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O sector da saúde a nível do 
distrito de Mandlakazi, na pro-
víncia Gaza, mostra-se preocu-
pado com aumento de doenças 
oculares, sobretudo o glaucoma 
e a catarata, esta última que tem 
sido uma das maiores causas de 
cegueira a nível daquela região 
e no país em geral. 

Doenças oculares preocupam 
sector de saúde em Mandlakazi

Segundo o técnico de of-
talmologia no Hospital Rural de 
Mandlakazi, Porfílio José Bambo 
a catarata é a doença que mais 
causa cegueira naquele distrito, 
sendo ela caracterizada pela 
opacidade do cristalino, onde 
a lente do olho fica opaca, re-
duzindo assim a capacidade de 
visualização.

Bambo referiu ainda que a 
área da oftalmologia registou 711 
casos da catarata em 2021 e no 
primeiro trimestre do presente 
ano, tendo-se operado trinta e 
uma pessoas e cinquenta e oito 
doentes estão na fila de espera 
para a operação. 

“A primeira causa da cata-
rata é a idade, a debilitação do 

cristalino, como também os 
traumas causados por agres-
sões físicas e acidentes, mas tem 
também a catarata congénita, 
a menos comum que é aquela 
que o individuo nasce com 
ela. É necessário colocarmos 
óculos de sol. O clima quente 
influencia o desenvolvimento da 
catarata. Ao se fazer na viatura 

é recomendável usar o cinto de 
segurança para evitar traumas 
em caso de impactos”, explicou 
o oftalmologista.

Quanto ao glaucoma, de 
acordo com Bambo foram ar-
rolados 110 casos, esta doença 
caracteriza-se pela tensão alta 
do olho e ela não tem cura, as 
suas principais causas têm sido 
a deformidade do olho, doenças 
sistémicas como a diabetes e 
HIV-SIDA, mas tem a glaucoma 
congénita que é aquela que 
nasce com o individuo. 

“O glaucoma congénito é 
uma doença silenciosa e de difícil 
disgnóstico. Os pacientes che-
gam já com 25 ou 50 porcento da 
vista afectada. É necessário que 
tenhamos o costume de fazer 
check up, como também o uso 
de óculos”, explicou o técnico 
de oftalmologia de Mandlakazi.  

Bambo denuncia que há um 
certo tabu em algumas pessoas, 
pois pensam que quem põe ócu-
los está bem financeiramente ou 
é inteligente. “As poeiras provo-
cam muitos problemas oculares. 
Na nossa juventude não tivemos 
o costume de usar óculos de 
vista ou de protecção. Devemos 
ainda , consumir alimentos ricos 
em vitamina A como a batata 
doce”, explicou o técnico de of-
talmologia de Mandlakazi.
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Texto: Francisco Canama 

Texto: Agostinho Pedro

Para contribuir no em-
poderamento económico e 
social da mulher, e na elimina-
ção da Violência Baseada no 
Género  (VBG), 690 mulheres 
e raparigas beneficiaram da 
Iniciativa Spotlight no dis-
trito de Mossurize, província 
de Manica, o programa foi 
implementado pela Girl Child 
Rights (GCR), uma organiza-
ção nacional, que trabalha em 
prol dos direitos da rapariga. 

Segundo o Secretário 
Permanente do distrito de 
Mossurize, Zacarias Joaquim 
Queixa, com a iniciativa espera 
que se produza impactos 

O distrito de Macanga, pro-
víncia de Tete, diagnosticou 
nos primeiros nove meses do 
ano em curso, cerca de 19 mil 
e 167 casos de malária, contra 
43 mil 129 registados no mes-
mo período do ano passado.

O responsável de saúde 
pública em Macanga, Romeu 
Artur, disse que com a redu-
ção do número de casos, o 
distrito observou uma baixa 
significativa em 58 porcentos, 
comparando com igual período 
do ano passado, situação que 
caracteriza de positiva. 

Segundo Artur, o sucesso 
desta campanha foi graças 
ao empenho do sector de 
saúde em várias actividades, 
como formação de comités 
de saúde para a mobilização 
social, através de palestras de 
porta a porta, ensinando o uso 
correcto da rede mosquiteira e 

O Serviço Distrital de 
Saúde, Mulher e Acção So-
cial (SDSMAS) de Inhassoro 
está preocupado com o 
elevado índice de casos de 
malária, após notificação 
de 15 mil e 595 casos nos 
primeiros nove meses de 
2021, contra sete mil e 
401 casos notificados no 
mesmo período em 2020. 
Entretanto, permanecem 
desafios no combate ao 
HIV/SIDA.

De acordo com o director 
do SDSMAS de Inhassoro, 
Carlos Covane, a subida de 
casos de paludismo naque-
le distrito é “preocupante”. 
Aliás, a doença continua 
sendo a principal causa de 
internamento nas unidades 
sanitárias de Inhassoro. 

“Estamos preocupados 
como sector de saúde, por 
isso, estamos a trabalhar 
com as comunidades no 
sentido de fazerem o uso 
correcto da rede mosqui-
teira, para além das cam-

Empoderadas 
690 mulheres em 
Mossurize

Reduzem casos de malária em Macanga

Reduzem óbitos por 
malária em Inhassoro

positivos nas comunidades 
rurais, onde a pobreza é muito 
visível na camada feminina.

“Queremos ver a partir 
de hoje, muitas raparigas e 
jovens tenham vidas dife-
rentes. No nosso distrito são 
registados com frequência de 
muitos casos de violência ba-
seada no género e de uniões 
prematuras que necessita da 
intervenção de todos”, expli-
cou Queixa.

Por seu turno, o oficial de 
campo da GCR, Teófile Para-
rua, sublinhou que a iniciativa 
procura empoderar econo-
micamente as mulheres e 
raparigas para que olhem o 

outras actividades.
“Algumas pessoas não 

sabem usar adequadamen-
te a rede mosquiteira e, há 
aquelas que cobrem como se 
fosse uma manta, é por isso 
que promovemos palestras 
diárias a nível das unidades 
sanitárias, em parceria com 
activistas que nos ajudam a 
disseminar essas informações 
de prevenção da malária”.

Romeu Artur disse que a 
distribuição das redes mos-
quiteiras está ainda em an-
damento, tendo frisado que 
todas as mulheres gestantes 
que vão abrir a sua primeira 
consulta pré-natal têm o 
direito de receber a rede mos-
quiteira.

O médico-chefe distrital, 
Abasse Mayambe, garantiu 
que o distrito já tem um plano 
de contingência para a pre-
venção de doenças hídricas 
na época chuvosa que se 
aproxima, tendo mostrado a 

panhas de massificação de 
mensagens sobre a higiene 
individual e colectiva e a 
eliminação de águas es-
tagnadas, que constituem 
os principais factores de 
multiplicação do mosquito 
causador da malária”, disse 
Carlos Covane.

Combate à raiva e acesso 
ao serviço materno-

infantil 

Dados disponíveis no 
SDSMAS de Inhassoro indi-
cam que o distrito registou 
uma redução de casos da 
mordedura canina, ao no-
tificar em 2020 um total de 
23 casos, contra 19 do ano 
passado.

Carlos Covane conta 
que o serviço de partos 
institucionais verificou uma 
redução na aderência de 
parturientes. 

Em 2020 registaram-se 
dois mil e 470 partos dentro 
das unidades sanitárias 
contra os dois mil e 457 
registados em 2021.

“Esta redução é devido 

a pandemia da Covid-19, 
que fez com que algumas 
mulheres não se des-
locassem às unidades 
sanitárias. Outra causa 
da redução de partos ins-
titucionais é a chegada 
tardia das mulheres na 
maternidade”, explicou 
Carlos Covane.

Combate ao HIV

No âmbito da pre-
venção e luta contra o 
HIV/SIDA, o distrito de 
Inhassoro está a travar 
uma batalha devido ao 
aumento de infecções. 

Em 2020, o distrito 
teve cinco mil e 639 
pacientes adultos e 259 
crianças em Tratamento 
Antirretroviral (TARV) e, 
de Janeiro a Setembro de 
2021, Inhassoro acom-
panhou seis mil e 69 
adultos e 283 crianças 
em TARV, o que demons-
tra uma subida em 430 
adultos e 24 crianças.

população sobre os benefí-
cios de tratar a água. ‘‘Nós cá 
temos uma outra estratégia, 
que é de tratar a água inse-
rindo o cloro dentro do poço, e 

sabemos que há pessoas que 
resistem, mas o papel do pro-
fissional de saúde é mostrar 
as vantagens de tratamento 
de água’’, explicou Mayambe, 

tendo acrescentado que a ac-
tividade é desenvolvida com o 
envolvimento e colaboração 
do governo distrital com a 
liderança comunitária.

futuro com optimismo, e por 
essa via contribuir para o de-
senvolvimento da sociedade. 

“Como resultado, agora 
temos algumas raparigas 
com a capacidade de criar 

frangos e outras estão a fazer 
negócios de catering. Este é o 
nosso desejo”, disse Pararua.
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Boane conta com maior 
escola secundária do País

Texto: Ancha Chibangue
Fotos: Alfredo Chuma

Presidente da República 
inaugurou no primeiro trimestre 
deste ano, a Escola Secundária 
Engenheiro Filipe Jacinto Nyusi, 
no distrito de Boane, Provín-
cia de Maputo, considerada o 
maior e mais moderno do país. 

A construção do empreen-
dimento de raiz teve início no 
ano de 2018 e foi orçada em 
cerca de 133 milhões de meticais. 

A Escola construída na loca-
lidade de Chinonanquila, possui 
48 salas, com capacidade para 
cinco mil alunos, uma biblioteca, 
um auditório para acolher 500 
pessoas, sala de informática, 
dois blocos administrativos e oito 
sanitários, bem como seis esta-
ções de higienização das mãos.

O estabelecimento é um 
dos 21 construídos no presente 
quinquénio que vai minimizar o 
problema das mil e 152 turmas 
que estudavam ao ar livre na 
província, das quais 76 no distrito 
de Boane. A escola junta-se a 
mais quatro existentes que vão 
também introduzir o ensino 
secundário naquela parcela 
país, passando de 45 para 50 
actualmente, apresentando 
um crescimento de 11 porcento.  

