a 
parte branca, incluindo as sementes, numa tigela ou qualquer recipiente e 
adicione leite fresco. 

Deixe a parte branca do malambe amolecer durante 15 minutos. Em 
seguida, pressione e misture as sementes com uma colher de pau, mas, 
se puder fazê-lo com as mãos, será melhor porque conseguirá aproveitar 
toda polpa grudada na semente, obtendo um sumo espesso e com mais 
nutrientes. 

Misture até que a polpa desgrude das sementes. Em seguida, adicione 
açúcar ao seu gosto. Se optar por amolecer a parte branca com água, poderá, 
no lugar de açúcar, adicionar leite condensado. Misture até que o leite ou 
açúcar dissolve e, assim, terá o iogurte pronto.

Querendo, pode levar o iogurte à geleira para esfriar e ganhar con-
sistência. O iogurte de malambe pode servir para sobremesa, lanche ou 
pequeno almoço.

INGREDIENTES:

Para fazer Iogurte de malambe, 
são necessários os seguintes 
ingredientes:

• 0,5 kg de malambe
• 1 litro de leite fresco ou 0,5 lata 

de leite condensado
• 1 litro de água (caso use leite 

condensado)
• Açúcar ao gosto

O malambe é usado para a produção 
de sumos locais e bebidas tradicionais. 
Também serve para preparar piripiri e 
temperar carnes e peixes. Tem um sa-
bor único e inúmeras propriedades me-
dicinais. As folhas da planta podem ser 
cozidas, fervidas como alimento, sendo 
que secas podem ser usadas como 
tempero. As folhas do embondeiro 
são um alimento rico em propriedades 
nutricionais, tem vitaminas e minerais. 
A semente da fruta pode ser usada 
para o fabrico de óleo caseiro, servir 
de amendoim para temperar verduras. 
Pode-se usar as mesmas sementes 
para produzir cremes e produtos de 
beleza, que ajudam a revigorar a pele 
e revitalizar a estética. Abelhas aproveitam a sombra do embondeiro para 
fazerem os seus enxames e colmeias. Quando a árvore do embondeiro seca 
e apodrece, na época chuvosa produz cogumelos comestíveis. 

O fruto do embondeiro contém fibras que ajudam a combater problemas 
intestinais, a produzir leite para mulheres gestantes e a melhorar a dispo-
sição em doentes com alguma fraqueza. O malambe tem propriedades 
anti-inflamatórias, analgésicas, antimicrobianas, antivirais e de combate à 
febre. Mantém o peso ideal para as pessoas, auxilia a saúde do coração e até 
reduz picos de açúcar sanguíneo, ajudando a evitar a anemia. Acredita-se 
igualmente nas propriedades afrodisíacas deste fruto, que é aconselhada 
para crianças de até 1 ano de idade e pessoas na terceira idade. 

A sua casca pode ser utilizada para a produção de uma infinidade de 
objectos artísticos, como colares e candeeiros, para uso pessoal e orna-
mentação de recintos. Além das propriedades dos frutos e das folhas, a 
árvore dá brilho às paisagens e serve como sombra em tempo de calor.

A polpa da fruta é um alimento rico em cálcio, fósforo, potássio e vita-
mina “C”, tendo em 100 gramas o equivalente a seis laranjas. O malambe 
é considerado “superalimento” por ser extremamente rico em nutrientes. 
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Texto e fotos: Ana Seuane

Jovens beneficiam-se de material para o auto-emprego

Sete jovens recém-gra-
duados pelo Centro de For-
mação do Instituto Nacional 
de Emprego em Gaza, benefi-
ciaram-se de kits constituídos 
por material de corte e costura, 
cozinha, electricidade, agricul-
tura e máquina de moagem, 
disponibilizados pela Secre-
taria de Estado da Juventude 

e Emprego, no âmbito da 
implementação do Programa 
“meu kit meu emprego”..

Os recém-graduados des-
tacaram-se pela produção 
de 50 mil máscaras durante a 
sua formação. O secretário de 
Estado da Juventude e Em-
prego, Oswaldo Petersburgo, 
que orientou a cerimónia de 
entrega dos equipamentos, 
apelou a “transformarem os 

acompanhamento dos jovens 
empreendedores” disse Pe-
tersburgo.

Alda Chichava, beneficiária 
do kit de electricidade, espera a 
partir do equipamento, tornar-
-se empresária. “Na primeira 
fase, vou trabalhar em grupo 
com os colegas de formação”, 
contou.

Milena Ágata, beneficiária 
do kit da cozinha, pretende 
abrir uma lanchonete no posto 
administrativo de Chidenguele, 
para confeccionar e vender 
refeições. “Conto com algumas 
instituições já contactadas. 
Elas vão aderir aos meus ser-
viços. Vou também empregar 
algumas pessoas”, disse Milena 
Ágata.

Moatize aperta cerco a professores

kits em rendimento. O material 
de electricidade pode ser usado 
para a prestação de serviço nos 
sectores público e privado”, 
disse Petersburgo.

Oswaldo Petersburgo exor-
ta o governo da província de 
Gaza a impulsionar o em-
preendedorismo juvenil. “Ao 
mesmo tempo, apelo a vocês, 
jovens, que façam bom uso 
das ferramentas que hoje vos 

oferecemos” disse o secretário 
adiantando que, neste momen-
to, o Estado está a trabalhar 
para transformar o programa 
“Meu kit, meu emprego” em 
microempresa. Para o efeito, 
estão a ser realizadas forma-
ções em matérias de gestão 
de pequenos negócios, para 
posterior distribuição de ma-
terial de trabalho.

“Temos o Instituto Nacional 
de Segurança Social. O jovem 
trabalhador por conta própria 
pode tratar lá a sua protecção 
social e adquirir documentos 
de licenciamento simplificado. 
Aliás, os Centros de Forma-
ção do Instituto Nacional de 
emprego e os Serviços Distri-
tais de Educação, Juventude 
e Tecnologia devem fazer 

Beneficiária desempacota kit de electricidade ao lado de Oswaldo Petersburgo

Milena Ágata rcebe kit de cozinha

Serviços distritais de educação querem acabar com absentismo 

EMPREENDEDORISMO EM GAZA

Texto: Norive Chaphata

O sector da Educação no 
distrito de Moatize, província de 
tete, vai no presente ano lectivo 
aplicar sistemas de controlo ri-
goroso para garantir a presença 
de professores e alunos nas salas 
de aula.

Este ano, a estratégia de 
controlo estará mais simplificada 
uma vez que a média de alunos 
em cada turma reduziu de 100 
para 30. A informação foi revelada 
pela Directora do Serviço Distrital 
de Educação e Desenvolvimento 
Humano de Moatize, Rosinha 
Borges.

Segundo a directora, haverá 
“tolerância zero” para todos os 
alunos que frequentemente 
faltarem às aulas assim como 
para qualquer professor que se 
ausentar do seu posto de trabalho 
sem devida justificação. “Esta-
mos neste momento a trabalhar 

também no controlo das medidas de 
prevenção e na verificação dos pla-
nos de lição”, disse Rosinha Borges.

Dados indicam que, em 2019, 
Moatize registou sete porcento 
de desistência escolar, mas em 
2020, o índice reduziu para apenas 
um porcento. Esta melhoria está 

relacionada com os esforços sendo 
empreendidos pela administração. 
“Apesar dos constrangimentos 
causados pela pandemia da CO-
VID-19, a nível do distrito de Moa-
tize, o aproveitamento pedagógico 
em 2020 foi positivo. Obtivemos 
98,7 porcento de aprovações. Na 
alfabetização, tivemos 67,6 por-

cento”, contou a directora acres-
centando que, para o ano de 2021, o 
distrito tem um novo desafio, com à 
entrada em funcionamento de duas 
novas escolas do ensino primário 
do segundo grau (EP2), nas zonas 
de Khongodza 2 e Ntsongodzi 2, na 
localidade de Nkondedzi, no posto 
administrativo de Zóbuè. 

