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Com apoio do Canadá, no âmbito da CECAP

WLSA E ROSC capacitam 20
facilitadores provinciais
pág. 8

V Conferência Nacional da Rapariga
Sociedade Civil procura soluções para a
protecção e empoderamento da rapariga
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ROSC

Fórum das Organizações da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança
O QUE É O ROSC

MISSÃO

O ROSC é um fórum da Sociedade Civil constituído por
organizações não governamentais nacionais e internacionais
comprometidas com o bem-estar da criança. O ROSC coordena
acções, influencia políticas e processos, partilha e divulga
experiências que visam a promoção dos direitos da criança em
Moçambique.

O ROSC tem a missão de contribuir na coordenação e fortalecimento
de um movimento nacional de Organizações da Sociedade Civil
que trabalham na área da criança com vista a colocarem os
direitos da criança no topo da agenda nacional, através da partilha
de informação e diálogo permanente com o Governo e outros
parceiros sobre questões que dizem respeito a criança.

VISÃO

Pretende ainda fortalecer e facilitar o estabelecimento de
parcerias entre parceiros interessados em cooperar para melhorar
e ampliar as suas acções a favor da criança bem como participar
activamente na formulação de políticas apropriadas para a
realização dos direitos da criança em Moçambique.

O ROSC é um fórum que acredita numa sociedade onde os vários
actores sociais cooperam, partilham informações, experiências,
recursos e criam sinergias para garantir que cada criança
moçambicana goze plenamente dos seus direitos.

OBJECTIVOS DO ROSC

VALORES

O objectivo do ROSC é realizar advocacia, monitorando e
influenciando a implementação de políticas sociais e demais
legislação nacional e internacional sobre os direitos da criança,
com o propósito de contribuir para a promoção e realização do
bem estar da criança em Moçambique.

•

Pleno respeito pela pessoa humana e pelos direitos da
criança;

•

Abordagem integrada na promoção dos direitos da criança;

•

Participação livre e aberta das crianças em todos os
assuntos que lhes dizem respeito;

PILARES DO ROSC

•

Cooperação entre as diferentes instituições que trabalham
em prol da Criança;

•
•
•
•

•

Partilha de informação que contribua para a promoção dos
direitos da criança.

Desenvolvimento de Capacidades
Advocacia de Políticas Sociais
Gestão de Informação
Coordenação de Parcerias

Conselho de Direcção

Bairro da Polana, Av Mao Tsé – Tung, nº 1097
Maputo – Moçambique
Telefax: +258 – 21 418 753/21422642
rosc@rosc.org.mz | www.rosc.org.mz
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Editorial
Caras e Caros Leitores
Como de costume, o ROSC brinda-vos, mais uma vez com mais uma edição do Boletim Elos. Para esta edição trazemos vários
artigos com enfoque para três temas nomeadamente Uniões Prematuras, Trabalho Infantil e o fortalecimento das Organizações
da Sociedade Civil na Zambézia e em Tete, um trabalho que está a ser feito em parceria com as redes locais, Liga dos Direitos da
Criança na Zambézia (LDC) e Fundação Apoio Amigo em Tete (FAA).
De frisar que as uniões prematuras afectam quase metade da população adolescente e jovem em Moçambique com uma
percentagem de 48% de meninas, uma situação que constitui uma porta de entrada e de perpetuação de problemas com o HIV
e SIDA, a má nutrição, a violência e a pobreza.
De destacar que os anos de 2017 e 2018 constituem períodos de trabalho intenso para a Coligação para a Eliminação dos
Casamentos Prematuros (CECAP) caracterizado pela sua entrega na colaboração com a Assembleia da República para a
elaboração de uma lei que previna e criminalize as Uniões Prematuras. O ROSC é uma das organizações que faz parte desta
plataforma. Como CECAP estamos cientes que não basta apenas uma lei pois é preciso se fazer um grande trabalho na mudança
de mentalidades, práticas e comportamentos. Contudo, consideramos que uma lei é uma das contribuições válidas que completa
as outras formas de luta contra as uniões prematuras.
Por seu turno, o trabalho infantil tem sido outro problema que interfere negativamente na realização dos direitos de milhares
de crianças moçambicanas.
Cerca de 1.108.334 crianças dos 7 aos 17 anos de idade encontram-se a desenvolver Trabalho Infantil nos vários ramos ou
sectores de actividades em Moçambique, refere o Estudo Qualitativo sobre o Fenómeno do Trabalho Infantil e o seu Impacto
em Moçambique (2014-2016). Destas crianças, 19.504 vivem nas zonas urbanas e 13.613 nas zonas rurais, acrescenta a fonte. Por
ser um tema pertinente e que afecta o desenvolvimento de Moçambique trazemos uma entrevista com a Directora Nacional da
Criança, Dra. Angélica Magaia e um posicionamento das Organizações da Sociedade Civil sobre o assunto.
Não podíamos, também, deixar de trazer a nossa rubrica dedicada a criança designada “Nossos Sonhos” onde procuramos dar
visibilidade as expectativas e sonhos que estes petizes tem e que gostariam de, um dia, ver realizados.
Este é o “Menu” que trazemos para esta edição. Delicie-se com o Boletim Elos!
A Direcção Executiva

Ficha técnica

Membros Fundadores do ROSC

Directora executiva: Benilde Nhalevilo
Edição: Laurinda Mandlate
Colaboradores: Filipe Tumbo, Nelsa Candieiro, Salomé Mimbir, Silvana Nhaca
Maquetização: Wonderful
Tiragem: 250