No acto da inauguração, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi apelou aos utentes da 
escola para a sua conservação. “ 
Vocês têm uma grande respon-
sabilidade de cuidar da infraes-
trutura para que ela dure mais 
tempo, por isso queremos que 
esta escola seja modelo de ex-
celência na educação, um local de 
aprendizagem que seja motivo de 
orgulho para todos nós”, aconse-
lhou o Presidente da República. 

A construção da escola foi 
custeada pela empresa Mozal 
no âmbito da responsabilidade 
social. Nyusi chamou igualmen-
te atenção para a valorização 
do esforço de quem finan-
ciou a construção da escola. 

O Representante da Mozal, 
Samuel Samugudo avançou que 
a construção da escola faz parte 
da sua responsabilidade, uma 
vez que promover a educação 
é uma das estratégias de de-
senvolvimento da sua empresa. 
Avançou ainda que faz parte da 
sua estratégia a consulta con-
tinua com as comunidades cir-
cunvizinhas, o governo e outras 
partes interessadas com vistas 
a definição das prioridades para 
o desenvolvimento comunitário. 
“Nesta perspectiva, desde a cria-

ção da nossa empresa estamos 
envolvidos em projectos educa-
cionais, investindo na formação 
técnica, através de atribuição 
de bolsas para estágios em 
áreas técnico-profissionais e 
intervenção na área do género, 
incentivando a participação da 
mulher. Estas ações ajudam na 
criação de emprego para jovens, 
o que permite a Mozal a contrata-
ção de mão-de-obra altamente 
qualificada”, disse Samugudo.  

O director da Escola Se-
cundária Engenheiro Filipe Ja-
cinto Nyusi, Arlindo Nhaca, vê 
com bons olhos a entrada em 
funcionamento deste estabe-
lecimento de ensino, conside-
rando a sua gestão um grande 
desafio pela sua dimensão. 

O gestor explicou que a 
escola vai comportar dois mil e 
440 alunos para o primeiro ciclo 
e para o segundo 161. Sendo 
assim, dois mil e 601 alunos 
serão divididos em dois turnos, 
o da manhã e da tarde. A escola 
conta com 40 professores até 
ao momento, necessitando de 
mais 50 para um universo de 90. 

O representante dos pais 
e encarregados de educação, 
Arlindo Matos, agradeceu pela 
infraestrutura, tendo dito que 
vai reduzir o problema da falta 
de vagas para as crianças de 
Boane que tinham de percorrer 
longas distâncias sobretudo 
no curso nocturno para fre-
quentar o ensino secundário, 
assim como vai descongestio-
nar as escolas circunvizinhas.

A estudante Flora Machado 
vinha enfrentando dificuldades 
para chegar à escola devido à 
longa distância que separava a 
sua casa e a Escola Secundária 
Joaquim Chissano, localizada 
na vila de Boane, onde estudou 

durante anos. Nalguns dias, ficava 
em casa por não ter dinheiro de 
transporte. A estudante transfe-
riu-se para a nova escola, recen-
temente inaugurada pelo Presi-
dente da República, o que reduziu 
a distância que ela percorria. 

Programa “Eu Sou Capaz”

 Presidente da República 
disse durante a inauguração da 
Escola Secundária Engenheiro 
Filipe Jacinto Nyusi, que o gover-
no moçambicano no quadro da 
política de inclusão está a imple-
mentar o programa especial “Eu 
Sou Capaz”, que visa a promoção 
da educação e empoderamento 
da rapariga, como forma a ga-
rantir a retenção e conclusão dos 
vários níveis de ensino da mesma 
e da criança com necessidades 
educativas especiais na escola. 

O Estadista disse ainda que 
o governo vai distribuir nas três 
mil e 260 escolas dos  50 distri-
tos abrangidos pelo projecto em 
todo país, 205 mil uniformes e 

518 mil mascaras faciais a 205 
mil raparigas matriculadas da 
quinta, sexta e sétima classes, 
sendo que na província de Ma-
puto o programa vai abranger 
66 escolas, beneficiando um 
total  de 13 mil 660 raparigas.  

O chefe do Estado destacou 
ainda que constitui um imperati-
vo a adopção de estratégias para 
o combate a gravidez precoce, 
as uniões prematuras ou força-
das, bem como o consumo de 
drogas e outros males que afec-
tam os adolescentes e jovens.

Para Filipe Nyusi, o analfa-
betismo e o insucesso escolar 
agravam as desigualdades e a 
exclusão económica e social, 
por isso exortou a todas lide-
ranças a diferentes níveis para 
trabalharem com as famílias e 
comunidades, alertando-as para 
que deem a prioridade merecida 
à escolarização das crianças e 
jovens, com maior enfoque na 
rapariga, de modo que o país 
se veja livre do analfabetismo.  

Num outro desenvolvimento, 

o Chefe de Estado destacou que 
para o presente quinquénio, o 
lema definido pelo governo no 
sector da educação, “Por uma 
Educação Inclusiva, Patriótica e 
de Qualidade”, “pressiona-nos 
a impulsionar uma educação 
de altos padrões que promova 
o orgulho, amor e moçambica-
nidade que não deixa ninguém 
atrás, nem de fora, por qualquer 
motivo que seja”, declarou. 

Todavia, segundo o Chefe de 
Estado, em Moçambique há cerca 
de 2.4 milhões de crianças que 
não estão a estudar e, cerca de 
40 porcento da população não 
goza do mesmo privilégio, prin-
cipalmente a população feminina. 

“A realidade é mais com-
plicada quando tomamos em 
conta a taxa de crescimento 
anual da população, estimada 
em 2.8 porcento. Assim, a nossa 
estratégia de financiamento e 
expansão dos serviços educa-
tivos preconiza o envolvimento 
de todos os sectores, em par-
ticular as comunidades, a so-
ciedade civil e o sector privado 
através de acções de respon-
sabilidade social”, disse Nyusi. 

Para este ano prevê-se um 
efectivo escolar do ensino pú-
blico na ordem de oito milhões   
quatrocentos e sessenta mil 
contra cerca de oito milhões 
trezentos e sessenta mil alunos 
do transato ano. Serão ainda con-
tractados 6 mil 565 professores 
dos quais 5 mil 931 para o ensino 
primário e o remanescente para 
o secundário. Pretende-se com 
as contratações melhorar o rácio 
aluno/professor e aluno/turma. 

Vista lateral da escola recentemente inaugurada

Presidente Filipe Nyusi discursando durante inauguração da escola
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SABER NÃO OCUPA LUGAR

COMO PLANTAR QUIABO?

1. SOLO

2. TEMPERATURA

3. PLANTIO

4. COLHEITA

BENEFÍCIOS

RECEITA

O solo onde irá cultivar o quiabo deverá ser bastante 
fértil, profundo e permeável, bem drenado e rico 

em matéria orgânica. Procure encontrar 
um solo como o ph entre os 6.0 e os 

6.5.O solo deve estar sempre úmido 
(e não encharcado), mas em casos 
extremos é possível que o quiabeiro 
suporte curto períodos de seca. O 
sistema de irrigação por goteja-
mento é uma boa alternativa para 

quem não tem o hábito de irrigar 
as plantas diariamente. Em hortas 

de larga escala, o uso de irrigação por 
aspersão é o mais recomendado.

A temperatura ideal de cultivo 
do quiabo varia entre 22°C e 
25°C. Abaixo de 18°C e acima 
de 35°C, verifica-se a queda 
de flores e de frutos novos. O 

quiabeiro é uma planta da família 
das malváceas.

A plantação do quiabo é feita por meio de sementes. Para 
realizar o plantio, é necessário hidratar as sementes 

por 24 horas antes de depositá-las em suas 
respectivas covas. As sementes secas 

levam cerca de duas semanas a mais 
para se desenvolverem e começa-

rem a florescer. Pode encontrar as 
sementes em viveiros, em lojas de 
produtos agro-pecuário, empre-
sas produtoras ou até mesmo em 

supermercados. É possível até en-
contrar a muda pronta para ser plan-

tada isso será a sua escolha. Embora o 
quiabo seja uma planta que permita o plantio 

directo no solo, diversos produtores optam pela 
produção de mudas, podendo eleger as melhores plantas 
para o cultivo final. As mudas podem ser produzidas em 
copos de papel e seu transplante é recomendado à partir 
dos 10cm de altura, não devendo ultrapassar os 15cm, pois 
o quiabo é uma planta de raízes profundas. Prepare o solo 
arando-o cerca de 20 a 25 cm e faça a gradagem. Coloque 
as sementes a cerca de 8 cm de profundidade, deixando em 
cada orifício 3 sementes e espaçando-os com cerca de 30 
cm entre eles. Entre fileiras deverá ficar um espaçamento 
de cerca de 1.20 m.

Para colher o quiabo basta cortar seu caule, com as 
mãos ou com uma tesoura pequena. O pe-
ríodo de colheita dura alguns meses e 
possibilita que toda a família usufrua 
dos quiabos orgânicos, saborosos e 
altamente nutritivos. Caso o quiabo 
Não seja colhido na hora certa ele 
fica muito resistente e fibroso. Suas 
sementes são claras e ele pode ser 
conservado em até uma semana se 
for mantido em sacos plásticos dentro 
da geleira. É importante usar luvas e uma 
camisa de manga comprida na colheita do 
quiabo. A maioria das variedades de quiabos 
são cobertos com pequenos espinhos que podem cortar 
e irritar a pele. A menos que você tenha plantado uma 
variedade sem espinhos, a cobertura é a única maneira de 
evitar este problema.

Um dos grandes motivos para o consumo do quiabo é o seu valor 
nutricional. O quiabo ajuda a emagrecer, por conter poucas calorias e 
ser rico em fibras, o que aumenta a sensação de saciedade, bem como 
no controlo dos níveis de açúcar no sangue, devido ao seu baixo teor 
de carboidratos e alta presença de fibras. Esta fruta melhora o trânsito 
intestinal, devido à sua elevada presença de fibras; Controla os níveis de 
colesterol, por conter fibras solúveis, que diminuem a absorção de gor-
duras no intestino; Reduz o estresse e ajudar a relaxar, por ser rico em 
magnésio; Preveni anemias, por conter ácido fólico; Mantem a saúde dos 
ossos, por ser rico em cálcio.