A luta contra o absentismo 
não é tarefa fácil em Moatize. 
Sabe-se que o distrito conta 
actualmente com um total de 
160 escolas, sendo 157 públicas 
e três privadas, das quais, 76 do 
EP2 e igual número do EP1. O 
distrito tem ainda quatro escolas 
do ensino Secundário Geral e 
um Instituto Médio de Geologia 
e Minas. “A Direcção Distrital de 
Educação recebeu este ano uma 
meta de contracto para 36 novos 
professores. Os anúncios de 
contratação de novos docentes 
já foram lançados e verificamos 
um número elevado de concor-
rentes”, disse Rosinha Borges.

Na alfabetização e edu-
cação de adultos, o distrito de 
Moatize irá funcionar com dois 
programas, sendo Alfa-regular 
e PROFASA, compostos por 70 
centros, onde se prevê cinco mil 
e 400 alfabetizandos, contra 7 
mil e 713 do ano de 2020, que 
foram assistidos por 150 alfa-
betizadores.

PARA MELHORAR QUALIDADE DE ENSINO
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HIV/SIDA

Moçambique lança inquérito para 
avaliar impacto do HIV/SIDA

Texto: Nélia Matsinhe

O ministro de saúde, Ar-
mindo Tiago, lançou em Xai-
-Xai, província de Gaza, o 
inquérito nacional sobre o 
impacto do HIV/SIDA em 
Moçambique (INSIDA), um 
programa cujo objectivo é 
avaliar a prevalência, a inci-
dência e o estado dos ser-
viços de apoio e tratamento 
contra a doença.

O SIDA continua a cons-
tituir problema de saúde 
pública em Moçambique. 
Actualmente, estima-se 
que 2.1 milhões de pessoas 
estejam a viver com HIV. 
Em 2020, cerca de 38 mil 
pessoas podem ter perdido 
a vida devido ao HIV/SIDA. 
A informação foi revelada 
durante o lançamento do 
INSIDA, dirigida por Armindo 
Tiago.

Na ocasião, o ministro 
da Saúde fez saber que, 
apesar de elevado número 
de pessoas vivendo com o 
HIV, nota-se uma redução 
progressiva de mortalidade 
em relação a 2020, ano em 
que se registou 61 mil óbi-
tos. “A redução de casos de 
morte resulta do aumento 
de unidades sanitárias que 
providenciam serviços de 

Tratamento Anti-retroviral 
(TARV)”, disse o ministro.

A nível nacional, o INSIDA 
será realizado em duas fa-
ses, a primeira que envolve 
a região sul do país e duas 
províncias do centro, Manica 
e Sofala, programada para 
Agosto de 2021 e, a segunda, 
vai envolver a zona norte e 
as províncias de Tete e Zam-
bézia, no centro do país. A 

nível da província de Gaza, o 
inquérito vai ter lugar em 10 
distritos, nomeadamente, 
Xai-Xai, Limpopo e Bilene, 
Chibuto, Mandlakazi, Guijá, 
Chòkwé, Massingir e Mapai.

Segundo Tiago, o Minis-
tério da Saúde decidiu que 
a resposta às doenças deve 
ser com base em evidências 
científicas para permitir que 
se traga melhores políticas 
e estratégias para facilitar 
o seu combate. “Para fazer 
este trabalho, é necessária 
a participação massiva das 
pessoas que serão abrangi-
das pelo inquérito”, apelou 
o ministro acrescento que 
equipas técnicas serão dis-
tribuídas pelo país com vista 
a garantir que o inquérito 
tenha resultados almejados.

Segundo o director na-
cional adjunto do Instituto 
Nacional de Saúde (INS) e 
investigador principal do 

INSIDA, Eduardo Samo Gudo, 
o inquérito é de base e será 
realizado em agregados 
familiares cuja participação 
é voluntária. “Estima-se o 
envolvimento de 11 mil famí-
lias correspondentes a 19 mil 
pessoas, de pelo menos 15 
anos de idade”, disse Samo 
Gudo acrescendo que o IN-
SIDA foi desenhado para ter 
representatividade em cada 
região do país e a escolha 
dos agregados será de forma 
aleatória.

Sabe-se que o INSIDA é 
realizado de cinco em cindo 
anos. O Inquérito teve o seu 
início em 2009. O trabalho 
está orçado em 7 milhões de 
dólares norte-americanos e 
conta com o financiamento 
do governo de Moçambique e 
dos Estados Unidos de Amé-
rica, através do Programa de 
Alívio Para a Emergência do 
HIV/SIDA em Moçambique 
(PEPFAR). 

Armindo Tiago, ministro da Saúde.

Até Março de 2021, nenhum paciente positivo havia desistido do TARV.

INSIDA INICIADO EM GAZA

O Serviço Distrital de Saúde, 
Mulher e Acção Social (SDS-
MAS) de Homoíne, na província 
de Inhambane, confirmou um 
decréscimo de novos casos 
de infecção por HIV/SIDA, ao 
registar no primeiro trimestre 
de 2021, cerca de 178 conta-
minações contra 272 do igual 
período de 2020.

Segundo a directora do SDS-
MAS de Homoíne, Aida Bila, a 
redução resulta de constantes 
palestras de sensibilização das 
comunidades realizadas por 
técnicos da Saúde. “As palestras 
passam pelo ensino de boas 
práticas de prevenção contra 
a contaminação pelo HIV. En-
tretanto, embora tenhamos 
registado redução no número 
de infecções, a situação ainda 
nos preocupa. Nosso desejo é de 
eliminar por completo as situa-

Homoíne reduz número de novas infecções
Texto: António Taimo

HIV/SIDA EM  INHAMBANE

ções de novas contaminações”, 
disse a directora.

Nos primeiros meses do 
ano em curso, nenhum paciente 
contaminado pelo vírus da SIDA 
em Homoíne abandonou o tra-
tamento anti-retroviral (TARV), 
mas, no mesmo período, em 
2020, sete pessoas já haviam 
desistido de tomar a medicação 
contra o HIV. “É uma situação 
satisfatória, mas continuamos 
a apelar para que as pessoas, 
quando suspeitarem, se dirijam o 
mais urgente possível à unidade 
sanitária mais próxima para fazer 
o teste”, recomendou Aida Bila.

Ainda segundo a directora, 
Homoíne está empenhado em 
estratégias de prevenção de 
novas infecções. “Promovemos 
palestras dentro e fora das unida-
des sanitárias. Nosso objectivo é 
sensibilizar as comunidades para 
aderirem, primeiro, à prevenção 
individual que se subscreve na 

abstinência sexual e na fidelida-
de. Nosso conselho tem sido em 
torno da necessidade de evitar 
a troca de parceiros sexuais, o 
uso correcto do preservativo, 
e a realização de testes de HIV. 
Sabemos que, conhecendo o seu 
estado de saúde, é mais fácil as 

pessoas infectadas continuarem 
com uma vida saudável por um 
simples acto de iniciar imedia-
tamente com o TARV”, explicou 
a directora.

Uma nota indica que, para 
responder ao imediato, Homoíne 

expandiu os serviços de TARV 
para todas as unidades sanitá-
rias. Existe também, uma uni-
dade de TARV móvel em Catine, 
Madumo e Cafane, que está a 
facilitar a adesão e proximidade 
dos serviços a todas as pessoas 
vivendo com o vírus. 
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REPORTAGEM ESPECIAL

Mais de cem famílias reassentadas em Salane

Texto: Tuaira Hassane 

Cento e 40 famílias que 
viviam no interior do Parque 
Nacional de Limpopo, no Distri-
to de Chicualacuala, em Gaza, 
receberam recentemente no-
vas habitações convencionais, 
construídas no âmbito de um 
Programa de Reassentamento 
iniciado em 2015. 

As infra-estruturas para os 
reassentados, construídas na 
vila de Salane, a 100 quilóme-
tros da vila Sede do distrito de 
Chicualacuala, custaram mais 
de 300 milhões de meticais, 
disponibilizados pelo Governo 
Moçambicano em parceria com 
o Banco Alemão.

A cerimónia de inauguração 
das casas foi orientada pelo Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi, 
na presença do Embaixador e 
financiador da República Alemã, 
Lthar Freischlader, dos ministros 
das Obras Públicas e Recursos 
Hídricos, João Machatine, da mi-
nistra de Terra e Ambiente, Ivete 
Maibase, e da governadora de 
Gaza, Margarida Chongo.   