Associação Wona Sanana (AWS), Fórum de Rádios Comunitárias (FORCOM), Iniciativa de Esperança para a Criança
Africana (HACI), Rede de Comunicadores Amigos da Criança (RECAC), Plataforma de Protecção Social, Instituto para
o Desenvolvimento da Criança (Zizile – IDC), Movimento de Educação para Todos (MEPT), Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), Rede Contra o Abuso de Menores (Rede Came), Women and Law in Southern
Africa Research and Education Trust (WLSA), Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC),
Associação Criança, Família e Desenvolvimento (CFD), Rede Crista Contra HIV e SIDA em Moçambique, Associação NGUNI (NGUNI), Mulher, Lei e Desenvolvimento (Muleide), Associação Rede de Protecção de criança de Sofala
(SOPROC), Action Aid Moçambique, Douleurs Sans Frontières (DSF), Plan International e ChildFund International.
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Posicionamento das organizações
da Sociedade Civil contra o Trabalho
Infantil em Moçambique

Cerca de 1.108.334 crianças dos 7 aos 17 anos de idade encontram-se a desenvolver Trabalho Infantil nos vários ramos
ou sectores de actividades em Moçambique, refere o Estudo Qualitativo sobre o Fenómeno do Trabalho Infantil e o
seu Impacto em Moçambique (2014-2016). Destas crianças, 19.504 vivem nas zonas urbanas e 13.613 nas zonas
rurais, acrescenta a fonte.
Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
indicam que em 2016, 152 milhões de crianças entre 5
e 17 anos eram vítimas de Trabalho Infantil no mundo
- 88 milhões de meninos e 64 milhões de meninas.1
Ainda segundo a OIT, quase metade dessas crianças
(73 milhões) realizam formas perigosas de trabalho,
sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 anos
de idade.2
O Trabalho Infantil em Moçambique constitui uma das
principais causas para o fraco exercício dos Direitos das
Crianças, plasmados na Convenção dos Direitos das
Crianças e na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar
das Crianças, por não permitir que milhares destas
1

2
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idem

crianças tenham direito à educação, saúde e lazer o que
interfere no seu desenvolvimento físico, psicológico e
moral.
As Organizações da Sociedade Civil, nomeadamente:
o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança
(ROSC), a Rede da Criança, a Associação Crianças
na Sombra, a Associação Hlayiseka, a Associação
Kanimambo, a SANTAC e a Child Fund enaltecem e
reconhecem o papel que o Governo Moçambicano, a
Sociedade Civil tem desempenhado para promover o
respeito pelos direitos da criança, particularmente, na
prevenção e eliminação de todas as formas de Trabalho
Infantil.
Como corolário dos esforços do Governo e seus parceiros
no âmbito da prevenção e eliminação do Trabalho
Infantil destaca-se a ratificação das convenções 138

e 182 da OIT em 2003, estipulando os 15 anos como
a idade mínima recomendável para o emprego de
crianças no trabalho e define as piores formas de
Trabalho Infantil.
Ainda nos esforços nacionais para acabar com este
flagelo, foi elaborado e aprovado o Plano de Acção
para a Criança 2013-2019 (PNAC), que prevê uma
colaboração entre os diversos sectores e actores sociais
com vista a proteger as crianças contra o Trabalho
Infantil e outras formas de exploração que interferem
na sua educação e desenvolvimento e que incluem a
redução da percentagem de crianças envolvidas no
Trabalho Infantil.
Mais recentemente, em 2017, foi aprovado, através da
31ª Sessão do Conselho de Ministros de 05 de Setembro,
o Plano de Acção Nacional de Combate às Piores Formas
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do Trabalho Infantil (2018-2022), a ser implementado
através de acções integradas a serem desenvolvidas
por diversos actores que trabalham na promoção dos
direitos da criança. Entre as principais piores formas
de Trabalho Infantil que constam do referido plano
destaca-se a (i) Mineração do tipo garimpo, a (ii)
Prostituição infantil e o (iii) Transporte de carga pesada
por crianças menores de 15 anos de idade.

•

Apesar destes avanços e esforços, em Moçambique
continua-se a verificar que:

Perante este cenário, as organizações acima citadas,
recomendam ao Governo de Moçambique o seguinte:
•
Que estabeleça medidas punitivas para os
exploradores do Trabalho Infantil;

•

•

Há cada vez mais crianças envolvidas no Trabalho
Infantil nas mais variadas formas e tipos, limitando
os seus direitos de acesso à educação de qualidade,
a saúde, ao crescimento saudável, ao direito de ser
protegida e ao direito de ser criança;
Há um fraco conhecimento e limitada sensibilidade
das famílias em relação a problemática do
Trabalho Infantil;

•
•

•

•

Há poucos programas que visam eliminar o
Trabalho Infantil oferecendo alternativas de
sobrevivência para as suas famílias;
Há fraca divulgação dos Direitos da Criança,
particularmente na área do Trabalho Infantil;
Há fraca fiscalização das empresas para assegurar
que não empreguem as crianças.

Que estabeleça metas e indicadores que mostram
o desenvolvimento de programas e acções para a
eliminação do Trabalho Infantil em todo o país;
Que possa garantir o acesso à educação de
qualidade, à saúde, ao crescimento saudável, ao
direito de ser protegida e ao direito de ser criança,

5

prevenindo o Trabalho Infantil;
•

Que desenvolva programas de sensibilização
das famílias e das comunidades em relação a
problemática do Trabalho Infantil;

•

Que desenvolva programas que visam a oferecer
alternativas de sobrevivência para as suas famílias;

•

Que haja maior divulgação dos Direitos das
Crianças, particularmente na área do Trabalho
Infantil;

•

Que aumente a fiscalização nas empresas para
assegurar que respeitem os direitos da criança,
segundo a legislação Internacional e Nacional.