Ingredientes

• 1 frango inteiro, com cerca de 1,5 
kg
• 200 g de quiabo
• 2 limões 
• 1 cebola picada
• 1 tomate picado
• 5 dentes de alho 
• 1 pimentão picado 
• 1/4 de xícara de chá de azeite 
• 1 colher de chá de cominho em 
pó
• sal, pimenta-do-reino e cheiro-
-verde a gosto

Modo de preparo

Temperar o frango com cebola, alho, pimentão e tomate e reservar. 
Se quiser o quiabo sem baba, deve deixá-lo de molho em água com 
o suco dos limões por cerca de 20 a 30 minutos. Levar o frango para 
refogar em fogo médio e quando estiver branco, adicionar água para 
cozinhar. Adicionar sal, pimenta e cheiro verde a gosto para temperar. 
Cortar o quiabo em cubos e após 20 minutos de cozimento frango, 
adicioná-los à panela e deixar cozinhar por mais 20 minutos. Retirar 
do fogo e servir ainda quente.
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Texto e fotos: 
Rachide Selemane 

População em Dombe 
ganha nova rádio comunitária 

A população do posto 
administrativo de Dombe, 
distrito de Sussundenga, 
província de Manica, está a 
beneficiar, desde Março do 
ano em curso, de uma rádio 
comunitária montada pelo 
Instituto de Comunicação 
Social, que vai pôr fim ao 
sofrimento da comunidade, 
antes impedida ter acesso 
a qualquer sinal de rádio ou 
televisão por causa da loca-
lização geográfica.

Segundo o delegado pro-
vincial do Instituto de Comu-
nicação Social (ICS) em Mani-
ca, Paulo Cazimoto, a instala-
ção de uma rádio comunitária 
em Dombe enquadra-se no 
âmbito da materialização 
do direito à informação, cuja 
responsabilidade recai sobre 
o ICS, sobretudo nas zonas 
rurais, no que diz respeito à 
transmissão de conteúdos 
para o desenvolvimento das 
comunidades rurais.

“Partimos de muito longe, 
começamos pelas escutas 
radiofónicas. Hoje, estamos 
nas sedes distritais através 
das rádios, e neste momento 
estamos a marcar presença 
num posto administrativo, 
isso cria um ambiente de 
inclusão”, explicou Cazimoto. 

Para o líder comunitário 
de Dombe, Jacob Augusto 
Nhama, com a entrada em 
funcionamento da rádio co-
munitária, Dombe passará 
a desenvolver-se e sairá do 
isolamento, concretizando-

-se, assim, o direito à infor-
mação naquele ponto do 
País, uma zona propensa a 
eventos climáticos extre-
mos que atrasam a ligação 
do posto administrativo por 
meio dos diferentes meios de 
comunicação.

‘‘Nós estamos muito sa-
tisfeitos porque com esta 
rádio vamos poder transmitir 
o que se passa em Dombe 
e ouvirmos também o que 
está a acontecer lá fora duma 
forma mais rápida do que se 
esperava”, disse Nhama, ten-
do acrescentado que a rádio 
vai impulsionar o crescimento 
do distrito de Sussundenga, 
principalmente na difusão de 
técnicas de produção agrária 
e informações agrometeo-
rológicas para o sucesso de 
campanhas agrárias.

Jacob Nhama referiu-se 
da relevância da rádio como 
instrumento de salvação 

em tempos de emergências, 
como foram os casos da pas-
sagem dos ciclones tropicais 
Idai, Eloise e eventos como as 
inundações, que fustigaram a 
zona em 2018, causadas pelo 
aumento do caudal dos rios 
Lucite e Mussapa.

‘‘Em 2018, a população 
sofreu muito por falta de 
informação, podia haver 
alguma comunicação atra-
vés de telefones, mas são 
poucas pessoas aqui que 
conseguem ler as mensa-
gens. A rádio vai permitir 
educar a população através 
de programas específicos 
sobre como evitar a malária, 
a cólera e outras doenças, 
assim como as uniões pre-
maturas, que são frequentes 
nesta zona’’, explicou Nhama.

O chefe do Posto Admi-
nistrativo de Dombe, Pedrito 
Martinho Campira, afirmou 
que a rádio veio numa altura 
apropriada, porque vai facilitar 
a transmissão de informa-
ções de prevenção de desas-
tres naturais, de educação em 
saúde a nível da comunidade 
e promoção da cultura local. 

“Esta rádio vai ajudar 
a difundir a cultura local e 
educar a população para o 
uso sustentável de recursos 
faunísticos, uma vez que 
este distrito possui o Parque 
Nacional de Chimanimani. 
Vai também ajudar a difundir 
programas educativos contra 
queimadas descontroladas, 

a caça furtiva, publicação de 
potencialidades que o posto 
possui, quer turísticas como 
agrícolas”, acrescentou Pe-
drito Campira. 

O representante pediu a 
inclusão, na grelha da rádio, 
de programas interactivos 
com a participação de anciãos 
(educadores comunitários) 
para o resgate e divulgação 
de valores culturas locais, 
bem como um espaço para 
o governo responder ques-
tões da população através 
da rádio. Campira convidou a 
população, principalmente os 
investidores locais, a escuta-
rem a rádio e usá-la como seu 
instrumento de comunicação, 
difundindo mensagens pu-
blicitárias de seus produtos. 

Residentes de Dombe, va-
riando de comerciantes a es-
tudantes, manifestaram a sua 
alegria com a nova aquisição 
da comunidade, apontando 

as várias vantagens que a 
rádio irá proporcionar para o 
desenvolvimento do posto 
administrativo e do distrito 
de Sussundenga no geral.

“Muitos aqui em Dombe 
não entendem a língua portu-
guesa e vão passar a apren-
der o português. Não só, a 
nossa rádio tem a vantagem 
de informar também em lín-
guas locais, o que permite que 
todos escutem, percebam 
e sejam informados”, disse 
Mário Vilasse, comerciante 
local.

Refira-se que aquela é 
a primeira instalação duma 
rádio comunitária do ICS 
num posto administrativo e 
a sétima que a instituição, 
delegação provincial de Ma-
nica, já implantou, depois 
das rádios comunitárias de 
Sussundenga, Mossurize, 
Machaze, Gondola, Tambara 
e Macossa.

Paulo Cazimoto, delegado do  ICS   ddo ICS em Manica Pedrito Campira, chefe do posto administrativo de Dombe.

As rádios comunitárias são mecanismo de garantia de direito à informação para a população local
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HIV/SIDA

Saúde preocupada com 
aumento de casos de  HIV/SIDA

Parlamento aprova informe
sobre HIV/SIDA

O sector da saúde do dis-
trito de Mandlakazi mostra-se 
preocupado com os elevados 
índices de aumento da taxa de 
seroprevalência, estando ac-
tualmente em seguimento 14 mil 
e 733 pacientes, onde registou-
-se um aumento em mil e 865 
novos casos se comparado ao 
ano findo em que estava em 
tratamento um universo de 12 
mil 868 pacientes.

Segundo o director do Ser-
viço Distrital da Saúde, Mulher 
e Acção Social (SDSMAS) de 
Mandlakazi, Casimiro Jaime 
Manhique, destacam-se como 
maiores causas da seropreva-
lência as migrações para a vizi-
nha África do Sul, a questão dos 
corredores e os tabus, sobretudo 
o “kutxinga”

“Á Africa do Sul é uma re-
gião com alta taxa de infecção 
por HIV/SIDA, muitos moçam-

Texto e fotos:
 Guilherme Chaúque

Texto: cortesia do CNCS

bicanos voltam de lá doentes 
e acabam infectando as suas 
parceiras. O kutxinga é um outro 
problema, pois há homens que 
acabam casando com as es-

posas dos seus irmãos quando 
estes morrem, e eles não se 
questionam sobre as razões da 
morte, mas também explica-se 
essa taxa por Gaza estar cercado 

de estradas”, explicou Manhique.
Quanto aos abandonos 

ao Tratamento Antirretroviral 
(TARV), o director do SDSMAS 
de Mandlakazi, disse que o sector 

da saúde está a trabalhar em 
coordenação com os activistas 
comunitários, psicólogos clínicos 
e os conselheiros afectos nos 
postos de saúde.

 “As migrações têm sido um 
grande entrave, sobretudo nos 
indivíduos do sexo masculino 
que quando apanham emprego 
em outras zonas acabam não 
levando as fichas, temos tam-
bém a não aceitação da doença 
e questão da superstição em 
que muitos acreditam que a 
doença seja produto de um acto 
obscurantista” explicou aquele 
dirigente, tendo adicionado que 
a maior taxa observa-se em 
indivíduos dos 18 a 49 anos. 

Manhique disse ainda que 
em 2021 cerca de 502 grávidas 
estavam em TARV, sendo que 179 
foram diagnosticadas no acto 
da consulta pré-natal, por isso 
aconselha a todas gestantes a 
procurar unidades de saúde o 
mais rápido possível.

A Assembleia da República 
aprovou em Março do ano em 
curso, em definitivo e por via 
de uma Resolução, a Informação 
do Gabinete Parlamentar de 
Prevenção e Combate ao HIV e 
SIDA (GPPC-HIV e SIDA).

Na apresentação do referido 
informe, o Presidente do GPPC-
-HIV e SIDA, Fernando Lavieque, 
destacou que em Moçambique, 
até 2021, cerca de 2,1 milhões de 
pessoas viviam com HIV, dos 
quais, 124 mil eram crianças dos 
0-14 anos e ocorreram ainda, 
cerca de 94 mil novas infecções 
e cerca de 35 mil óbitos relacio-
nados com o SIDA.

O deputado Lavieque expli-
cou que embora Moçambique 
tenha alcançado uma redução 
de 35% em termos de novas 
infecções em relação a 2010, 
nota-se ainda uma variação 

significativa de novas infecções 
pelo HIV por província, sendo as 
mais críticas as de Zambézia, 
Nampula, Maputo Província, 
Sofala e Cabo Delgado, com um 
peso de mais de 75% de novas 
infecções.