Na ocasião, o Presidente da 
República fez saber que, além 

das habitações, o projecto com-
preende a edificação de um sis-
tema de abastecimento de água 
com capacidade para fornecer 
40 mil litros, oito fontenárias, kits 
de iluminação para cada família 
e produtos alimentares básicos 
que os beneficiários vão receber 
durante seis meses.

Segundo Filipe Nyusi, o reas-
sentamento das 140 famílias visa 
proteger a biodiversidade do 
Parque Nacional de Limpopo, re-
duzindo a pressão sobre recursos 

de flora e fauna e estimulando o 
aumento de animais e desen-
volvimento do turismo, de modo 
a dar oportunidades de renda 
para mais famílias, sem que seja 
necessário o desmantelamento 
de florestas

Desde 2015, já foram reas-
sentadas 625 famílias de quatro 
comunidades, das mil e 200 pre-
vistas. “Este processo faz parte 
das boas práticas de gestão de 
recursos faunísticos. Havemos 
de evitar a situação de insegu-

Cerca de 600 pessoas da 
comunidade de Mugugugo, no 
distrito de Chicualacuala, em 
Gaza, deixaram de disputar 
água com animais selvagens, 
após a recente abertura de uma 
fonte orçada em 40 milhões de 
meticais disponibilizados pelo 
governo e parceiros.

A nova obra tem dois fon-
tenários, dois bebedouros 
para gado, uma estrutura para 
lavagem de roupa e um sistema 
para a irrigação de hortícolas. 

Discursando no acto de 
abertura da fonte, a governado-
ra de Gaza, Margarida Chongo, 
apelou para a “gestão criterio-
sa” do empreendimento. “Ainda 
existem muitas comunidades 

sem água aqui em Gaza. Pe-
dimos a vossa colaboração. 
Quando uma fonte avaria, 
prejudicamos a expansão dos 
projectos de água para outros 
pontos da província”, alertou a 
governadora. 

Os residentes de Mugugugo 
estão satisfeitos com a nova 
fonte de água. Salmina Simione 
conta que, antes da nova obra, 

Mugugugo já tem 
água potável

Texto: Gertrudes Nhavene 

rança que as famílias viviam no 
interior do Parque devido aos 
ataques protagonizados pelos 
animais bravios”, disse o estadis-
ta moçambicano acrescentado 
que era frequente ouvir relatos 
de ataques de leões e hienas 
contra pessoas, assim como se 
falava de gado bovino e elefantes 
que destruíam as machambas da 
população que vivia no interior 
do Parque.

Acredita-se que o reassen-
tamento vai também melhorar a 

segurança alimentar, a provisão 
de serviços sociais e a diversifi-
cação das fontes de renda, sendo 
que já foram disponibilizados 
140 hectares para agricultura de 
sequeiro, 20 nas zonas baixas 
com o respectivo sistema de 
irrigação bem como projectos de 
criação de frangos em benefício 
da comunidade.

Filipe Nyusi garantiu que está 
em vista a construção do Gabine-
te da Secretaria da localidade, um 
Mercado, uma Escola Secundária, 
um Posto Policial e muitas outras 
infra-estruturas. 

Na sua visita de trabalho à 
província de Gaza, Filipe Nyusi 
apontou como maior dificuldade 
que as comunidades enfrentam 
a captação da rede de telefonia 
móvel, a falta de transporte 
público de passageiro e de uma 
ponte sobre o rio Limpopo, que 
beneficiaria tanto a população 
de Salane, Chicualacuala como 
a de Pafuri.

O Presidente da República 
exortou aos residentes da comu-
nidade de Salane a cuidarem das 
infra-estruturas de modo a dura-
rem muito tempo. “Dissemos no 
ano passado que iriamos reforçar 
as medidas de preservação do 

meio ambiente, incluindo os re-
cursos florestais e faunísticos, 
assegurando também o equilíbrio 
da terra e o bem-estar das co-
munidades”, lembrou Filipe Nyusi. 

O Presidente da República 
enalteceu a todos os parceiros 
de cooperação internacional, 
incluindo a República Federal de 
Alemanha, o Banco Alemão do 
Desenvolvimento, e Administra-
ção Nacional das Áreas de Con-
servação (ANAC) que, mais uma 
vez, implementou o programa do 
governo com sucesso. O proces-
so de reassentamento contou 
também com a participação de 
equipas do Governo da Província, 
beneficiários, liderança local e a 
sociedade Civil. 

A governadora de Gaza, Mar-
garida Chongo, louvou o empe-
nho do Governo Central e dos 
parceiros mencionados. “O go-
verno vai continuar a sensibilizar 
as comunidades que ainda vivem 
no interior do Parque Nacional do 
Limpopo e as reassentadas em 
outros pontos da província para 
colaborarem na preservação da 
flora e fauna. Apelamos para o 
uso sustentável dos recursos, 
uma vez que poderá contribuir 
para o bem de todos”, rematou 
a governadora. 

O embaixador da República 
Alemã, Lothar Freischlader, 
mostrou a sua satisfação como 
parceiro que faz parte do pro-
jecto de reassentamento. “É 
importante que preservemos 
a natureza para bem-estar de 
todos nós. Estamos a perceber 
que o número de animais em 
circulação no Parque aumentou 
nos últimos tempos e isso é muito 
bom”, disse o embaixador.

O administrador do Parque 
Nacional de Limpopo, Francisco 
Pariela, também interveio na 
cerimónia de inauguração das 
habitações. “Este trabalho, sen-
do feito em coordenação com 
a Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC), 
vai contribuir para o aumento do 
número de animais em circulação 
no Parque”, comentou o Adminis-
trador antes de informar que 138 
das casas recém-construídas 
são de Tipo 2 e duas, de Tipo 3, 
são destinadas aos líderes co-
munitários.

Ainda segundo Francisco 
Pariela, cerca de 71 alunos dis-
tribuídos em diferentes classes 

matriculados em Makandezulu, 
passam a estudar na nova co-
munidade de Salane. 

O chefe de recenseamento 
em Makandezulu, beneficiário 
de uma das 140 casas edifica-
das em Salane, Júlio Maluleque, 
agradeceu o esforço que o Go-
verno está a empreender para o 
desenvolvimento do distrito de 
Chicualacuala. “Estou muito feliz 
com a recepção da casa porque, 
em Makandezulu, eu vivia em 
péssimas condições, sem água 
nem energia. Prometo cuidar 
bem desta casa, construindo um 
quintal e capoeiras. Aliás, vou criar 
mais condições boas para a minha 
família”, disse o beneficiário.

O Parque Nacional do Limpopo 

a comunidade buscava água 
em poços tradicionais impro-
visados. “Travávamos vária 
batalhas com cães, burros, 
cabritos, galinhas e animais 
selvagens. Houve momentos 
em que pensei em mudar de 
residência para procurar uma 
comunidade em que podia ter 
água. Isso não vai acontecer 
mais. Estou muito satisfeita”, 
rematou Salmina. 

faz parte da zona transfronteiriça 
do grande Limpopo, que envolve 
as Repúblicas de Moçambique, 
Zimbabwe, e África do Sul, sen-

do beneficiário dos esforços 
conjuntos da conservação, bio-
diversidade e desenvolvimento 
sustentável, empreendidos no 

âmbito da política de integração 
regional da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC).

Garantidas infra-estruturas básicas, os reassentados estão a levar uma vida normal.

As infra-estruturas para os reassentados custaram 300 milhões de meticais

Júlio Maluleque, chefe de recenseamento em Makandezulu.

A nova fonte de água foi orçada em 40 milhões de meticais
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CULTURA

Texto: Hélio Munguambe

Camal Giva e Magid Mussá vencem 
concurso “Batalha dos Clássicos” 

Mestres abandonam produção de esculturas

O conselho Executivo Pro-
vincial (CEP) de Inhambane 
elogiou os cantores Camal 
Givá e Magid Mussá por terem 
recentemente vencido o con-
curso televisivo “Batalha dos 
Clássicos”, que vinha sendo 
transmitido no canal TV Su-
cesso.