•

Apelamos ao respeito dos compromissos assumidos
nacional e internacionalmente sobretudo as
convenções 138 e 182 que estipulam os 15 anos
como idade mínima para o emprego e definem as
piores formas de Trabalho Infantil.

“Pelo Futuro das Nossas Crianças: Vamos acabar com o Trabalho Infantil”
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Participantes da Formação em matérias ligadas a Trabalho Infantil e Orçamentação

Com apoio da UNICEF
ROSC, LDC e FAA fortificam redes de
protecção da criança na Zambézia e Tete
Província da Zambézia
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC) e a Liga dos Direitos da Criança (LDC), realizaram nos dias 06 e
08 de Agosto de 2018, na cidade de Quelimane, província da Zambézia, a formação e capacitação das redes locais de proteção
da criança em matéria de Casamentos Prematuros, Trabalho Infantil e Orçamentação na área da criança. Para a materialização
dessas formações contou-se com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
O evento contou com a participação de 35 pessoas
dentre membros das organizações da Sociedade Civil da
província da Zambézia, da Liga dos Direitos da Criança
da Zambézia e das instituições públicas que tutelam
a área da criança como os ministérios da Saúde, do
Género, Criança e Acção Social bem como da Polícia da
República de Moçambique.
A formação tinha como objectivo: fortalecer as redes
locais de proteção da criança no sentido de aumentar
a sua capacidade de advocacia e monitoria das políticas
públicas sobre os direitos da criança.

E18.indd 6

A formação visou, ainda, à adopção de conhecimentos
sobre advocacia e monitoria das políticas públicas
com enfoque para os Casamentos Prematuros e
Trabalho Infantil; para além da elaboração de um
plano de acção de advocacia e monitoria de política
públicas locais que contemplam um conjunto de
acções a serem levadas a cabo na advocacia em prol
do quadro político legal favorável à protecção dos
direitos da criança.
O evento teve como parceiros: AMCELA, LDC, Parlamento
Infantil, ADERA, AMME, AJOPEM, SDSMASQ, RPC, RIGHT
TO PLAY, Save the Children, Parlamento Juvenil, RPC,

Orfanato Casa Esperança, Casa Família, Casa do Direito
dos Cidadãos, Aldeia da PAZ e a ARZ-Rapariga.

Província de Tete
Na província de Tete as jornadas de
formação decorreram entre os dias 07
e 09 de Agosto de 2018. O encontro
contou com a participação de 33
pessoas, das quais 16 eram do sexo
feminino e 17 do sexo masculino.
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A par da Zambézia o evento foi organizado também pelo ROSC, em parceria com a Fundação Apoio Amigo (FAA). Para a
materialização deste evento contou-se com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
Com efeito, foram convidadas entidades públicas e privadas que trabalham em prol da promoção, defesa dos direitos da criança e da rapariga, sendo de destacar a presença de
Joana Awade, esposa do governador de Tete, dos juízes, procuradores, funcionários públicos, organizações da sociedade civil, instituições de patrocínio jurídico e Parlamento
Infantil.
Neste evento debateu-se o valor do envolvimento familiar no apoio à rapariga e sobre a importância de adoptar boas referências para motivar a rapariga a largar o trabalho
infantil e a optar pela escola. Neste caso, o processo
escolar deve ser acompanhado de formações adicionais
para prepará-la e não encontre, no meio da caminhada
escolar, alternativas de sobrevivência, nas piores
formas do trabalho infantil, sobretudo, no Casamento
Prematuro.
Foram apresentadas propostas que se baseiam em
iniciativas de apoio à rapariga acompanhado de
iniciativas de empoderamento da mesma através de
formação em actividades de geração de renda, bem
como iniciativas para mitigar o efeito das grandes
distâncias que se tem de percorrer para chegar as
escolas.
As propostas apresentadas consistem na possibilidade
de intensificar a distribuição de lanches escolares e
construção de centros para acolhimento de estudantes.
No tema relativo aos Direitos Humanos, apresentado

Joana Awade, Esposa do Governador da província de Tete.

pela representante do ROSC, discutiu-se o papel
do Estado na promoção dos Direitos Humanos em

visíveis no sentido de adoptar e ractificar leis que

Moçambique onde foi consensual que o nosso país

protejam as crianças em vários domínios, mas, a sua

dispõe de um quadro legal adequado, que há esforços

aplicação ainda carece de muito esforço de todos

actores, principalmente do governo.
Os participantes mostraram-se muito entusiasmados
com os conhecimentos adquiridos sobre os conceitos de
advocacia e sobretudo sobre o uso de ferramentas de
prestação de contas sociais para a colecta de evidências
que sustentam o processo de advocacia sobre assuntos
concretos, como o Cartão de Pontuação Comunitária.
Em jeito de conclusão, os participantes manifestaram
a sua inquietação em torno das matérias debatidas
e frisaram os casos de Casamentos Prematuros e
Trabalhos Infantis que estão em níveis acentuados na
província de Tete.
Os participantes recomendaram ainda que as
actividades não parassem com esta formação
e lamentou-se o facto de várias organizações
promoverem capacitações sem seguimento.
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Com apoio do Canadá, no âmbito da CECAP

WLSA E ROSC capacitam 20
facilitadores provinciais

Maria José Artur da WLSA Moçambique.