“A taxa de transmissão 
vertical reduziu de 28% em 2010 
para 13% em 2020. No entanto, 
continua muito elevada e como 
resultado, houve 13.000 novas 
infecções entre as crianças em 
2020”, disse o presidente do 
GPPC-HIV e SIDA.

“Apesar destes desafios, 
nota-se avanços significativos 
na área dos cuidados e trata-
mento, ao passar de mil e 633 
em 2020 para mil e 690 unida-
des sanitárias a administrarem 
os antirretrovirais em 2021, o 
equivalente a 97 porcento  da 
cobertura da rede nacional da 
saúde”, sublinhou Lavieque 
acrescentando que “como re-
sultado, Moçambique passou 

de um milhão e 402 mil e 902 
pessoas vivendo com HIV e 
SIDA com acesso ao Tratamento 
Antirretroviral (TARV) em 2020 
para um milhão e 698 mil e 496 
em 2021.

De acordo com Lavieque, 
apesar destes desafios, nota-
-se avanços significativos na 
área dos cuidados e tratamen-
to, ao passar de mil e 633 em 
2020 para mil e 690 unidades 
sanitárias a administrarem 
os antirretrovirais em 2021, o 
equivalente a 97% da cober-
tura da rede nacional da saúde. 
Como resultado, Moçambique 
passou de um milhão 402 mil e 
902 pessoas vivendo com HIV 
e SIDA com acesso ao TARV em 
2020 para um milhão 698 mil e 
496 em 2021”.

O parlamentar acrescentou 
que Moçambique é signatário 
da nova Declaração Política 
sobre HIV e SIDA, 2021-2025, 
cuja visão estratégica é “Acabar 

com as desigualdades e entrar 
no caminho certo para acabar 
com o SIDA até 2030”. Esta 
declaração estabelece as metas 
95-95-95, que significa que 
95% das pessoas vivendo com 
HIV conheçam o seu estado, 
através do diagnóstico e destas 
95% estejam em tratamento e 
dos que estão em TARV, 95% 
alcancem a supressão viral.

Lavieque disse que em res-
posta a este instrumento global, 
o Conselho de Ministros aprovou 
o Plano Estratégico Nacional de 
Resposta ao HIV e SIDA – PEN V 
(2021-2025). A partir dos dados 
colhidos, em relação ao alcance 
das metas 95-95-95, ilustram 
que até o ano de 2021, 84 % fo-
ram diagnosticadas em relação 
ao HIV, isto é, conhecem o seu 
sero-estado. Dos diagnostica-
dos, 81% estão em tratamento, 
isto é, estão activos em TARV. 
Destes 71% alcançaram a su-
pressão viral”, frisou Lavieque.

“Estes resultados são en-
corajadores contudo, desafiam 
ao País e a todos os actores 
envolvidos na resposta ao HIV 
e SIDA para um maior envol-
vimento e aprimoramento em 
termos de intervenções claras 
para prevenir novas infecções, 
assegurando-se que todos os 
que vivem com HIV estejam em 
TARV, para eliminar as cadeias 
de transmissão e as mortes 
relacionadas com o SIDA, pois 
o SIDA ainda não acabou, mas 
pode acabar”, destacou o par-
lamentar, sublinhando que 
“outro aspecto relevante neste 
processo tem a ver com o am-
biente favorável para o combate 
a esta epidemia no território 
moçambicano, dado que o país 
detêm políticas e legislação que 
permitem a remoção significa-
tiva de barreiras sociais e legais 
para o acesso aos serviços de 
HIV e SIDA”.

Casimiro Manhique, director do Serviço Distrital da Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS).
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REPORTAGEM ESPECIAL

Inhassoro satisfeito com produção de 70 mil toneladas de alimentos
Texto e Fotos: António Taimo

O sector da agricultura 
no distrito de Inhassoro, 
na província de Inhambane, 
está satisfeito com os níveis 
de produção de comida para 
erradicar a fome, ao alcançar 
uma colheita de 70 mil e 612 
toneladas, numa área de 28 
mil e 996 hectares de pro-
dutos diversos na campanha 
2020/21, trabalho que envol-
veu 70 grandes produtores. 

Segundo o director do Ser-
viço Distrital de Actividades 
Económicas (SDAE) de Inhas-
soro, Romão Lambussene, 
o alcance da meta acima foi 
graças ao empenho dos téc-
nicos do SDAE e das condições 
climáticas que favoreceram 
para produção daquela quan-
tidade de comida.

“A nossa agricultura é de 
sequeiro, dependemos da 
chuva. Na presente campanha 
caiu com regularidade, tam-
bém tivemos acompanha-
mento técnico, para além de 
que, contamos com reforço de 
nove extensionistas que foram 
alocados - ao distrito, através 
do programa SUSTENTA, o 
que totaliza 23 técnicos que 
prestavam assistência aos 
nossos produtores”, disse 
Lambussene.

O director do SDAE referiu 
ainda que para além da as-
sistência técnica, um outro 
motivoque ajudou para atingir 
os 100 porcento da produção 
agrícola, tem a ver com o 
reforço de sementes, por um 
lado e por outro. “ A distribui-
ção de sementes melhoradas 

através da Direcção Provincial 
de Agricultura e Pescas de 
Inhambane e, do Instituto Na-
cional de Redução de Riscos e 
Desastres (INGD) ”, informou 
Lambussene.

Para a campanha agrária 
de 2021/2022, de acordo com 
Lambussene,  o plano  era de 
superar as metas de produ-
ção, mas isso poderá não se 
verificar devido à queda tardia 
da chuva que iniciou nos finais 
do mês de Janeiro último, en-
quanto a época da sementeira 
inicia nos meses de Novembro 
e Dezembro.

“Embora as chuvas tenham 

iniciado a cair no fim de Janeiro, 
se assim continuarem, aven-
tamos uma boa perspectiva, 
onde a nossa previsão é de 
lavrarmos uma área de 31 mil 
e 403 hectares. A perspectiva 
de produção é de 75 mil e 406 
toneladas, tendo em conta 
que os solos de Inhassoro são 
muito bons para a produção 
agrícola, o que inviabiliza tem 
sido a chuva”, explicou o di-
rector do SDAE de Inhassoro.

Lambussene lamenta o 
facto de ter um número redu-
zido de extensionistas, pois o 
distrito só tem 23 técnicos de 
extensão agrária. “Na verdade 
o nosso distrito é extenso, 
aliado a insuficiência de meios 
circulantes, acaba sendo difícil 
a assistência dos produtores, 
se conseguíssemos ter 50 
técnicos diríamos que esta-
mos no bom caminho para 
assistência em tempo real a 
todos os produtores, uma vez 
que em Inhassoro quase toda a 
população pratica agricultura.

Pesca

De acordo com SDAE de 
Inhassoro, o distrito é uma 

referência ao nível da provín-
cia de Inhambane na prática 
da actividade pesqueira, com 
um total de dois mil e 760 
pescadores inscritos e 330 
embarcações, onde estes 
conseguiram amealhar nove 
mil e 426 toneladas no ano 
transacto.

O director do SDAE, Romão 
Lambussene, informou que a 
maior parte do peixe fresco 
de Inhassoro é canalizado 
para grandes cidades do país 
com destaque para Maputo e 
Beira e, o peixe seco é trans-
portado para a região norte, 
concretamente na província 
de Nampula.

Como forma de garantir a 
multiplicação e consequente 
crescimento do peixe, a fon-
te disse que o governo e os 
pescadores adoptaram meca-
nismos de veda da actividade 
pesqueira durante um dado 
período, pois os pescadores 
reclamam a falta de peixe no 
mar devido a algumas formas 
nocivas usadas, o que faz com 
que o peixe pequeno fosse 
arrastado. “Por esse e, outros 
motivos, adoptamos a prática 
de veda e defeso da actividade 

de 01 de Fevereiro até Março 
de cada ano”, reforçou Lam-
bussene.

Aquele responsável disse 
ainda que pelo facto de se 
notar a escassez do pescado, 
o governo e parceiros estão 
a sensibilizar os pescadores 
para abraçarem outras opor-
tunidades de sustento como 
alternativas a pesca.

“Os pescadores reclamam 
a escassez de peixe no mar o 
que fez com que eles percor-
ram longas distâncias a pro-
cura de locais com abundância 
do pescado por isso nós como 
governo em parceria com 
outras organizações não-
-governamentais estamos 
a sensibilizar os pescadores 
para adoptarem outros meca-
nismos de sobrevivência com 
destaque para a piscicultura 
e criação de frangos”, disse 
a fonte.

Pescadores querem 
adoptar mecanismos de 

sobrevivência 

Devido as mudanças cli-
máticas e pesquisas feitas 
pela SASOL na propensão de 
gás e o uso da rede de arras-
to na actividade piscatória, 
tornou-se cada vez mais no-
tória a escassez de peixe o que 
obriga os pescadores nave-
garem longas milhas em mar 
aberto a procura do pescado 
pondo em risco a própria vida 
porque os barcos não estão 
equipados para navegarem 
nos locais onde existe peixe 
em abundância.

  Segundo o presidente 
do Conselho Comunitário 
de Pesca (CCP) de Feiquete, 
Januário Alberto Queixo, com 
um efectivo de 150 membros, 
dos quais 35 são mulheres, a 
produção de peixe nos últimos 

anos está a decrescer por falta 
de algas para alimentar o peixe 
e outros fenómenos naturais 
que impactam negativamente 
na sua actividade.

A fonte disse ainda que 
como forma de se apurar as 
reais motivações do desa-
parecimento das algas, no 
ano passado, uma equipa 
do Instituto de Investigação 
Pesqueira deslocou-se para 
Inhassoro, onde removeram 
quantidade significativa de 
algas para um estudo no 
laboratório da Universidade 
Eduardo Mondlane na capital 
do País. 

Para Queixo, a única alter-
nativa que lhes resta neste 
momento, é adopção de novas 
actividades para obtenção de 
alimentação para a sobrevi-
vência. “No mar já não tem 
peixe, como forma de termos 

algo para comer, o Ministério 
do Mar, Águas Interiores e 
Pescas e parceiros estão a nos 
ajudar através do projecto Fai-
quete Kuzuanana, onde serão 
construídas duas capoeiras, 
das quais uma de poedeiras 
e a outra de frangos de corte, 
valor já desembolsado de um 
milhão 585 mil meticais, doado 
pela ONG, denominada RARE, 
considerado como projecto 
alternativo a pesca”, explicou 
Januário Queixo.