Daniel Chapo, governador 
de Inhambane, recordou que os 
dois ícones da música moçam-
bicana não só representam a 
província. “Suas músicas estão 
repletas de ensinamentos. Por 
isso, em nome da população 
da província de Inhambane e 
em meu nome reitero os meus 
parabéns pelo sucesso no 
concurso e, principalmente, 
por terem levado o nome da 
província o país e o mundo”, 
disse o governador.   

O músico Magid Mussá, 
falando em nome do grupo, 

agradeceu ao CEP, aos agentes 
económicos e à população no 
geral, pelo apoio prestado até 
conseguirem ganhar o prémio 
de mais de 100 mil meticais. 
“Não foi fácil. Participamos 
com 10 músicos e ficamos na 
primeira posição. Pedimos que 
o governo continue a nos apoiar 

para que consigamos trazer 
mais vitórias para a província e 
para o país”, emocionado, disse 
o músico. 

A batalha dos clássicos 
aconteceu em nove sema-
nas e participou do desafio 
a velha-guarda de cantores 

moçambicanos, nomeadamen-
te, Wazimbo, Antonio Marcos, 
Elvira Viegas, José barata, Aida 
Humberto, Safira José, Jorge 
Mamad e Salimo Muhamad.

Magid Mussá aproveitou 
a ocasião de felicitações para 
informar que pretende lançar 

antes do fim do ano em curso 
um novo álbum de 12 faixas, 
intitulado “Sacadzana”, palavra 
que significa “rapariga”. O artis-
ta já produziu sete álbuns que 
comportam um total de 200 
músicas gravadas num percur-
so que começou em 1979. 

Magid Mussá

Hermínio Baloe, escultor.

Camal Givá

Fazer arte em Inhambane já não compensa

A pandemia da COVID-19 
continua a afectar o sector de 
cultura e turismo na cidade de 
Inhambane de maneira seve-
ra, facto que está a fazer com 
que vários escultores locais 
desistam da sua profissão 
para abraçar outras formas de 
ganhar dinheiro e sobreviver 
à crise económica que se vive 
em Inhambane.

Com fronteiras fechadas, 
a entrada de turistas em 
Inhambane reduziu. O negócio 
de esculturas caiu. Ninguém 
está a pagar pelos trabalhos 
artísticos dos grandes mes-
tres da cidade. “Algumas 
peças por nós feitas estão a se 
tornar velhas. Estão a ganhar 
palidez e a danificarem-se aos 
bocados, por ficarem muito 
tempo ao sol, sem nenhum 
comprador. Os mestres não 
estão a resistir e vão aban-
donando a produção de es-
culturas”, contou o escultor 
que trabalha no bairro do 
Aeroporto, Hermínio Baloe.

Texto: Reginaldo Soquiço

Dos doze mestres com os 
quais contava, Hermínio Baloe fi-
cou com apenas um. “Desde que 
iniciou a pandemia da COVID-19, 
muitos fugiram por não verem 
nenhum lucro na actividade. 
Quero aproveitar este momento 
para apelar para que todos os 
mestres que nos abandonaram 
voltem. A pandemia não é fim 
do mundo. Precisamos de ter 
esperança de que, um dia, tudo 
isto irá passar”, esperançoso, 
apelou Hermínio Baloe.

Mateus Castigo, outro em-
preendedor que faz objectos 
artísticos, mas no bairro Muelé 
3, está a enfrentar dificulda-
des para sobreviver. “Grande 
parte dos moçambicanos não 
admira a nossa própria arte. 
É difícil vender para cidadãos 
nacionais. Para que o nosso 
negócio sobressaia, depen-
demos mais dos turistas. Sem 
eles, devido a esta pandemia, 
estamos sem compradores”, 
contou Mateus Castigo.

Este ano, Castigo também 
foi abandonado por vários mes-
tres e aprendizes que vinham, 
com ele, produzindo esculturas. 
“Para eles, este negócio já não 
é rentável. Preferiram abraçar 
outros pequenos trabalhos 
ocasionais, de curta duração, 
para obter uma remuneração 
suplementar para seu auto-
-sustento”, contou o empreen-
dedor acrescentando que, 
mesmo com a crise nas vendas, 
não vai abandonar o negócio.

Segundo o Director Pro-
vincial da Cultura e Turismo na 
Cidade de Inhambane, Emídio 
Nhatumbo, desde que se es-
tabeleceu o primeiro decreto 
do estado de emergência em 
Moçambique, o sector da 
cultura e turismo foi o mais 
afectado a nível da província. 

“Os rendimentos para so-
brevivência dos fazedores da 
arte em Inhambane baixaram 
quase para zero. A escultura, 
a música, o artesanato, a 
dança e todos os eventos 
culturais estão a ser extre-
mamente afectados pela 
pandemia,” contou Emídio 
Nhatumbo.

O director pede aos ar-
tistas de Inhambane para 
não desistam nem parem 
de produzir seus objectos 
culturais para que, logo que 
a pandemia passar, não 
haja défice de oferta. Aliás, 
o director acredita que este 
é o momento ideal para que 
os escultores de Inhambane 
preparem as suas melhores 
obras com as quais poderão 
participar das próximas ex-
posições e feiras de cultura. 
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Mulheres recebem apoio na prisão

A Esposa do Governador 
da província de Cabo Delga-
do, Edna Tauabo, ofereceu 
recentemente uma máquina 
de costura à 31 mulheres re-
clusas na Cadeia Provincial de 
Pemba, para passarem a coser 
uniforme escolar, máscaras e 
outro tipo de roupa que vai ser 
vendida em diversas escolas a 
um preço baixo. 

Redobrados esforços de 
advocacia pelo género

Acção Social oferece 
alimentos em Chemba

Texto: Marieta Nalyambipano

Texto: Gidio Mouzinho

Cabo Delgado

Através do Gabinete da 
Primeira Dama da Província 
de Cabo Delgado, foram ainda 
oferecidos produtos alimen-
tares doados pela Associação 
das Esposas dos Embaixadores 
Acreditados em Moçambique 
(BAOBAB).

Edna Tauabu explicou às 
reclusas que devem saber 
aproveitar o tempo que estão 
a passar na cadeia para que, 
ao terminarem o cumprimento 
das penas de prisão, não se 

sintam excluídas da socieda-
de. “O período de reclusão é 
temporário, é momento de re-
flexão e concertação dos erros 
cometidos. Estarem detidas 
não significa serem inúteis 
na sociedade, mas que estão 
num processo de correcção de 
comportamento. Com certeza, 
quando saírem daqui, vosso 
contributo será muito valioso 
para as comunidades donde 
vieram”, afirmou Edna Tauabu 
durante uma visita à Cadeia 
Provincial.

Na mesma ocasião, Edna 
Tauabu apelou à toda a popu-
lação reclusa para se prevenir 
contra a COVID-19. “Esta é uma 
pandemia assustadora que 
está a dizimar vidas humanas 
no país e no mundo inteiro”, 
alertou a interlocutora.

O director da Cadeia Provin-
cial de Cabo Delgado, Gaspar 
Saíde, disse que o estabele-
cimento tinha duas máquinas 
de costura. “Um número não 
suficiente para as 31 reclusas, 

o que nos obrigava a trabalhos 
faseados. Com a oferta que 
acabamos de receber, os tra-
balhos de custura serão mais 
inclusivos,”, disse o director.

Ruquia Momade, represen-
tante das reclusas, agradeceu 
em nome de todas pelo gesto 
demonstrado pela BAOBAB. 
“Vamos aprender coser roupa. 
Quando nossas penas termina-
rem, vamos continuar a coser 
nas nossas comunidades”, 
disse Ruquia Momade.

O Serviço de Saúde, 
Mulher e Acção Social (SS-
MAS) do distrito de Chemba, 
província de Sofala, está a 
suportar um total de mil e 
559 famílias desfavoreci-
das, em apoio multiforme 
que contempla assistência 
médica e medicamentosa, 
material escolar e cesta 
básica, especialmente para 
49 idosos carenciados.