Vinte facilitadores oriundos de todas províncias do país foram capacitados em matérias ligadas ao
Anteprojecto da Lei de Prevenção e Combate aos Noivados, Casamentos e Uniões Prematuros.
A iniciativa é do ROSC (Fórum da Sociedade Civil para
os Direitos da Criança) e da WLSA (Women and Law
in Southern Africa), no âmbito da Coligação para
Eliminação dos Casamentos Prematuros (CECAP), com
o apoio da Embaixada do Canadá.
A formação, que decorreu entre os dias 23 e 24 de
Agosto, analisou matérias ligadas ao Anteprojecto de
Lei, Direitos Humanos das Raparigas e Direitos Sexuais
e Reprodutivos.
A formação também contou com o suporte da 3ª
Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologias
e Comunicação Social da Assembleia da República.
A antropóloga Maria José, da WLSA Moçambique, foi
uma das formadoras. Maria José disse aos formandos
que, em Moçambique, cerca de 42% das raparigas
casam-se antes de completar 18 anos de idade.

E18.indd 8

Maria José referiu que os Casamentos Prematuros
contribuem grandemente na violação dos direitos da
rapariga.
“O direito ao convívio familiar, a um futuro melhor, à
educação, de escolher quando e como ter o bebé, são
parte dos direitos retirados à rapariga quando casa
antes do tempo”, disse Maria José.
Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos da
rapariga, a antropóloga explicou que os mesmos só
foram reconhecidos na segunda metade do século XX
e com algumas reservas.
“O sexo tem que ser prazeroso, voluntarioso, onde a
pessoa deve ter disposição e escolher, quando, como e
com quem deve fazer”, sublinhou.
Por seu turno, os formandos referiram que em
Moçambique a mulher, muitas vezes, não tem

capacidade nem poder de decidir se quer ou não fazer
sexo. O homem é que tem o poder sobre ela. Pelo
que seria importante que as mulheres estudassem e
conhecessem seus direitos para que possam decidir
sobre o seu futuro.
Os consultores João Guilherme, Hermenegildo Chambal e
Cristina Hunguane também participaram na formação e
explicaram aos presentes sobre o conteúdo do Anteprojecto
e a importância da Lei na luta contra este mal.
Cristina Hunguane elucidou que o Anteprojecto era um
esboço da Lei, ou seja, era a elaboração e discussão dum
documento fora da Assembleia da República e que, se
for aprovado pelo parlamento, passará a ser Lei cujas
directrizes serão do cumprimento obrigatório.
Hermenegildo Chambal explicou que o objectivo
do Anteprojecto da Lei é de proibir casamentos
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ou uniões prematuras ou anular os que já tenham
acontecido.
Referiu que a elaboração do documento se baseou
na Lei Modelo sobre a Erradicação dos Casamentos
Prematuros e Protecção da Criança, aprovada pelo
Fórum Parlamentar da SADC, que é o Parlamento dos
Países da África Austral.

Realçaram que a esmagadora maioria da população
que vive no seio das comunidades rurais não conhece
os instrumentos legais, pelo que, é fulcral que o
Anteprojecto seja aprovado para que se possa divulgar
o seu conteúdo nas escolas, comunidades e todos os
lugares de Moçambique.

9

Abaixo, saiba quais foram as organizações
que se beneficiaram desta formação:

Malhalhe, Nova Vida, Parlamento Juvenil do Niassa,
Rede da Criança, Rádio Arco, ASCHA, YWCA, SOPROC,
Solidariedade de Zambézia, ACABE, RECAC, FORCOM,
LDC, FAA, ADDC e a equipa do ROSC.

Por seu turno, o magistrado João Guilherme referiu
que a criação do Anteprojecto visa proteger a criança
que ainda não completou 18 anos de uniões conjugais
forçadas.
Para além de criminalizar os adultos que estarão por
detrás destes actos, a futura Lei estabelece um conjunto
de medidas preventivas visando a protecção, educação
e sensibilização da sociedade sobre o mal.
Os participantes mostraram-se satisfeitos com
a oportunidade que o ROSC lhes proporcionou e
garantiram que com o aprendizado vão fazer a réplica,
disseminando o conteúdo do documento para o
conhecimento nas suas províncias e comunidades.

E18.indd 9
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V Conferência Nacional da Rapariga

Sociedade Civil procura soluções para a
protecção e empoderamento da rapariga
Sob o lema “Para que nenhuma menina fique excluída do desenvolvimento em
Moçambique, Vamos Erradicar os Casamentos Prematuros”, o distrito de Boane,
província de Maputo, acolheu a V Conferência Nacional da Rapariga.

Referiu ainda que os desafios para a eliminação dos
Casamentos Prematuros em Moçambique têm a ver
com a garantia da inserção da rapariga na escola,
recolha e partilha de informação.

O encontro, que decorreu de 16 a 17 de Agosto, foi
organizado pela Fundação para o de Desenvolvimento
Comunidade (FDC) em parceria com o sector privado,
mídias e actores sociais. Este evento contou com
a participação de cerca de 500 pessoas, desde os
membros do governo, personalidades, actores sociais,
organizações da sociedade civil, rapazes e raparigas.

Por seu turno, Raimundo Diomba referiu que a mulher
está a tomar e ocupar espaço em Moçambique.