O presidente do CCP de 
Mucocuene, João Mandigo, 
com cerca de 300 associa-
dos, disse que a falta de peixe 
no mar tem como culpado o 
factor humano na medida em 
que existem muitos pesca-
dores que sufocam o mar e, a 
outra causa tema ver com as 
mudanças climáticas aliadas 
aos ciclones que devastaram 
os recifes de coral e algas que 
servem de alimentação do 
peixe, o que vai afectar muita 
gente que depende da pesca 
para sua sobrevivência. 

“Podemos afirmar que o 
mar já não suporta a pressão 
do homem, se notar no pas-
sado, as embarcações que se 
faziam ao mar eram poucas e 
hoje em dia temos acima de 
40 barcos com muitos pes-
cadores alguns deles, fazendo 
pesca de arrasto e outros, 
pesca a linha, para além desses 
ciclones que de certa forma, 
arrastam as algas que servem 
de alimento do peixe”, referiu 
Mandigo.

O interlocutor explicou que 
para maior multiplicação do 
peixe, o governo devia inter-
ditar a emissão de licenças de 
pesca e orientar os pescado-

res a procurarem outras alter-
nativas de sobrevivência, ten-
do acrescentando ainda que 
há necessidade de sancionar 
todos os pescadores que se 
fazem ao mar no período de 
veda e/ou defeso, como tam-
bém fiscalizar e suspender as 
licenças das embarcações que 
usam artes nocivas à pesca. 

População de Nhapele quer 
mais apoio da SASOL

A população da localidade 
de Nhapele,  localizda a 40 
quilómetros da vila sede do 
distrito de Inhassoro, com-
posta por quatro povoados e 
uma população de mil e 286 
habitantes, dos quais 706 são 
mulheres, quer mais apoio por 
parte da empresa SASOL. 

Segundo Isak Gustavo, re-
sidente em Nhapele, a SASOL 
já esteve naquela região em 
anos passados e prometeu 
reabilitar a via de acesso que 
liga a EN1, como também a 
colocação de energia eléctrica 
e construção de uma escola 
secundária ou mesmo salas 
anexas para reduzir as distân-

cias que as crianças percorrem 
para o ensino secundário, mas 
até hoje nada aconteceu.

O chefe da localidade de 
Nhapele, Custódio Dionísio, 
disse que o grito de socorro 
das populações é legítimo e 
olhando para a energia eléc-
trica, apenas existe no centro 
de saúde local, pois na escola 
primária local pessoas de má-
-fé, vandalizaram os painéis e 
saquearam as baterias.

“Na verdade as populações 
têm razão nalguns aspectos, 
com destaque para energia 
eléctrica que apenas existe no 
centro de saúde de Nhapele. 
No que diz respeito a salas 
anexas ou escola secundária 
iria reduzir as longas distâncias 
que - as crianças percorrem, 
visto que os alunos  devem 
deslocar para Inhassoro e fixar 
uma residência para poderem 
ter aulas do ensino secundário 
e isso cria transtornos para os 
pais e encarregados de educa-
ção   que dependem somente 
da agricultura para alimentar 
os seus dependentes”, expli-
cou Custódio Dionísio.

Custódio  Dionísio, chefe da Localidade Romao Lambussene, Director SDAE.
Isak Gustavo, residente de Nhapele.

Januário Queixo, Presidente do CCP de Feiquete.Joao Mandigo,  Presidente de CCP,.
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CULTURA

Escritora moçambicana 
lança livro infanto-juvenil

O livro com o título ”Descobre 
os teus Super Poderes” da escri-
tora moçambicana Gladys Gande, 
lançado em 2021, em Moçambique, 
Angola e Brasil, por via online devi-
do à pandemia da Covid-19, retrata 
os poderes intelectuais da camada 
infanto-juvenil com idades entre 7 
e 13 anos.   

Segundo a autora, a obra tem 
como objectivos orientar o de-
senvolvimento de autoconfiança, 
planeamento, organização, res-
ponsabilidade, equilíbrio emocio-
nal, serviço e preocupação com o 
próximo, uma vez que nosso mo-
delo de ensino tradicional está mais 
voltado as questões científicas, e 
dalguma forma ignora os aspectos 
comportamentais e emocionais 
que são bastante importantes. 

Gladys Gande afirma que a 
decisão de escrever livros para 
crianças é por acreditar que cada 
um de nós, sem nenhuma exclu-
são tem super poderes. Alguns 
só precisam descobrir ou pôr em 
prática, devendo-se começar a im-
pulsionar a mente humana desde 
a tenra idade. 

" A questão central é lembrar 
que todos os nossos sonhos são 

possíveis, e só dependem de cada 
um. E para tal, devemos nos dedicar 
à eles e dalguma forma estimular 
as pessoas especialmente as 
crianças, a pensarem em como 
realizar os seus sonhos e contri-
buírem para a sociedade onde está 
inserida", contou a autora. 

Entretanto, a autora diz que 
gosta de crianças devido ao en-
tusiasmo, lealdade, pureza e forte 
vontade de descobrir o desconhe-
cido que elas apresentam, o título 
“Descobre os teus super poderes” 
é um convite ao público infanto-
-juvenil a se preparar para a vida 
de forma assertiva.  

"Sou apaixonada pelas crian-
ças e pela melhoria de persona-
lidade humana, este livro possui 
65 páginas, levou dois anos para 
a sua publicação, apresenta de 
forma simples e descontraída, 
actividades que ajudam a criança 
a extrair os poderes em si, poderes 
esses, que são difíceis de descobrir 
na escola". Rematou .

Ainda de acordo com a escri-
tora, os seres humanos possuem 
poderes que a educação formal não 
consegue despertar, daí a necessi-
dade de uma serie de actividades 
que poderão ajudar no processo de 
descoberta dos poderes. 

" Eu penso que as pessoas, 

nós seres humanos, crescemos, 
somos educados sem uma noção 
sobre qual é o nosso pleno poten-
cial. Portanto temos pouco uso 
dele, porque o nosso sistema de 
educação é muito orientado para o 
ensino de Português, Matemática, 
Química, Economia, etc", disse 
Gande Gande

Acrescentando que, depois 
quando saímos da escola ou da 
faculdade, a vida nos cobra outro 
tipo de qualidades e capacidades 
que a gente só consegue se tem 
um autocontrolo, e capacidade 

diferente de fazer as coisas.
Gladys Gande, contou ainda 

que escreveu o livro porque gosta 
de mudanças e pretende ajudar aos 
outros a alcançar essas melhorias 
no seu ser, " gosto de me apresen-
tar como uma humana, que está 
preocupada em si transformar e, no 
meu processo de transformação 
e melhoria da pessoa que eu sou, 
de alguma forma, contribuir para 
ajudar aos outros a se transfor-
marem, melhorar e a se tornarem 
seres humanos melhores", disse.  

Gande Gande, acrescenta 

ainda que este livro tanto no Brasil, 
Angola, como em Moçambique 
a aceitação do público está a ser 
positiva, pelo facto de existirem 
poucos conteúdos do género e para 
o público infanto-juvenil, faz com 
que a adesão seja maior. 

“Não estava a espera de tan-
to, o livro só tem um ano e para 
além de estar em Moçambique 
(Maputo, Beira, Nampula Nacala e 
Quelimane, está também no Brasil 
e em Angola. Brevemente estará 
em Portugal, para além de estar 
em todo mundo através de plata-
formas digitais), e deste modo, o 
livro já faz parte do currículo ex-
tracurricular dalgumas instituições 
de ensino no território nacional, ” 
disse a autora.

Falando de projectos futuros, 
nesta área infantil, a autora contou 
que, pelo facto das crianças serem 
o futuro de qualquer nação, o livro 
trás consigo uma iniciativa que se 
chama "clube dos Super poderes" 
que visa dar a oportunidade aos 
detentores do livro, de poderem 
ser acompanhados na sua jornada 
de descoberta dos super poderes, 
consolidar os conteúdos do livro e 
partilhar experiências.

Texto: Ivete Gande

Conheça a dança  "nganda" 
Originária do litoral do Lago 

Niassa,  nganda é uma dança em 
que os homens manifestam a 
alegria pelos sucessos obtidos na 
produção, após as colheitas e nas 
guerras em que saiam vitoriosos.

Foi uma dança que se desen-
volveu particularmente no século 
passado, altura dos combates 
que, movidos pelos interesses dos 
chefes, se destinavam a capturar 
escravos para os vender na costa 
de Moçambique.

Posteriormente a dança de-
senvolveu-se dentro de compe-
tições inter-regionais e tribais. Era 
executada só pelos Nyanjas, em 
que se procurava o melhor grupo.

Aí os aspectos obscurantistas 
tinham uma grande importância.

Cada grupo dispunha de con-
selheiros, geralmente velhos, 
considerados com poderes de 
magia. Estes distribuíam amuletos 
a cada dançarino, entre os quais 
se destacavam bocados da planta 
Utimbafuti, que se pensava ter 
poderes especiais.

O conteúdo das canções re-

Praticantes da dança "nganda"

Gladys Gande apresentando sua obra a crianças

flectia o respeito competitivo dos 

grupos e outros problemas de 

ordem social, como o roubo, o rapto 

de mulheres, etc.

A acompanhar a dança exis-

tiam dois tipos de instrumentos 

musicais: tambores e instrumen-

tos de sopro. Os primeiros em 

número de três, sendo um grande 

com pelo menos dos dois lados e 
outros dois mais pequenos, toca-
dos com varetas de pau fino.

Entre os instrumentos de 
sopro utilizados, feitos de cabaças 
com uma membrana no tubo em 
que se coloca a boca, podem-se 
distinguir duas variedades: Os 
Lipenga com o som agudo e o 
Chigubo com o som mais grave 
do solista. Os dançarinos utilizam 
uma indumentária completamente 
branca, formam filas movendo-se 
em passos sincronizados para os 
vários lados, ao mesmo tempo que 
tocam os Lipenga e o Chigubo. Esta 
dança, durante a luta de Liberta-
ção Nacional, foi particularmente 
desenvolvida dentro das áreas 
libertadas, tendo constituído um 
forte instrumento de mobilização 
popular e de esclarecimento poli-
tico, pelo conteúdo revolucionário 
das suas canções.