Segundo o chefe de 

Repartição da Mulher Acção 
Social no Serviço Distrital de 
Saúde em Chemba, Raúl Nota, 
a cesta básica é constituída por 
conjuntos de produtos alimen-
tares de primeira necessidade, 
tais como arroz, óleo, açúcar, 
feijão e sal. 

Para além de pessoas de 
terceira idade, o apoio é exten-
sivo a cidadãos portadores de 
deficiência física e famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
“Um total de mil e 516 fami-
liares recebem subsídio social 
básico, para além do apoio 

normal. Neste número, es-
tão contemplados idosos, 
portadores de deficiência 
física e doentes crónicos”, 
disse Raúl Nota.

O número de famílias 
desfavorecidas tem vindo 
a aumentar no distrito de 
Chemba. De 2019 a 2020, 
o distrito registou e assistiu 
um total de oito mil e 122 
famílias e, no presente ano, 
o número assistido passou 
mil e 962 famílias, das quais 
mil e 559 estão sendo 
apoiadas pelo governo..

Texto: Cristina Salgado

Denunciados três casos 
de casamento forçado

Uniões prematuras não param em Sofala

TETE

O Serviço de Acção Social 
em Chemba, na província de 
Sofala, de Janeiro a Março do 
ano em curso, remeteu à Po-
lícia da República de Moçambi-
que (PRM) três casos de uniões 
prematuras denunciados pela 
população local.

De acordo com o chefe de 
Repartição da Mulher Acção 
Social de Chemba, no Serviço 
Distrital de Saúde mulher e 
Acção Social, Raul Nota, os 
três casos envolvem crianças.  
“Muitos pais aqui em Chem-
ba submetem suas filhas a 
casamentos prematuros ou 
uniões forçadas, alegando a 
sua condição económica. Em 
alguns casos, as mães é que 
incentivam as filhas a abando-
narem o ensino e constituírem 

lares”, contou Raul Nota.
Sabe-se que Chemba teve, 

de 2016 a 2019, um Comité de 
Protecção da Criança. O Comité 
fechou por fala de financia-
mento, uma vez que a orga-
nização não-governamental 
“Save the Children” parou de 
dar o seu apoio. “O Comité 
tinha o objectivo principal de 
desencorajar a prática de ca-
samentos prematuros, através 
de denúncias a instituições de 
direito assim como através da 
promoção de palestras nas 
comunidades do distrito”, re-
velou Nota acrescentando que, 
durante a vigência do Comité de 
Chemba, vários encontros fo-
ram realizados nas comunida-
des locais e havia um impacto 
positivo na redução do índice 
de casamentos prematuros.

O Fundo de Desenvolvi-
mento Comunitário (FDC) 
está a levar a cabo, uma série 
trabalhos sociais no distrito 
de Angónia, em Tete, em prol 
da mulher e direitos humanos, 
com vista a reduzir o índice de 
violência baseada no género 
e baixar o registo de casos de 
violação dos direitos humanos.

Segundo Sara Arão, oficial 
provincial de Advocacia, Género 
e Direitos Humanos, os efeitos 
da violência podem ser devas-
tadores à saúde reprodutiva de 
uma mulher, como também a 
outros aspectos de seu bem-
-estar mental. “Além de causar 

ferimentos, a violência pode 
causar depressão e incentivar 
a mulher ao abuso de droga e 
consumo exagerado de álcool”, 
disse Sara Arão acrescentando 
que pesquisas internacionais 
indicam que a violência baseada 
no género também aumenta o 
risco de as mulheres contraírem 
HIV e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ITS).

No âmbito do Projecto Viva 

Mais, o FDC em Angónia funcio-
na com vários comités das áreas 
da Saúde, Segurança, Género e 
Protecção à criança. “Várias são 
as mensagens difundidas pelos 
membros dos comités em for-
ma de palestras. Abordamos de 
forma exaustiva a Lei 19/2019, 
que proíbe uniões prematuras, 
envolvendo raparigas com ida-
de inferior a 18 anos”, rematou 
Sara Arão.

Edna Tauabo entrega máquina de costura na cadeia de Pemba

A violência é destrutiva para a saúde reprodutiva da mulher
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Vendedores abandonam mercado

Chongoene perde 60 toneladas de peixe 

Texto: Rachide Selemane 

Texto: Gertrudes Nhavene

Um grupo de negociantes 
do Centro de Venda de Peixe 
no posto administrativo de 
Messica, em Manica, está a co-
locar a vida em risco ao preferir 
vender nas bermas da Estrada 
Nacional Número 6 (EN6), que 
liga Beira, Machipanda e Tete a 
países como Zimbabwe, Ma-
lawi, Zâmbia, Botswana.  

O dia amanhece calmo em 
Messica. Logo pela manhã, 
senhores e senhoras embalam 
caixas e enchem bacias com 
peixe rumo à EN6. Sentados, 
ficam à espera de passageiros 
e camionistas para venderem o 
seu peixe. Quando um camião 
se aproxima de Messica, os 
vendedores se agitam. Correm 
ao lado das grandes rodas dos 
automóveis. Se alguém tro-
peça e cai no meio da estrada, 
fica iminente o perigo de ser 
atropelado ou esmagado pelas 
rodas dos enormes veículos.  

A administração do dis-
trito já construiu um Centro 

NEGÓCIO DE PEIXE EM MANICA

PISCICULTURA EM GAZA

de Venda de Peixe para todos 
os vendedores de Messica, 
mas, segundo o presidente 
do Comité de Gestão do Cen-
tro, Santos Sacambeu, num 
universo de pouco mais de 
60, somente 18 vendedores 
utilizam as instalações que, 
para além de convencionais, 
estão revestidas de condições 
de higiene para o tratamento 
do peixe.

 “As formas de vender 
têm sido diferentes entre 
nós. Enquanto uns esperam 
por clientes para que venham 
entrar no mercado e adquirir 
o peixe, outros têm o hábito 
de ir atrás de carros. Acabam 
vendendo lá na estrada, igno-

rando e prejudicando os que 
estão dentro do mercado”, 
disse a fonte acrescentando 
que os vendedores fogem do 
mercado para escaparem das 
actividades de limpeza e do 
pagamento de taxas pelo uso 
da água e da energia eléctrica.

O técnico de pescas afecto 
em Messica, Mário Tambo, 
conta que o mercado de pei-
xe de Messica foi construído 
em 2014, pelo Instituto de 
Desenvolvimento de Pesca 
de Pequena Escala (IDPP), 

delegação de Manica, como 
parte de sua responsabilidade 
social, e foi entregue à popula-
ção local no mesmo ano, como 
forma de incentivar a boas 
práticas de pesca e venda, que 
até contribuem para a melhor 
conservação dos mariscos.

“Criou-se este mercado 
com o objectivo de garantir 
uma comercialização segura 
do peixe. Este é o melhor 
centro de pescado ao nível da 
província de Manica”, disse 
Tambo apelando para que a co-

munidade, a partir dos próprios 
compradores, deixe de usar a 
EN6 e passe a usar mercado 
especialmente construído 
para a actividade de comércio 
de peixe. 

“É preciso valorizar o inves-
timento feito pelo governo na 
construção da infra-estrutura. 
Chamamos a consciência 
de todos para que entremos 
em consonância no esforço 
de sensibilização para o uso 
e valorização do mercado”, 
rematou Mário Tambo.

O distrito de Chongoene, na 
província de Gaza, já perdeu 60 
toneladas de peixe em cativei-
ro que haviam sido planificadas 
para a captura até Maio do ano 
em curso na lagoa de Mwaluti. 

A perda foi causada pelos 

ventos fortes que se fizeram 
sentir na região no primeiro 
trimestre de 2021, mas já es-
tão já em curso trabalhos de 
correcção e repovoamento, 
que passam pela deslocação 
das gaiolas colocadas na lagoa 
e recolocação em áreas não 
vulneráveis a ventos.

O Director do Serviço Dis-
trital de Actividades Econó-

micas (SDAE) de Chongoene, 
Ernesto Guambe, contou em 
entrevista que o distrito tem 
86 tanques piscícolas, mas 
falta alevinos para o plano dis-
trital de produção de peixe em 
grandes quantidades. 