A reunião teve como objectivos: partilhar experiências,
lições e boas práticas sobre a protecção, educação,
direitos e saúde sexual reprodutivos, tecnologias de
informação, empoderamento económico, cultura e
desporto.
Também se procurou identificar acções para a retenção
das raparigas nas escolas e a conclusão do nível médio
escolar, a melhoria do acesso e qualidade dos serviços
de saúde e de protecção, aquisição e desenvolvimento

E18.indd 10

de habilidades para a vida futura, divulgar os serviços
de educação para a saúde e empoderamento económico
disponíveis na Exposição “Comunidade Modelo”.
Figuras como Marie Andersson de Frutos, Embaixadora
da Suécia; Raimundo Diomba, governador da Província
Maputo; Graça Machel, Presidente do FDC; Teresa
Maúaie, Administradora de Boane marcaram presença
na conferência.
Helena Maúaie disse ser primordial que a rapariga
tenha acesso à escola e para existência desse sucesso
escolar, é necessário muni-la de ferramentas para que
as possa aplicar.
Chamou atenção à importância da colaboração entre
os vários actores sociais do país, desde os líderes
comunitários, religiosos, matronas e o governo para
que se juntem à causa.

Enalteceu o papel da patrona da FDC, Graça Machel,
pela iniciativa e a luta que esta empreende para
o crescimento e empoderamento da rapariga em
Moçambique. Também engrandeceu o papel que
a Suécia tem desempenhado na luta contra os
Casamentos Prematuros.

Nós precisamos de ter pais
presentes que acompanhem
o nosso crescimento. Um dos
problemas que temos notado
é que tanto o governo como os
nossos pais têm violados os
nossos direitos e isso é mau
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O governante mostrou a sua preocupação com
a prevalência de altos índices de incidências dos
Casamentos Prematuros em Moçambique, frisando
que urge o desencadeamento de acções conjuntas e
coordenadas entre vários actores, a fim de se controlar
o mal.
Moreira Chonguiça, etnomusicólogo e empreendedor
social, falou dos valores que foram perdidos ao longo
da caminhada onde as raparigas, deviam valorizar o
desporto e a cultura.
Chonguiça disse que as escolas deviam assumir o
compromisso de abordar a questão do entretenimento
com a componente educacional, chegando até a falar
do “entretenimento educacional”, onde verifica-se
que em Moçambique existe muito talento, na música,
teatro, desporto, entre outros.
Por sua vez, Graça Machel falou das medidas tomadas
ao longo do tempo ao favor das crianças em detrimento
das raparigas. Referiu que a rapariga nunca foi olhada
como um problema em Moçambique.
Machel referiu que em Moçambique muitas políticas
foram feitas e focalizadas nas crianças e adolescentes,
mas nunca se pensou na questão das raparigas.
“A ausência de políticas claras em relação a faixa
etária que envolve 10 aos 18 anos de idade, faz com
as raparigas fiquem desprotegidas em relação aos seus
direitos e deveres. Na história dos direitos humanos
esta área que envolve as raparigas e os rapazes é nova,
o que nos leva a todos a um processo de aprendizagem,
onde estamos a desenhar as estratégias para poder
responder aos rapazes e raparigas sobre todos os
problemas que os apoquentam,” disse a activista.

Machel também abordou a questão da saúde sexual
feminina, onde sublinhou que é necessário um
conhecimento para planificar o presente e o futuro.
Benilde Nhalevilo, directora executiva do Fórum da
Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC),
afirmou que as raparigas devem dizer não a este
fenómeno que a cada dia os números estão a crescer

Sublinhar que a V Conferência trouxe ao de cima os
problemas e dilemas vivenciados pelas raparigas no
seu dia-a-dia e para trazer as possíveis soluções para a
prevenção e erradicação dos Casamentos Prematuros,
pois a sua prevenção será um grande remédio para a
sua eliminação.
Para Marinela (YWCA), uma das raparigas participantes

no país e no mundo.

da conferência, havia

Sublinhou que todos os actores sociais devem unir-se e
envolver-se nesta luta.

uma necessidade urgente de os pais se aproximarem
das suas filhas e saber quais são os problemas que eles
atravessam.

Nhalevilo recordou que foi por isso que se criou, em
2014, a Coligação para a Eliminação dos Casamentos
Prematuros (CECAP), que está em todo o país.
“É necessário trabalhar com as raparigas, informá-las,
empoderá-las com actividades extracurriculares, criar
condições para mantê-las nas escolas entre variadas
acções que todos nós devemos estar envolvidos,”
declarou Nhalevilo.

“Nós precisamos de ter pais presentes que acompanhem
o nosso crescimento. Um dos problemas que temos
notado é que tanto o governo como os nossos pais
têm violados os nossos direitos e isso é mau” - declarou
Marinela.
Entretanto a participante da ASCHA, abordou a questão
das práticas culturais nocivas, como é o caso de
Kutchinga no sul, os ritos de iniciação no centro e norte,
que muitos pais continuam a adoptar, não olhando a
questão do tempo.
“A dinâmica do tempo é outro, o que ontem os nossos
pais faziam, hoje não podem mais. É preciso respeitar
os nossos desejos e vontades. Por isso apelamos
ao governo que aprove a lei contra os casamentos
prematuros.” - Frisou a rapariga da ASCHA.
Esta conferência serviu mais uma vez para que as
raparigas tentassem mostrar os seus pontos de
vista e questionar até que ponto os seus direitos são
respeitados.

E18.indd 11
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Workshop Nacional de
Rapazes
“Apelamos ao Governo que crie
cantos de denúncia relacionadas
à violação de direitos da rapariga”
– Apelam os petizes.