Hoje a sua prática estendeu-se 
a várias províncias do País, consti-
tuindo já um elemento cultural da 
unidade nacional e da luta anti-
-imperialista e internacionalista 
desenvolvida pelo nosso povo.
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Texto e foto: Lopes Obadias

A Secretaria de Estado da 
província da Zambézia fez apelo 
para a padronização e qualidade 
de formação profissional em 
Moçambique a partir de cursos 
vocacionais, conforme o plano 
quinquenal 2020/2024 com 
vista a promoção de actividades 
atinentes ao desenvolvimento 
do capital humano e justiça 
social.

A promoção do sistema edu-
cativo inclusivo eficiente e eficaz 
que responda as necessidades 
de desenvolvimento do capital 
humano particularmente dos 
jovens, enquadra-se nos ob-
jectivos estratégicos que dotem 
capacidades para capitalizar 
as diferentes oportunidades 
de emprego e de negócio que 
o mercado oferece, nomeada-
mente, empreendedorismo.

Para o efeito, a Secretária de 
Estado de Zambézia, Judite Faria 
defende a necessidade urgente 
na observância com rigor da 

A Confederação das As-
sociações Empresarias (CTA), 
mostra-se apreensiva face au-
sência da cultura empresarial no 
seio da actual geração de jovens 
empreendedores o que satura o 
mercado formal de emprego de-
vido a pressão das autoridades 
governamentais para absorver 
esta camada. 

Para conter a situação, o 
presidente do Conselho Em-
presarial Provincial, CEP/CTA na 
província de Zambézia, Assane 
Naparia, defende a inserção de 
indução empresarial ao abrigo 
da requalificação do ensino pro-
fissional com vista a impulsionar 
os cursos vocacionais ministra-
dos pelo Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cássimo (FPELAC).

Para o efeito, o conselho 
directivo do CEP defende esta 

Secretaria de Estado apela 
equidade na formação vocacional 

CEP sugere inovações ao actual 
modelo de formação vocacional 

equidade de género na pro-
moção das diferentes áreas de 
formação vocacional ministra-
das pelo Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laboral 
Alberto Cassino (IFPELAC) na 
província, desafio lançado aos 
gestores daquela instituição pú-
blica, durante o acto de abertura 
inaugural do presente.

“Desafiamos aos gestores 
a todos níveis para observância 
de equidade na atribuição de 
oportunidades de formação vo-
cacional bonificada a diferentes 

jovens vivendo em situação de 
extrema vulnerabilidade”, referiu 
a governante.

Na ocasião, a fonte fez lem-
brar que o governo coloca a 
promoção da empregabilidade e 
do desenvolvimento de aptidões 
humanas no centro das atenções 
e em razão disso, no presente 
ano, foram inscritos 813 candi-
datos em várias especialidades 
designadamente, agro pro-
cessamento, construção civil, 
hotelaria e turismo, Tecnologias 
de Informação e Comunicação, 

administração e gestão além 
de outros cursos híbridos para 
responder a demanda nas zonas 
rurais.

Com estas formações, o 
IFPELAC colocou no mercado 
pelo menos 495 profissionais 
desde a requalificação do siste-
ma em 2021.  

Judite Faria disse que os cur-
sos profissionalizantes visam, 
dentre outros objectivos, dotar 
aos beneficiários de ferramentas 
necessárias que permitem fazer 
face as exigências do mercado. 
Referiu ainda, que o modelo 
constitui uma das alternativas 
disponíveis para quem deseja 
qualificar-se para investir no 
mercado.

“É por este motivo que o 
governo reitera o compromisso 
de assegurar cada vez mais o 
acesso a bolsas de estudo a 
pessoas vivendo em extrema 
situação de vulnerabilidade”, 
disse Judite Faria. 

A Secretária de Estado in-
centivou também a participação 
da mulher e da rapariga nos 

cursos indústrias e de constru-
ção civil, reduzindo cinquenta 
porcento do valor das propinas 
para as candidatas deste grupo 
com rendimento familiar abaixo 
de dois salários mínimos entre e 
outras isenções estabelecidas. 
Na mesma ocasião, destacou a 
necessidade de especialização 
dos profissionais em exercícios, 
o que vai permitir responderem 
as dinâmicas e avanços tecnoló-
gicos nos seus locais de trabalho.

Dino Domingos, estudante 
da 10ª classe, residente na loca-
lidade de Namacata arredores 
de Quelimane, frequenta o cur-
so de canalização e tem como 
perspectiva dedicar-se exclusi-
vamente a prestar serviços por 
conta próprios sem interromper 
os estudos. 

 ‘’Vou à escola no curso noc-
turno por falta de tempo pois 
de dia decidi fazer o curso de 
canalização para buscar even-
tuais oportunidades de auto-
-emprego”, explicou Domingos.

inovação do modelo através da 
implementação da indução de 
conceitos básicos empresariais 
aos beneficiários.

Assane Naparia assegurou 
aos gestores que o organismo 
que dirige pretende imprimir 
reformas inovadoras leves para 
capitalizar o modelo vigente e 
despertar sobre a importân-
cia da participação do sector 
privado na acção formativa à 
geração de jovens beneficiários 
de diversos cursos vocacionais.

De acordo com o empresário, 
há necessidade de promover 
debates sobre matérias de em-
preendorismo com os jovens 
para desenvolverem o espírito 
empresarial. 

“A dinâmica demonstra que 
é urgente a reactivação de de-
bates com todos os segmentos 
centrados na juventude de forma 
conjugada de modo a se adoptar 
um novo figurino alinhado que 
leve os jovens a ganharem o sen-

tido empresarial”, disse Naparia.
A adopção pelo governo do 

figurino sugerido por este or-
ganismo associativo permitiria 
alargar as oportunidades aos 
graduados entre auto emprego 
ou constituição de pequenos 
grupos locais com foco para as 
necessidades impostas pelas 
dinâmicas proporcionadas pe-

las descobertas de jazigos dos 
minérios. 

Reagindo sobre a inserção 
da temática empresarial na 
instrução vocacional, a Secre-
taria de Estado naquele ponto 
do país, Judite Faria anuiu com 
satisfação a disponibilidade do 
sector para a transformação 
de jovens em empresários do 

amanhã, um gesto que indica, 
no seu entender, a importância 
da sincronização de acções para 
o crescimento socioeconómico 
da província.

“A pretensão constituirá uma 
mais-valia no estreitamento 
da parceria público privada na 
transição do testemunho aos 
jovens e raparigas vulneráveis 
em técnicas complementares 
para prossecução das activida-
des viradas para o bem-estar da 
população”, considera a Secre-
tária de Estado. 

 Segundo a Secretária de 
Estado, as partes acordaram 
um leque de cronograma mul-
tissectorial cujas oportunidades 
devem abranger mais jovens 
além dos 813 apurados no se-
gundo ciclo pós requalificação 
das competências profissionais, 
Judite Faria instou ao Conselho 
Empresarial Provincial a estabe-
lecer parcerias com a absorver a 
mão-de-obra doméstica.Assane Naparia, presidente do CEP.

Em 2021, o IFPELAC lançou 495 profissionais ao mercado de emprego
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Ratos devastam quase três mil 
machambas de cereais diversos 

Os produtores do Distrito 
de Chiúre, zona centro de 
Cabo Delgado perderam dois 
mil e novecentos hectares 
de milho, amendoim e man-
dioca da  primeira época da 
presente  campanha agraria 
2021/22, em três mil e 927 
hectares, consequência de 
ataques de ratos do campo 
durante a sementeira, mo-
tivada  pela caída tardia de 
chuvas.  

A Directora dos Serviços 
Distrital das Actividades 
Dconómicas de Chiúre, Ricar-
dina Roche,que informou que 
foram lavradas e semeadas 
86.229 hectares, dos 78.812 
hectares planificados, reali-
zação de 100 porcento, com 
perspectiva de colher 226 mil 
e 536 toneladas de produtos 
alimentares. Comparativa-
mente da campanha agraria 
passada foi de 226 mil e 19 
toneladas com um registo de 
crescimento de 9.2 porcento 
dos 86 mil e 25 hectares 
planificados.

Em correlação as culturas 
de rendimentos foram plani-
ficados 19 mil e 385 hectares 
e realizados 13 mil e 739 hec-
tares o que representa uma 

Texto: Marieta Nalyambipano

realização de 70.9 porcento 
com previsão de colher 22 
mil e 301 toneladas contra 18 
mil e 997 toneladas da cam-
panha agraria passada o que 
representa um crescimento 
de 16 porcento.

 De acordo com Ricardina 
da conceição Rocheque, o 
Programa SUSTENTA tem 
um impacto positivo nos 
produtores do Distrito de 
Chiùre, desponibiliza insu-

mos agrícolas até aos locais 
mais recônditos, onde esteja 
o camponês a fazer suas 
machambas. 

Nesta campanha agrá-
ria foram envolvidos 174 
pequenos produtores no 
âmbito do Programa SUS-
TENTA. Trata-se de adubos 
NPK milho, feijões, gergelim, 
arroz feijões boer e insec-
ticidas para combate das 
pragas e pulverizadores. 
Neste vertente conta se com 

uma barse que na presente 
campanha recebeu uma 
máquina semeadora para 
além do tractor recebido na 
campanha transacta.

Segundo a directora do 
SDAE, através do fundo do 
Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural alo-
cou-se 914.937.6 toneladas 
de insumos agrícolas para 
distribuir às famílias deslo-
cadas nos centros de reas-
sentamento de Marrupa, 
Katapwa sede, Ntaningani, 
Micolani Rihile e Tutula assim 
como as famílias acolhedoras. 
O material é constituído por 
enxadas, catanas, adubos, 
amendoim, feijões nhemba 
e manteiga. O projecto Cores, 
Seved Childre e Olipa Odys, 
também apoiaram aos des-
locados do terrorismo em 
insumos agrícolas. O distrito 
recebeu 36 extensionistas 
deslocados dos ataques 
terroristas dos distritos das 
zonas norte e centro da pro-
víncia e integrados nos seis 
postos administrativos.