“A matéria-prima só é ad-
quirida no distrito de Vilanku-
lo, em Inhambane. Nós nem 
temos centros para o fabrico 
de ração local, mas estamos a 
trabalhar com alguns parceiros 
de modo a identificar pessoas 
interessadas em implantar 
indústrias do género. Se fizer-
mos bons investimentos, po-
demos sim ser uma referência 
na produção de peixe”, disse 
Ernesto Guambe.

Sabe-se que o distrito de 
Chongoene, em coordenação 
com a Direcção Provincial de 
Agricultura e Pescas, tem um 
plano de fazer povoamento 

de tanques piscícolas da loca-
lidade de Nhancutse, mas está 
a precisar de pelo menos 100 
mil alevinos e 100 toneladas 
de ração. Mesmo com a perda 
das 60 toneladas de peixe, 

“nosso plano para o ano de 
2021 é apanhar pelo menos 
80 toneladas, para ultrapassar 
as 20 do ano passado, com as 
quais foi possível gerar 300 mil 
meticais”, anteviu Guambe.

Santos Sacambeu

Vendedeiras aguardam por pescadores antes de se dirigirem à rua

Em 2020, Chonguene capturou 20 toneladas de peixe.

O distrito tem 86 tanques piscícolas, mas carece de alevinos.
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Mapai e Chigubo desafiados a reduzirem 
doenças de origem hídrica

Centros de reassentamento 
pedem mais médicos

Texto: Júlio Aspirante

Acesso à saúde para deslocados de guerra

O sector de saúde no 
distrito de Ancuabe, em 
Cabo Delgado, está preo-
cupado com insuficiência de 
profissionais de medicinas 
geral, preventiva e saú-
de materno-infantil, para 
garantir assistência cabal 
aos pacientes nos postos 
de saúde de Marrokani e 
Nangumi, criados no âmbi-
to de reassentamento dos 
deslocados por terrorismo.  

O médico-chefe do Ser-
viço Distrital de Saúde Mu-
lher e Acção Social (SDS-
MAS) de Ancuabe, Artur 
Charle, conta que a falta de 
recursos humanos constituí 
um impasse para a assis-
tência integral à população 
deslocada. “Temos condi-
ções para montar uma tenda 
na aldeia de Nangumi para 
funcionar como um posto 
de saúde fixo, porém não 
há recursos humanos para 

serem alocados neste posto”, 
disse o médico.

Artur Charle conta que os 
centros de reassentamento 
de Marrokani e Nangumi ne-
cessitam de pelo menos dois 
técnicos de medicina geral que 
sejam fixos para atender doen-
ças gerais, duas enfermeiras 
de Saúde Materno Infantil SMI 
para cobrir as necessidades 
das mulheres grávidas no âm-
bito da saúde materno-infantil 
e, havendo condições, são 
necessários mais dois técnicos 
de medicina preventiva para 

velar pela saúde das crianças 
com programas de vacinação.

Segundo Charle, os centros 
de Ancuabe-sede e Metoro-
são os mais preocupantes. 
“Necessitamos de sete téc-
nicos de medicina geral, cinco 
para o centro de Metoro e dois 
para o centro de Ancuabe-
-Sede. Precisamos ainda de 
pelo menos oito enfermeiras 
de Saúde Materno-Infantil, 
quatro para o centro de Saúde 
de Ancuabe-Sede e quatro 
para Metoro”.

“Ao nível do centro de 

reassentamento de Marrokani 
em Nanjua, temos um técnico 
de medicina geral que, não 
sendo permanente, também 
apoia o posto no atendimento a 
pacientes que padecem de vá-
rias doenças. Existe também 
um Agente Polivalente (AP) 
fixo que faz atendimento em 
primeiros socorros”, garantiu 
o médico-chefe.

Sabe-se que, no centro de 
reassentamento de Nangumi, 
as actividades de assistência 
aos deslocados através de 
brigadas móveis ficaram pa-
ralisadas num período de dois 
meses devido da falta de con-
dições logísticas. “Os Serviços 
Distritais de Saúde também 
dependem de apoio dos par-
ceiros de cooperação. Neste 
momento, temos um plano par-
tilhado com os parceiros. Com 
eles, está agendado o início de 
actividades de brigadas móveis 
na aldeia de Nangumi e Nanjua”, 
comentou Charle.

O secretário da aldeia de 
Nangumi, Mário Navaya, adi-

ciona aquela aldeia não tem 
hospital. “Doentes percor-
rem longas distâncias para ter 
serviços de saúde nas unida-
des sanitárias existentes em 
Ancuabe-sede, Metoro ou 
Intutupue, gastando até 600 
meticais no transporte de ida 
e volta, de motorizada”, disse 
o secretário.

Ainda de acordo com 
Navaya, das várias preocu-
pações apresentadas pela 
população às estruturas 
governamentais do distrito, 
destaca-se a construção 
de um centro de saúde. “A 
princípio, tínhamos regista-
dos dois mil e 274 habitantes. 
Como recebemos mais de 3 
mil deslocados provenientes 
de Quissanga, o número da 
população aumentou. Neste 
tempo chuvoso a malária 
tem sido a doença mais 
predominante e as mulheres 
grávidas chegam a dar parto 
a caminho da unidade sanitá-
ria. É por isso que a população 
pede por um hospital”, frisou 
Navaya. 

Texto: Nélia Matsinhe

O Conselho dos Servi-
ços Provinciais de Repre-
sentação de Estado em 
Gaza, recomendou os go-
vernos dos distritos de Chi-
buto e Chigubo no sentido 
de redobrar os esforços nas 
áreas de saúde, de modo a 
reduzir os casos de malária 

e doenças de origem hídrica 
resultantes do consumo de 
água não tratada.

O porta-voz da Quarta 
Sessão Ordinária deste 
órgão em Gaza, realizada na 
cidade de Xai-Xai, Alberto 
Matusse, disse em confe-
rência de imprensa que a 
exortação surge pelo facto 
de Chigubo ter notificado, 
em 2020, mil e 127 casos 
de malária, contra os 870 de 
2019, o que representa um 

aumento em 30 porcento.
 Alberto Matusse acres-

centou que a subida do 
número de pacientes com 
malária no distrito de Chi-
gubo deveu-se a inun-
dações causadas pelas 
chuvas que se registaram 
nos primeiros dias de Fe-
vereiro de 2020, situação 
que propiciou a reprodução 
da fêmea do mosquito Ano-
pheles, o agente causador 
da malária. Alberto Matusse, porta-voz da Quarta Sessão Ordinária.

São necessários pelo menos dois técnicos de medicina geral
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Texto: António Taimo

O Ministério dos Transpor-
tes e Comunicações investiu 
40 milhões de meticais para 
a colocação de sinais que vão 
facilitar a navegação marí-
tima no canal que dá acesso 
ao porto da baia da cidade de 
Inhambane.

O projecto de sinalização, 
iniciado em Março do ano em 
curso, foi relançado no âm-
bito do plano quinquenal do 
governo 2020-2024 e inclui a 
instalação de 10 bóias flutuan-
tes e a colocação de sinais de 
navegação para a ponte que dá 
acesso ao município da Maxixe.

O ministro dos transpor-
tes e comunicações, Janfar 
Abdulai, conta que o projecto 
vai colocar o porto de Inham-
bane no mapa da navegação 
marítima da costa moçam-
bicana e, com os trabalhos de 

balizagem, estão a ser criadas 
condições necessárias para 
que os navios possam atracar 
de forma mais segura para as 

cerca de quatro mil pessoas 
que diariamente usam o trans-
porte marítimo.

O governador de Inham-

bane, Daniel Chapo, também 
acredita que relançamento da 
cabotagem vai trazer maior 
segurança da via marítima, 

uma vez que o controle da 
circulação de pessoas e bens 
passará a estar mais simpli-
ficado.

“As obras vão dar mais op-
ções aos agentes económicos. 
Estará disponível uma melhor 
via para o transporte de mer-
cadorias. Potencialmente, o 
melhoramento do transporte 
marítimo permitirá a redução 
dos preços dos produtos co-
mumente comprados no mu-
nicípio da Maxixe. A redução 
de preços vai aliviar os gastos 
financeiros da população”, dis-
se Chapo antes de agradecer 
Ministério dos Transportes 
e Comunicações por ter co-
locado o investimento como 
prioridade.