A província de Maputo acolheu, no
passado dia 15 de Agosto, na cidade da
Matola, o Workshop Nacional do Rapaz sob
o lema: “Rapaz Consciente Hoje, Adulto
Responsável Amanhã; Juntos, Vamos
Erradicar os Casamentos Prematuros”.
O evento contou com a presença de mais de 40 rapazes
provenientes das províncias do país, membros do
governo, parceiros de cooperação, parceiros do sector
privado e das organizações da sociedade civil.
O encontro foi realizado pela HOPEM, em parceria com
a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
(FDC), e pela CECAP (Coligação para a Eliminação dos
Casamentos Prematuros). Este evento tinha como
objectivos: levar os rapazes a reflectir sobre as decisões
e escolhas que têm feito ao longo do caminho até a data
e, se têm tomado consciência sobre as suas atitudes.
Arrolou-se ainda que nas zonas rurais as raparigas
têm sido vulneráveis à violência baseada no género,
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ao tráfico, à exploração e abuso sexual, às gravidezes
precoces e, acima de tudo, aos casamentos ou uniões
prematuras.
O Governador da província de Maputo, Raimundo
Diomba, fez a abertura do workshop e exortou aos
rapazes que é seu dever proteger a rapariga e não olhar
para ela como um objecto de uso pessoal. Diomba falou
ainda que tanto os rapazes assim como as raparigas
tinham grande importância para o país, porque são o
presente e o futuro do país, e têm a oportunidade de
fazer escolhas certas em relação à sua educação e o
conhecimento dos seus direitos.
Raimundo disse ser preocupação do Governo o
fenómeno dos Casamentos Prematuros que a cada
dia vem crescendo no país e que era necessário tomar
medidas urgentes para acabar com o fenómeno e, que
ele em representação do governo, estava aberto para os
casos dos Casamentos Prematuros.
Os participantes do workshop falaram das dificuldades
que têm encontrado em suas zonas.

Um dos problemas levantados tem a ver com a falta de
diálogo nas comunidades em relação a sexualidade.
Também se abordou a questão de quebrar o tabu sobre
a sexualidade em casa e nas escolas.
E foi neste contexto de discussão e reflexão que Don
Dinis Sengulane, um dos facilitadores do workshop,
falou sobre as “masculinidades”, atitudes machistas
que também podem prejudicar o próprio rapaz à luz da
palavra de Deus.
Sengulane disse que tanto os rapazes como as raparigas
deviam adoptar comportamentos que se adeqúem
à realidade da nossa sociedade e que urge ensinar a
todos os padrões que deviam ser seguidos para a boa
convivência do rapaz e da rapariga na sociedade sem
um prejudicar o outro, porque entrar num casamento
ou união cedo era prejudicial para a formação
académica, pessoal a nível do individuo. Sengulane
exortou aos petizes que a primeira coisa que devem
fazer é se formar para que amanhã possam construir
um bom futuro.
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“Quando os menores envolvem-se em Casamentos
Prematuros quem mais sofre são os dois, porque
numa união prematura são precisos dois para que tal
aconteça e isto acaba prejudicando o futuro de ambos.
Um casamento pressupõe ter filhos e crianças não vão
conseguir cuidar de outra criança porque também o
são”, afirmou Sengulane.
Foi nesta senda que os rapazes comprometeram-se
a trabalhar em conjunto com outras raparigas para
a disseminação de informação sobre os direitos que
assistem as crianças no geral.
Dizem que com o conhecimento dos seus direitos e a
criação de espaços para diálogo sem descriminação
poderão fazer com que se vençam os preconceitos
relacionados com as práticas nocivas do sexo sem
protecção.
Os rapazes comprometeram-se, ainda, a: trabalhar
em conjunto com as raparigas para quebrar os tabus
e mitos que envolvem a própria vida sexual; ajudar
as raparigas para que tomem consciência que a
escola é a prioridade número um; se existirem casos
de assédio nas escolas elas devem denunciar; criar
espaços nas escolas para falar sobre os problemas que
envolvem os rapazes e as meninas e a dialogar com
outros rapazes sobre o conhecimento dos Casamentos
Prematuros.
O encontro trouxe ao de cima vários problemas
vivenciados principalmente nas comunidades rurais
sobre a sexualidade, os preconceitos e as práticas
negativas nocivas da masculinidade que envolvem
tanto o homem assim como o próprio rapaz.

6. Consciencializar outros rapazes de que a
rapariga é capaz de realizar as mesmas tarefas
que eles rapazes e vice-versa;
7. Respeitar e a emancipar os rapazes, porque o
homem também tem sentimentos e pode chorar.

Assim nós rapazes, apelamos
ao Governo:
A) Sobre a Educação e Segurança nas
Escolas:
1. Criar espaços seguros de diálogos e reflexão
entre rapazes;
2. Criar cantos de denúncia relacionadas à
violação de direitos da rapariga;
3. Evitar expor as pessoas que denunciam;
4. Promover palestras específicas aos rapazes
para eles exporem os seus problemas;
5. Formar activistas nas escolas;
6. Divulgar mensagens sobre os Casamentos
Prematuros e gravidez precoce;
7. Criar nas reuniões de turma um espaço para
discutir masculinidades positivas.
B) Sobre a Cultura e Religião
1. Que os líderes religiosos sejam chamados pelo
Governo como grandes mobilizadores contra
os casamentos prematuros;
2. Criar actividades culturais na comunidade para
ocupar os jovens tais como teatro, dança e futebol;
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3. O líder religioso deve incluir nas suas missas
espaços para falar de Casamentos Prematuros
e assuntos de jovens (masculinidade positivas).
C) Aos Mídias
1. Preservar a imagem das raparigas vítimas de
Casamentos Prematuros e gravidez precoce;
2. Que a informação seja clara e concisa;
3. Auto-capacitem-se sobre a abordagem de
comunicação sobre os Casamentos Prematuros;
4. Promover mais debates sobre o assunto nos
programas de rádio e televisão;
5. Envolver todos os seguimentos da sociedade.
D) Quadro Legal
1. Que se penalize os pais que promovem
Casamentos Prematuros e aqueles que os
praticam;
2. Elaborar mais políticas que protegem os
direitos da rapariga;
3. Criar urgentemente a Lei Nacional para a
Erradicação de Uniões Prematuras;
4. Que retire o artigo que diz a criança com
16 anos pode casar-se desde que haja
consentimento dos pais;
5. Que o Ministério da Cultura e Turismo crie
políticas públicas para regular os ritos de
iniciação.