 Os 55 extensionistas 
clamam de transportes para 
supervisão das actividades 
agrícolas nas machambas 
dos produtores. Neste mo-
mento o distrito tem 29 

motorizadas distribuídas 
em igual número de técnicos 
extensionistas.

 Os técnicos montaram 
em todos postos administra-
tivos e localidades campos 
de demostração dos resulta-
dos, para ensinar o produtor 
como fazer sementeiras em 
linhas, utilizando compasso, 
como devem revirar a terra, 
não queimar capim, porque 
empobrece o solo e uso da 
semente melhorada.

Os produtores do Distrito 
de Chiúre produzem milho, 
mandioca, mapira, batata-
-doce, arroz em pequenas 
quantidades e feijões, a 
mandioca como cultura de 
bandeira por ser mais culti-
vada e consumida a nível do 
distrito.

Ricardina Francisco Ro-
cheque apela aos produtores, 
caso queiram vender seus 
produtos para levar uma li-
cença de venda nos serviços 
distritais das actividades 
económicas de Chiúre para 
vender a qualquer do distri-
to ou província, no entanto 
não deve venderem todos 
produtos quanto frescos, 
deve deixar uma parte secar 
para servir de semente para 
a campanha próxima.Ricardina Roche, directora do SDAE de Chiúre.

Campo perdido devido a praga de ratos
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Saúde regista défice de médicos
para atender a demanda

Texto e fotos: Baptista Bisquete 

A província de Manica 
ressente-se da falta de pes-
soal médico para fazer face às 
enchentes naquele canto do 
País, o que faz com que esta 
classe sinta a necessidade de 
contratação de outros qua-
dros para atender a demanda, 
pois um médico atende mais 
de 14 mil pacientes.

Segundo o Médico Chefe 
da província de Manica, Flávio 
Alberto Roque, aquela região 
possui 177 médicos distribuí-
dos por várias áreas, desde 
dentistas, saúde pública, 
especialistas, clínica geral, 
alocados em vários distritos.

“Reconhecemos o esforço 
que o governo moçambica-

no tem vindo a fazer, pois, 
actualmente encontramos 
nas zonas recônditas 1 ou 
2 médicos nos centros de 
saúde, contribuindo assim 
na melhoria do atendimento 

a população, mesmo assim, 
os desafios são enormes no 
sector da saúde, entretanto, 
no presente ano 2022, o go-
verno irá contratar 50 novos 
médicos, destes, 13 serão 

Texto e Fotos: 
Francisco Canama 

Centro de Saúde de Catondo 
já tem Casa Mãe Espera 

A Unidade Sanitária de 
Catondo, posto administrativo 
de Dómuè, distrito de Angónia, 
província de Tete, conta com 
uma casa Mãe Espera desde 
Março do ano em curso, uma 
infra-estrutura do tipo dois 
que vai albergar 60 pessoas, 
das quais 30 mães grávidas 
e igual número de acompa-
nhantes, construída com o 
apoio da comunidade local. 

Segundo Davide Jonas 
Velho Raposa, enfermeiro-
-geral e responsável do centro 
de saúde, considerou que o 
empreendimento entregue 
à população de Catondo vai 
dinamizar o atendimento das 
urgências que se encontrava 
condicionado pelas condições 
da infraestrutura que abrigava 
os utentes. 

“Esta Casa Mãe Espera 
deixa mais à vontade as 
parturientes e seus acom-
panhantes porque terão um 

espaço apropriado para a 
sua acomodação, não só, 
como também vai fazer com 
que muitas pessoas possam 
abandonar os partos domi-
ciliários e passar a receber 
os cuidados do hospital”, 
explicou Raposa, tendo acres-
centado que a entrada em 
funcionamento do edifício 
coloca fim ao compartilha-
mento da sala de tratamento 
entre os pacientes e seus 
acompanhantes.

De acordo com o adminis-

colocados na província de 
Manica”, garantiu Roque.

Alexandre Cozane, mé-
dico, afirma ser lamentável 
a violação dos direitos desta 
classe, já lá vão oito anos que 

não se efectua o pagamento 
de horas extras, e encoraja 
a todos os profissionais de 
modo a trabalhar com prin-
cípios éticos e morais nesta 
nobre missão.

“Já passam 30 anos de-
dicados ao serviço da comu-
nidade, no processo de curar 
quando for possível, aliviar 
quando necessário, consolar 
sempre, durante este tem-
po testemunhamos várias 
transformações sociais”, 
contou Cozane. 

Esta informação foi dada 
no dia do médico moçambi-
cano que celebra-se desde 
28 de Março de 1992, e neste 
ano celebrou-se sob o lema 
“30 anos, várias gerações, 
um só legado”.  

trador de Angónia, Raimundo 
Brumo, o distrito passa a con-
tar com 12 centros de saúde 
contendo casa mãe espera, 
de um total de 15 unidades 
sanitárias, e assegurou que o 
governo distrital vai construir 
mais uma casa mãe espera no 
Centro de Saúde de Chia, na 
localidade de Chifumbe, onde 
a população já comparticipou 
com o fabrico de tijolos. 

“O governo alocou uma 
ambulância zero quilómetros 
ao distrito de Angónia para 

facilitar a evacuação dos 
pacientes dos Centros de 
saúde para o hospital rural 
de Ulónguè, ou para a capital 
provincial, em caso de ne-
cessidades’’, revelou Brumo, 
tendo acrescentado que o dis-
trito recebeu, igualmente, 76 
bicicletas para igual número de 
Agentes Polivalentes Elemen-
tares (APE’s) existentes em 
Angónia para sua locomoção 
na promoção dos serviços da 
saúde nas comunidades onde 
estão inseridos.

Os médicos existentes são insuficientes para atender toda a população local
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Texto: Normélia Inguane
Fotos: Benson Chirindza

Sector da terra e ambiente 
aposta no reflorestamento

Sector da terra e am-
biente na província de Ma-
puto, está empenhado no 
plantio de árvores visando 
garantir o reflorestamento 
e arborização das áreas 
urbanas cujas árvores 
foram abatidas para dar lu-
gar a várias construções. 
Dos mil e 500 hectares da 
meta prevista para o reflo-

restamento até 2024, apenas 
pouco mais de 500 hectares é 
que foram abrangidos até ao 
momento. 

Segundo a directora do 
Desenvolvimento Territorial 
e Ambiente, Aida Sulemane, 
é necessário que os cidadãos 
tenham uma boa gestão da 
terra, e pautando sempre por 
comportamentos saudáveis 
e sustentáveis ao ambiente.

“Se cada um de nós plantar 

uma árvore, estará a contribuir 
para um ambiente fresco e 
saudável. Devemos evitar 
queimadas desnecessárias e 
descontroladas, o lixo deve ser 
jogado em locais próprios, se 
cada um de nós fizer a sua par-
te, com certeza teremos um 
ambiente saudável”. Referiu a 
Diretora do Desenvolvimento 
Territorial e Ambiente.

Aida Sulemane informou 
que está ser levado a cabo um 
trabalho de plantio de árvores 

de sombra e de fruta nas vias 
públicas e estabelecimentos 
públicos, sendo exemplo a 
Escola Secundária Engenheiro 
Filipe Jacinto Nyusi, no bairro 
de Chinonanquila, no distrito 
de Boane, província de Ma-
puto que recebeu trezentas 
plantas.

“É um estabelecimento 
escolar construído recente-
mente e, com esta iniciativa, 
espera-se restaurar as es-
pécies abatidas e garantir o 

equilíbrio do ecossistema 
e a arborização”, disse a 
dirigente.

Importa referir que 
esta informação foi avan-
çada no dia mundial da flora 
e fauna bravia e africano do 
ambiente que se celebrada 
à 3 de Março de cada ano, 
com vista a sensibilizar as 
populações do continente 
sobre a importância de 
conservação do ambiente 
em Africa. 

Texto e fotos: Leonor do Amaral

Maxixe acolhe seminário para 
auscultação pública sobre Lei Florestal

O distrito de Maxixe, pro-
víncia de Inhambane, acolheu 
em Março do ano em curso, o 
seminário de consulta pública 
sobre o Anteprojecto de Lei 
Florestal, com vista a garantir 
um quadro legal mais consensual 
e que promova os avanços na 
sociedade e na economia na-
cional, bem como equilibrar os 
interesses de todos envolvidos 
no sector florestal.

O seminário de consulta 
pública do Anteprojecto de Lei de 
Florestas em Inhambane juntou 
operadores madeireiros, mem-
bros da comissão da revisão da 
lei de florestas, sociedade civil e 
membros do governo, num pro-
cesso considerado participativo, 
transparente e que equilibra os 
interesses de todos os segmen-
tos do sector florestal.

De acordo com a secretária 
permanente no Ministério de 
Terra e Ambiente, Emília Fumo, é 
importante manter uma gestão 
participativa e sustentável dos 
recursos florestais, alicerçada 
em acções de reflorestamento, 
restauração das áreas degra-
dadas e agregação de valor aos 
produtos florestais madeireiros 
e não madeireiros.

“A elaboração deste An-
teprojecto foi um processo 
inclusivo e participativo, que 
culminou com a sua socialização 

em sede das sessões dos con-
selhos executivos provinciais 
e do conselho dos serviços 
províncias de representação 
de estado, onde foram obtidas 
valiosas contribuições visando o 
melhoramento do documento”, 
referiu Emília Fumo.

A Secretária de Estado na 
província de Inhambane, Lud-
mila Rafael Maguni, disse que a 
revisão da lei permite não só a 
sua renovação e modernização, 
mas também ajusta a realidade 
e responde de forma adequada 
aos desafios futuros, em confor-
midade com a política florestal, 
destacando alguns desafios do 
sector, como a valorização dos 
produtos florestais não madei-
reiros pelo reconhecimento da 
sua importância económica, 
social e cultural, assim como 
incorporar as questões dos 

assuntos relativos as mudanças 
climáticas, entre outros.

‘‘A província de Inhambane 
conta com cerca de 3,5 mi-
lhões de hectares de florestas 
naturais, que cobrem cerca de 

51,4 por cento do território da 
província.  Aproximadamente 80 
por cento da população obtém 
das florestas, a energia domés-
tica na forma de lenha e carvão 
vegetal, alimentos, medicamen-
tos, materiais de construção, 
matéria-prima para a indústria 
madeireira e criam condições 
para o desenvolvimento da 
agricultura, cultura e turismo”, 
explicou Ludmila Maguni. 