Acredita-se que, com a 
restruturação do canal entre 
Inhambane e Maxixe, nasce a 
possibilidade de se devolver 
os serviços de atracagem de 
navios de carga.

As autoridades adminis-
trativas do distrito de Mueca-
te, na província de Nampula, 
anunciaram no princípio de 
Maio do ano em curso a cons-
trução de 120 quilómetros 
de estrada no troço que liga 
o distrito de Meconta com a 
sede do Posto Administrativo 
de Imala.

A circulação rodoviária em 
Muecate estará melhorada 
nos próximos meses com os 
120 quilómetros de estrada. 

O Serviço Provincial de 
Ambiente em Inhambane vai 
iniciar este ano o plantio de 
276 mil mudas de mangais e 
fruteiras, num projecto que 
visa fortificar a preservação 
do meio ambiente em toda a 
província até 2025.

A iniciativa foi lançada a 
21 de Março do ano em curso 
e enquadra-se no projecto 
“Vamos Replantar Inham-
bane”, a ser implementado 
pelo Conselho dos Serviços 
de Representação do Estado, 
através do Serviço Provincial 
de Terra Ambiente.

O facto foi anunciado pela 
Secretária de Estado na pro-
víncia de Inhambane, Ludmila 
Maguni, durante a celebração 
do Dia Mundial das Florestas 
ocorrida na Reserva Nacio-
nal de Pomene, no distrito 
de Massinga. “Esta iniciativa 
vai contribuir para a redução 
do impacto das mudanças 
climáticas, provocado pelo 
desflorestamento, pelas quei-
madas descontroladas e pelo 
abate ilegal de árvores”, disse 
Ludmila Maguni.

Ludmila Maguni agradeceu 
aos financiadores e parceiros 
do projecto e apelou para a 
participação de todos. “Em 
nome do Conselho de Repre-
sentação do Estado, quero 
agradecer aos parceiros e a 
todos os intervenientes na 
protecção ambiental. A so-
ciedade no geral é chamada 
a fazer parte desta iniciativa 
para não comprometer a 
nossa saúde e das gerações 
vindouras. Devemos garantir 
que tenhamos um ambiente 
saudável, através de estraté-
gias que possam melhorar o 
estado vegetativo das plan-
tas. O repovoamento de plan-
tas é uma das estratégias”, 
explicou Ludmila Maguni.

Para plantar as 276 mil 
mudas, serão envolvidos 
funcionários ligados aos ser-
viços provinciais de protecção 
do meio ambiente. Francisco 
Satane, representante do 
presidente do Conselho Co-
munitário de Pesca na região 
de Pomene, disse que a sua 
agremiação, em coordenação 
com a população local, vai 
abraçar a iniciativa, uma vez 
que os resultados do projecto 
beneficiam a toda a população 
de Inhambane. 

Para o arranque dos trabalhos 
de terraplanagem daquela 
rodovia foram sensibilizadas 
as populações que vivem nas 
bermas no sentido de com a 
empreitada responsável pela 
nova obra. 

“Já se demarcou o espaço 
por onde irá passar a estra-
da e as pessoas abrangidas 
poderão ser indemnizadas”, 
explicou a administradora de 
Muecate, Florência Alface, sem, 
no entanto, revelar o orçamen-
to envolvido e o empreiteiro 
responsável pela manutenção. 

O posto administrativo 

de Imala, em Muecate, é 
potencialmente agrícola e 
ostenta o grau de celeiro do 
distrito. A nova estrada, vai 
impulsionar o escoamento e 
venda dos produtos locais em 
vários pontos da província de 
Nampula.

Sabe-se que Muecate 
possui um total de 275 qui-
lómetros de estradas classi-
ficadas e terciárias que vem 
assegurando a circulação de 
pessoas e escoamento de 
produtos agrícolas das zonas 
de produção para vários pon-
tos de venda.

Muecate anuncia construção 
de cem quilómetros de estrada 

Melhorar meio ambiente 
em cinco anos

Iniciada sinalização da baía de Inhambane
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Novo desafio para Inhambane

Florência Alface, administradora de Muecate.

Estará fortificada a segurança de mais de quatro mil pessoas que usam a ponte de Inhambane
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Instalada nova fonte de água para 
centenas de famílias

Um total de 266 famílias 
do povoado de Chate, no posto 
administrativo de Macaretane, 
distrito de Chókwè, província de 
Gaza, estão a beneficiar-se de um 
novo sistema de abastecimento 
de água potável com capacidade 
para 30 metros cúbicos.

A infra-estrutura custou 
mais de 6 milhões de meticais, 
contempla a componente de 
dessalinização e tem uma fon-

tenária com seis torneiras de 
onde a comunidade local busca 
água para consumo humano e 
para abeberamento de gado. 

A cerimónia de inauguração 
do novo empreendimento foi 
orientada, em Abril do ano em 
curso, pela Governadora da 
província de Gaza, Margarida 
Mapandzene Chongo, à mar-
gem das comemorações do Dia 
Mundial de Água que este ano é 
celebrado sob lema “preservar 
a água é valorizar a vida”.

Durante a ocasião, Mar-
garida Mapandzene apelou 
ao empreiteiro que construiu 
o sistema de água a realizar 

investimentos iguais em ou-
tras regiões que carecem de 
água potável na província. “A 
construção de infra-estru-
turas económicas e sociais 
faz parte das prioridades do 
governo. Precisamos de mais 
empreendimentos como este 
para dar água a mais famílias. 
É necessário também que a 
população cuide desta infra-
-estrutura para que dure muito 
tempo”, disse a governadora.

Falando também o evento 
de inauguração do sistema 
de abastecimento de água, o 
Fiscal da obra, Lemos Goenha, 
explicou que a construção 
da infra-estrutura durou oito 
meses e foi concebido ini-
cialmente com 22 ligações 
domiciliárias, mas o número de 
pedidos de ligações aumentou 
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para 27.
Rabeca Ngovene, residente 

do povoado de Chate, disse 
que o sistema de abasteci-
mento de água vai reduzir o 
sofrimento da população local. 
“Nascemos e crescemos a 
beber água dos charcos que se 
concentrava depois da queda 

das chuvas. Bebíamos água 
suja. Por isso, sentimo-nos 
abençoados com esta nova 
fontenária”, disse a fonte antes 
de acrescentar que a popula-
ção local enfrentava proble-
mas de saúde sem saber que 
eram causados por consumo 
de água imprópria.

Nove mil pessoas ganham nova fonte de água

O governo de Moçam-
bique através do Programa 
Água Para a Vida (PRAVIDA) 
investiu recentemente cerca 
de 43 milhões de meticais na 
construção de um Sistema de 
Abastecimento de Água para 
cerca de nove mil habitantes 
do povoado de Pambara, loca-
lizado no distrito de Vilankulo, 
província de Inhambane.

O novo sistema é com-
posto por três furos com uma 
capacidade de produção de 23 
metros cúbicos de água por 
hora. Com uma conduta de 
900 metros, o sistema pos-

sui uma estação de tratamento 
com capacidade para 100 litros. 
A fonte possui igualmente um 
depósito elevado com uma ca-
pacidade de 75 metros cúbicos, 
uma casa de comando, um posto 
de transformação de 200 quilo-
watts, com uma linha de média 
tenção de 170 metros.

Falando na inauguração do 
sistema de água em Pambara, a 
Vice-Ministra das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos Hí-
dricos, Cecília Chamutota, disse 
que o fornecimento de água à 
população é um dos desafios do 
governo moçambicano. “Um dos 
nossos objectivos principais é 
providenciar água potável a toda 
a população do país, sem excluir 
a que vive nas zonas rurais. Esta 
infra-estrutura que hoje inaugu-

ramos é de grande significado 
económico e social para o distrito 
de Vilankulo porque vai aliviar a 
população do sofrimento outrora 
vivido por falta de água potável, 
uma vez que estarão reduzidas 
as longas distâncias pela popu-
lação local em busca de água”, 
explicou Cecília Chamutota.