No fim do encontro, os rapazes produziram um
documento no qual se comprometeram a:
1. Mudar de comportamento sobre ideias
relacionadas a atitudes negativas como por
exemplo a satisfação sexual a todo custo com
as raparigas bem como deixar de chantagear
as meninas;
2. Dialogar com outros rapazes sobre as
consequências dos Casamentos Prematuros;
3. Respeitar os direitos das raparigas;
4. Denunciar as autoridades sobre os casos de
Casamentos Prematuros, abuso e assédio
sexual;
5. Promover e criar oportunidades que possam
influenciar mudança de comportamento nos
Rapazes;
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Trabalho Infantil:
A pobreza e a cultura “arrastam” milhares de
crianças ao Trabalho Infantil
Boletim Elos (BE): O uso de mãode-obra infantil é uma realidade em
Moçambique. O que está sendo feito
para a erradicação desde mal?
AM: O Governo está a implementar o Plano Nacional
de Acção e Combate às piores formas de Trabalho
Infantil em Moçambique. É um plano multissectorial
que executa as suas acções de forma integrada com
vista a atacar o problema. Nesta luta, a prioridade vai
para a componente prevenção. O Ministério do Género,
Criança e Acção Social (MGCAS) está a trabalhar na
assistência social.
Há dois anos fizemos a revisão da Estratégia Nacional
de Assistência Social Básica que ao contrário do passado
onde se focalizava na família, a nova centra-se na
criança.
A estratégia possui três componentes. A primeira visa
garantir o apoio nutricional às crianças dos zero aos
dois anos, a segunda consiste na assistência às crianças
chefes de agregado familiar e por fim, o apoio às
famílias vivendo com crianças vulneráveis.
BE: A nova estratégia já está em
implementação?

– Angélica José Magaia, Directora Nacional da Criança

Milhares de crianças encontram-se actualmente envolvidas em diferentes
formas de trabalho infantil em Moçambique. Mesmo com o impedimento
legal, o número de crianças que ingressa no mercado de trabalho está a atingir
contornos preocupantes. Muitas crianças são, informalmente, contratadas ou
“emprestadas” para trabalhar em residências como empregadas domésticas, na
rua como vendedores informais ou noutras actividades como agricultura, pecuária,
pastorícia, silvicultura, florestas, pesca, mineração ou prostituição infantil.
Em entrevista ao Boletim Elos, Angélica José Magaia, Directora Nacional da
Criança, no Ministério de Género, Criança e da Acção Social (MGCAS), reconhece o
mal e diz que o sucesso passa pela união de forças. O Governo, as organizações da
sociedade civil, as lideranças comunitárias e religiosas, os pais e encarregados de
educação e outros actores são chamados a dar o seu contributo nesta grande luta.
Nas linhas abaixo segue a entrevista.
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AM: A primeira componente já está e nos próximos
tempos vamos viabilizar as restantes duas. Neste
momento estamos na fase de desenho de procedimentos
porque esses subsídios têm uma particularidade. É
preciso olhar para as nossas capacidades e a demanda.
Precisamos de desenhar muito bem os critérios de
assistência, sob o risco de excluir quem mais necessita.
BE: Que mecanismos serão usados para
que a assistência beneficie de facto aos
desfavorecidos?
AM: A prioridade será para famílias que estão dentro
do Sistema Nacional de Assistência Social. Temos
uma base de dados de pessoas que estão em situação
de vulnerabilidade. Por exemplo, para o subsídio de
nutrição, fomos aos nossos registos, mas também
estabelecemos um link com as unidades sanitárias
bem como com as Conservatórias de Registo Civil. Nos
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restantes dois subsídios, vamos trabalhar com as nossas
assistentes sociais junto às comunidades.
São esses assistentes que vão identificar as famílias
carentes e crianças vulneráveis junto às comunidades.
Porém, por causa das nossas insuficiências, entre os
pobres, filtramos os mais pobres.

culturais. Ao nível do Governo o que

Mesmo com este cenário preocupante, notámos que

está sendo feito para superar estas

a sociedade já tem consciência que o trabalho infantil

adversidades e salvar as crianças da

é um mal e já há cultura de denúncias de casos de

exploração infantil?

violação dos direitos da criança, facto que no passado

AM: Estamos a trabalhar na componente educação e

não existia. No passado era normal para a comunidade

sensibilização assim como na fortificação das famílias

submeter a criança a trabalhos pesados, um adulto

BE: Quantas crianças beneficiam-se do
apoio social?

através da assistência social. A prevenção também é

casar com uma menor de 12 anos. Os casos de violação

nossa aposta.

sexual dentro da família eram encobertados. Hoje, a

AM: Muitas crianças tem se beneficiado do nosso
apoio. Só nos primeiros seis meses, amparamos cerca
de 498 mil agregados familiares e, nesse grupo, 748 são
crianças.