Queixando-se de algumas 
irregularidades no sector flores-
tal na província, o vice-presiden-
te da Federação dos Operadores 
Florestais em Inhambane, Antó-
nio da Silva, reclamou da existên-
cia de agentes que se fazem à rua 
não para garantir à fiscalização, 
mas sim para cobrar dinheiro aos 
camionistas que transportam 
madeira, lenha e carvão.

‘‘Os agentes ameaçam emitir 
multas, caso não sejam dados 
refresco, o que contribui para 
insustentabilidade da própria 
actividade, devido a essas co-
branças ilícitas impostas pelos 
fiscais do sector nos diferentes 
postos de controle’’, concluiu 
Silva.

De salientar que foram treze 
sessões de trabalho que a co-
missão de revisão da lei florestal 
e seu regulamento realizou, três 
das quais alargadas aos repre-
sentantes de instituições do 
sector público, sector privado, 
organizações da sociedade civil 
ligadas à conservação e ma-
neio sustentável dos recursos 
naturais, instituições de ensino 
e investigação, parceiros de 
cooperação e aos órgãos de 
comunicação social.

Participantes da auscultação pública

Emília Fumo,secretária permanente no Min. da Terra e Ambiente 
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População de Chibondzane 
clama por água potável

Os moradores do posto 
administrativo de Chibon-
dzane estão a clamar por 
água potável, uma vez que 
a maior parte da dos poços 
e furos locais está salobre 
e imprópria tanto para o 
consumo humano como 
também para a confeição de 
alimentos. 

Alguns residentes de 
Chibondzane têm percorrer 
longas distâncias à procura 
do precioso líquido. Alber-
tina Mainga, por exemplo, 
afirma que o seu bairro só 
tem água com altos níveis de 
teor de sal e que só é usada 
lavar a loiça. “Carto água em 
Nhakumbassane. É um lugar 
que dista três quilómetros. 
Gostaríamos que o governo 
abrisse um poço com água 
potável para assim aliviar o 
nosso sofrimento”, disse a 
moradora.

Hortência Parruque, ou-
tra moradora de Chibondza-
ne, também lamenta o facto 
de a água das fontanárias 
ser salobre e denuncia que o 
poço a céu aberto que está 
localizado no seu bairro tem 
sido uma das grandes cau-
sas de doenças diarreicas. 
“O poço está próximo da 
estrada e acaba recebendo 
muita poeira. Queremos 
que o governo abra poços e 
fontanárias de água doce”, 
clamou a moradora. 

Texto: Guilherme Chaúque
Fotos: Rafael Nhaguilunguane

Segundo o chefe do pos-
to administrativo de Chi-
bondzane, Arlome Novela, 
aquela região de Mandlakazi, 
com mais de 22 mil ha-
bitantes tem um nível de 
abastecimento de água de 
58.7 porcento, o que significa 
65 furos, oito sistemas de 
abastecimento de água, mas 
um está avariado, e aponta 
como um dos maiores de-
safios da expansão hídrica 
a dispersão populacional, 
o que faz co que alguns 
moradores percorram dez 
quilómetros.  

“Estamos a buscar par-
ceiros para que possam nos 
ajudar a abrir furos de água e 
a construir sistemas. Desen-
corajamos sim a população 
a beber água dos poços a 
céu aberto. A organização 
não-governamental Visão 
Mundial já parou de nos 
ajudar, mas continuamos 
confiantes que a curto pra-
zo possamos vencer esse 
problema”, disse o chefe de 
posto de Chibondzane. 

Por seu turno, o ad-
ministrador do distrito de 
Mandlakazi, Virgílio André 
Mulhanga, disse que em 
termos percentuais, a co-
bertura hídrica situa-se 
acima dos 74 porcento, e já 
se fez um mapeamento das 
fontanárias a nível de todas 
as comunidades. 

“Ao invés de continuar-
mos com reparações cons-
tantes de fontanárias, que-
remos sim transformá-las 
em pequenos ou grandes 
sistemas de abastecimento 
de água. Já dissemos aos in-
teressados para que possam 
aproximar. Estamos agora 

com seis processos para 
análise, onde os investidores 
deverão transformar as fon-
tanárias. O grande desafio 
é Chidenguele e Macuácua 
por conta da profundidade 
do solo freático”, afirmou 
Mulhanga.

O administrador de Man-
dlakazi informou que em 
zonas em que a água é 
severamente salobre, com 
Chibondzane, a solução 
passa primeiramente pela 
dessalinização, contudo 
entende que os custos são 
avultados, mas nessa busca 

de parceiros tem-se coloca-
do esse desafio com vista 
responder os anseios da 
população. 

“Já estivemos reunidos 
com um parceiro da área 
de electrificação rural, ele 
apareceu-nos com varias 
soluções tecnológicas para 
abastecimento da água. Es-
tamos a reflectir no projecto 
e acreditamos que teremos 
uma solução para combater 
esta problemática da água”, 
informou o chefe do execu-
tivo distrital.

Arlome Novela, chefe do posto de Chibondzane.Albertina Mainga, residente de Chibondzane.

Poços a céu aberto têm sido causas de doenças diarreicas no posto de Chibondzane
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Governo desafia rádios e televisões 
comunitárias a educar o povo

O governo insta as rádios 
e televisões comunitárias 
do Instituto de Comunica-
ção Social (ICS) a educar as 
comunidades rurais através 
dos seus meios multimédias, 
para que estas participem 
activamente no desenvolvi-
mento local e na consolidação 
da paz, democracia e unidade 
nacional. 

O apelo foi dado durante 
A IV Reunião Nacional dos 
Coordenadores das Rádios 
e Televisões Comunitárias 
do ICS, realizada em Abril do 
ano em curso na província 
de Sofala e teve como lema 
“Comunicando para o Desen-
volvimento”.

Segundo a Secretária de 
Estado (SE)  na província de 
Sofala, Stella Pinto Novo Zeca, 
no Programa Quinquenal do 
Governo (PQG)  2020/24  
está patente como quarto 

Texto: Jamal Malabo e
 João Meque

Fotos: Domingos Serrão

objectivo do executivo nacio-
nal assegurar os serviços de 
comunicação social e infor-
mar com qualidade, por isso 
desafiou ao ICS a expandir 
a rede de rádios e televisões 
comunitárias para as zonas 
rurais.

“Encaramos as rádios 
e televisões comunitárias 
como sendo um instrumento 
de participação inclusiva das 
comunidades, tendo em con-
ta a inserção num mundo cada 
vez mais globalizado”, disse 
Stella Zeca, tendo adicionado 
que a programação do ICS 
reflecte os anseios das comu-
nidades, daí que os fazedores 
das rádios comunitárias são 
na sua maioria moradores 
da comunidade onde estão 
inseridas, dominam a língua 
local, os hábitos culturais e 
os seus costumes.

A SE em Sofala explicou 
que 75 porcento da população 
moçambicana é informada 
através destes meios de 
comunicação social, visto 
que tornam a informação 

mais acessível ao cidadão, 
mas também através delas 
as comunidades participam 
activamente no desenvolvi-
mento social.

 “É sabido que o nosso 
país, é vulnerável às calami-
dades naturais, e o ICS, atra-
vés dos seus multimeios de 
Comunicação Social, nomea-
damente, as rádios comuni-
tárias, as unidades móveis 
de mobilização social, entre 
outros, têm estado a divulgar 
mensagens para alertar a po-
pulação para à prevenção do 
impacto negativo das calami-
dades”, explicou a Secretária 
de Estado lembrando que, 
durante o ano de 2021 o ICS 
em Sofala realizou a difusão 
de 300 mensagens educati-
vas através de unidades mó-
veis, para além de mais de 120 
spots educativos nas rádios 
comunitárias abrangendo 
cerca de 659 mil famílias.

Stella Zeca desafiou o ICS 
no sentido de ser referência 
incomparável de criatividade, 
inovação e reinvenção, pois, 

desta forma poderá ser sus-
tentável, deve ainda abraçar a 
competitividade e adequar-
-se ao evoluir dos tempos. 

Por sua vez a Directora 
dos Serviços Centrais de 
Produção do ICS, Aissa Ali 
David, frisou que a instituição 
tem como desafio melhorar 
os equipamentos das várias 
plataformas de comunicação, 
bem como a harmonização 
de grelhas de programação, 
conteúdos, visto que o ICS 
tem recebido nos últimos 
dias rádios das associações, 
daí que há toda a necessida-
de das mesmas conhecer a 
política editorial que regula 
do Instituto de Comunicação 
Social.

 ICS deve apoiar 
governos distritais

Ainda na IV Reunião Na-
cional dos Coordenadores 
das Rádios e Televisões Co-
munitária do ICS, a Secretária 
do Estado da província de 
Sofala, Stella Pinto Novo Zeca, 
pediu que o ICS apoiasse os 
governos distritais na disse-

minação de informação para o 
desenvolvimento, divulgando 
as acções ou realizações dos 
governos locais, no âmbito da 
prestação de contas.

 A Secretária do Estado 
instou também ao ICS a não 
deixar ninguém para trás, por 
isso deve exercer sempre 
melhor o seu papel de disse-
minar informação e formação 
das comunidades, isto num 
ambiente mais aberto atra-
vés dos multimeios  como o  
programa televisivo o Canal-
-Zero, programa radiofónico 
“Campo e Desenvolvimento, 
jornal “O Campo”, rádios 
comunitárias, e as unidades 
móveis de mobilização social.

De acordo com a Secretá-
ria do Estado, na província de 
Sofala o governo entende que  
as Rádios Comunitárias (RCs) 
têm um grande contributo no 
processo de desenvolvimen-
to, daí que  vai continuar a 
apoiar estes meios importan-
tes para o desenvolvimento 
das comunidades, o que vai 
tornar os objectivos do ICS 
cada vez mais visíveis.

Stela Zaca, Secretaria de Estado em Sofala, discursando na Reunião.

Aissa Ali, Directora dos Serviços Centrais de Produção do ICS.
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