Cecília Chamutota desafiou 
todos os residentes de Pambara 
a conservarem o novo sistema de 
água para que também sirva para 
as gerações vindouras. “Entre-
gamos este sistema a população 
de Pambara num momento em 
que celebramos Dia Mundial da 
Água, sob o lema “Valorizar a 
água, é valorizar a vida”. Com 
este lema queremos chamar à 
consciência de todos vós sobre 
a importância da água tanto para 

o desenvolvimento rural”, disse 
a ministra.

Falando também na ceri-
mónia de inauguração da fonte 
de água em Pambara, a Secre-
tária de Estadoem Inhambane, 
Ludmila Maguni, considerou 
que a iniciativa PRAVIDA está a 
contribuir para que grande parte 
da população passe a beneficiar 
de serviços de abastecimento 
de água potável, facto que está 
a elevar a qualidade de vida da 
população de Inhambane. “No 
âmbito do PRAVIDA, a nossa pro-
víncia já ganhou cinco sistemas 
de água, nos distritos de Zavala, 
Massinga, Mabote, Panda e aqui 
em Vilankulo”, disse Ludmila 
Maguni acrescentando que, para 
além da construção de raiz, o 
programa contempla a reabili-

tação de dois sistemas nos 
distritos de Homoine e Maxi-
xe, esperando assim que, no 
final do programa, cerca de 80 
mil pessoas passem ter água 
em Inhambane.

Para João Vilankulo e 
Catarina Zivane, residentes 
no povoado de Pambara, a 
instalação da fonte de água 
é uma “mais-valia”, pois vai 
diminuir a distância e dimi-
nuir os riscos de obtenção 
de doenças através da água. 
“Estamos felizes com a cons-
trução deste sistema. Vamos 
passar a beber água limpa 
e tratada. É importante que 
todos nós cuidemos desta 
infra-estrutura para que pos-
sa nos ajudar durante muitos 
anos”, disse Catarina Zivane.

Margarida Mapandzene inaugura a fonte de água

Rabeca Ngovene e sua família deixam de beber água imprópria
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Investidos13.3 milhões de euros 
para desenvolvimento rural

A Agência de Cooperação 
para o Desenvolvimento (ACD) 
está a impulsionar a produção 
e produtividade de pequenas e 
médias empresas agrícolas na 
província de Manica e Sofala, 
com o recente financiamento 
de 13.3 milhões de euros de-
sembolsados no âmbito do 
Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Rural (PADR).

Trata-se dos distritos de 
Báruè, Gondola, Macate, Manica, 
Sussundenga e Vanduzi, locali-
zados na província de Manica, e 
Chibabava, Dondo, Gorongosa e 
Nhamatanda, em Sofala.

De acordo com o delegado 
provincial do Fundo de Desen-
volvimento Agrário (FDA) em 
Manica, Zeferino Zunguene, o 
financiamento do PADR, está 

subdividido em duas etapas, 
sendo que a primeira aconteceu 
entre 2010 e 2017, orçada em 4 
milhões e 29 mil e 500 euros e, 
a segunda, acontece entre 2018 
e 2021, no valor de 9 milhões e 
240 mil e 500 euros.  

Foi no âmbito do PADR que 
Zunguene procedeu recente-
mente com a entrega de quatro 
viaturas Toyota Hilux 2.4, de 
cabine simples, aos Serviços 
Distritais de Actividades Econó-
micas (SDAE) e de Planeamento 
e Infra-Estruturas (SDPI) de 
Macate e Vanduzi, avaliadas 
em 8 milhões e 358 mil e 308 
meticais, numa cerimónia orien-
tada pelo secretário de Estado 
da província de Manica, Edson 
Macuácua. 

A Cerimónia foi testemu-
nhada pelos administradores 
de Macate e Vanduzi, Rosa 
Cararadza e João Amade, res-
pectivamente.

No acto de entrega das 
viaturas, Zeferino Zunguene 
afirmou que, através do PADR, 
nas províncias de Manica e Sofa-
la, regista-se uma significativa 
dinâmica nas intervenções do 
sector agrário, especialmente 
nas cadeias de valor de pri-
meira fase, onde houve “bons 
resultados” em hortifruticul-
tura, avicultura, oleaginosos, 
madeira, rações, cereais, leite, 
assim como em seus deriva-
dos. “Destacamos, também, 
intervenções no fortalecimento 
dos sectores de apoio ao de-
senvolvimento agrário nas duas 
províncias. 

Zunguene afirmou ainda 
que o Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, através 
do FDA, vai continuar a incitar 
esforços para manutenção da 
colaboração com a Agência 
Italiana de Cooperação para De-
senvolvimento de Programas 
e Projectos, visando alimentar 

A Direcção Provincial da 
Cultura e Turismo de Gaza, em 
coordenação com a  Biblioteca 
Pública, escolas secundárias 
de Xai-Xai e Joaquim Chissa-

no, realizou em Abril do ano 
em curso, a segunda feira de 
livro, sob o lema “Passados 
complexos, futuros diversos”, 
no âmbito do cumprimento 
dos Planos Económicos e 
Social 2021 e Estratégico da 
Cultura (2012-2022). 

O representante da di-
rectora provincial da cultura e 
turismo de Gaza, Virgílio Peni, 
disse durante a feira que, os 
alunos e a sociedade em geral 
devem criar hábito pela leitura 
e explorarem o conteúdo de 
cada livro existente nas bi-
bliotecas. 

“Neste momento, Gaza 
conta com cerca de 15 mil 
livros de diferentes temas. 
Estes livros devem ser lidos  
para que sirvam o seu pro-
pósito na comunidade. Aliás, 
o livro é fundamental, mas 
a valorização das artes e da 
cultura também o são”, disse 
Virgílio Peni, recomendando 
que os gestores das escolas 
em Moçambique façam os 
possíveis para criar condições 

Gaza realiza segunda edição da Feira do Livro

Texto: Ânia Muchanga 

para que os alunos tenham 
oportunidades de ler em 
bibliotecas físicas ou mesmo 
virtuais.

Manuel Rungo, um dos alu-
nos que participou do evento, 
disse ser uma honra participar 
da feira de livro. “Sempre que 
tenho tempo, gosto de ir à 

biblioteca para ler livro. Sinto-
-me feliz por fazer parte dos 
visitantes e convido a outros 
estudantes para se darem 
tempo de visitar a biblioteca, 
sem se esquecerem de tomar 
as medidas de prevenção con-
tra a COVID-19”, recomendou 
o pequeno Manuel.

Manuel Rungo, participante da feira

Virgílio Peni desafia gestores de escolas a criarem bibliotecas virtuais

de forma sustentável o sector 
agrário, tanto nas províncias 
Manica e Sofala como no país. 

O secretário de Estado da 
província de Manica, Edson 
Macuácua, disse, no acto de 
entrega dos meios circulantes, 
que o gesto é reflexo das ex-
celentes e históricas relações 
de amizade, solidariedade e 
cooperação existentes entre os 
povos, Estados e governos de 
Moçambique e da Itália. 

Macuacua fez saber que tais 
relações remontam desde os 
tempos da Luta de Libertação 
Nacional, manifestadas através 
de apoios do governo e movi-
mentos progressistas italianos 
à causa da independentista do 
povo moçambicano, até porque, 
após a independência nacional, a 
Itália aparece entre os primeiros 
parceiros do governo e do Esta-
do moçambicano, sobretudo, 
nas áreas de educação, saúde 
e economia. 

“O apogeu das relações 
entre os dois países foi com 
o envolvimento no proces-
so de pacificação do país e, 
actualmente, a cooperação 
passou para uma espécie de 
descentralização, voltada para 
o desenvolvimento local” disse 
Macuácu.

A administradora do distrito 
de Macate, Rosa Cararadza afir-
mou que as viaturas chegam no 
“momento oportuno” pois vão 
impulsionar o potencial agrícola 
do distrito, a partir de uma maior 
e mais fácil interacção com as 
comunidades mais recônditas.

O administrador de Vanduzi, 
João Amade, afirmou que os 
meios circulantes representam 
grande estímulo e responsabi-
lidade, impondo a garantia de 
trabalho e produção de resulta-
dos, uma vez criadas condições 
para maior aproximação às 
comunidades.
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