Trabalhámos de forma integrada e envolvemos outros

BE: Como é que a assistência chega aos
vulneráveis?

os valores e os direitos da criança. Falámos do trabalho

AM: Na componente de assistência nutricional, o apoio
chega à criança por via da mãe ou da pessoa que toma
conta do petiz. No subsídio à criança chefe de agregado
familiar, o auxílio consistirá numa cesta básica e um
valor monetário será entregue às crianças maiores
de 16 anos sob o acompanhamento de um assistente
social. Já para as famílias vivendo com crianças
desfavorecidas, o custeio será canalizado às pessoas
que cuidam dos menores também sob monitoria das
assistentes sociais.

sectores como saúde, educação, justiça, polícia,
lideranças comunitárias e religiosas entre outros.
Procurámos transmitir à sociedade ensinamentos sobre
infantil, casamentos prematuros, violência contra a
criança entre outros males.
BE: Qual é que tem sido a tendência
dos números de crianças envolvidas no
trabalho infantil?
AM: É um cenário adverso. Nos últimos dias há
tendência de crescimento, pois sabemos que cerca
de 1.108.334 crianças dos 7 aos 17 anos de idade
encontram-se a desenvolver trabalho infantil nos vários
ramos ou sectores de actividades em Moçambique,
segundo o Estudo Qualitativo sobre o Fenómeno do

BE: A pobreza tem sido a causa que

Trabalho Infantil e o seu Impacto em Moçambique

acaba arrastando as crianças para o

(2014-2016).

trabalho. Mas também temos questões
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sociedade mudou de mentalidade. As pessoas estão
mais informadas sobre os valores das crianças.
E a partir do momento em que o Governo se apercebeu
da existência desta realidade, concebeu um conjunto
de instrumentos para fazer face ao problema. Aí
apostamos na fortificação das famílias para evitar
que as crianças abandonem a escola para trabalhar ou
para casar. Agora, a maior dificuldade que temos é que
muitas crianças são instrumentalizadas para omitir as
verdades. Os adultos instrumentalizam as crianças.
BE: Em que sectores onde há mais uso
de menores?
AM: Comércio informal e trabalho doméstico. A
tendência é de as crianças serem levadas do campo
para as cidades. De referir que de entre as piores formas
de trabalho infantil encontramos as seguintes: (i)
Mineração do tipo garimpo, a (ii) Prostituição infantil e
o (iii) Transporte de carga pesada por crianças menores
de 15 anos de idade.
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Perfil do membro:

estar numa província longínqua sentimos a escassez de
parceiros estratégicos com as quais podemos trabalhar
e trocar experiências.
Também temos alguns desafios como a angariação de
mais parceiros para ampliar o seu raio de actuação visto
que a província é grande. Neste momento, estamos
no processo de actualização da nossa estratégia de
implementação bem como do plano estratégico
para atrair os parceiros de desenvolvimento que se
interessarem em trabalhar na promoção e protecção
dos direitos da criança na província.

“Usamos a cultura para promover
os Direitos da Criança”
- Victor Maulana, ACABE

Que tipo de projectos desenvolvem?
Actualmente a ACABE tem um projecto denominado
“Assistência de Crianças Órfãs e Vulneráveis” inscritos
no Sistema Nacional de Educação” com acções ligadas a
lobby e advocacia nas áreas de educação, saúde, justiça
e a participação da criança na governação municipal.
Mas também temos levado a cabo actividades como
palestras, sensibilizações, debates radiofónicos
e comunitários, marchas, mesas redondas sobre
Casamentos Prematuros, ritos de iniciação, da saúde
sexual e reprodutiva, criação de clubes da rapariga,
violência sexual de menores, promoção de sessões de
parlamentos infantis, no ambiente e HIV/Sida, como
áreas transversais.

Na rubrica “Perfil do Membro”, a figura de cartaz é a Associação Amigos da
Criança Boa Esperança (ACABE). Trata-se duma organização localizada
na cidade de Lichinga, capital provincial de Niassa e que está focalizada
na divulgação dos Direitos da Criança através da cultura. A ACABE foi
criada em Março de 2002 e oficializada em Junho de 2004. Na entrevista a Qual é vosso ponto de vista sobre a
Elos, Victor Maulana, director executivo da ACABE, falou da organização. situação da criança em Moçambique?
O que motivou a criação da ACABE?
O que nos motivou a criar a ACABE, foi a necessidade
de promover uma acção de combate e violação dos
direitos das crianças, principalmente das crianças com
necessidades especiais.
Quem teve a ideia de elaborar e criar a
ACABE?
Havia um grupo de rapazes, na qual eu próprio
fazia parte, que pertencíamos a Organização dos
Continuadores de Moçambique (OCM), e trabalhávamos
na rádio para a divulgação dos Direitos da Criança.
Tivemos uma necessidade de se afastar da organização
dos continuadores de moçambique e formar um novo
grupo que deu origem ao Grupo Musical Boa Esperança.
Este grupo cantava músicas e danças tradicionais, canto
coral e poesia. De tão bom que o grupo era, passou a ser
convidado a divulgar campanhas sobre malaria, HIV/
SIDA, Cólera, Sarampo, etc. E neste vai e vem, em 2001
a 2002, por recomendação do Governador de Niassa
na altura (David Simango), o grupo elaborou-se o
Anteprojecto de Estatutos que culminou com a adopção
do nome ACABE (Associação Amigos da Criança Boa
Esperança).
Na verdade, a ACABE foi criada a 14 de Março de
2002. Em Maio de 2013 foi reconhecida pelo Governo
Provincial de Niassa e a 23 de Junho de 2004 teve o
reconhecimento oficial com a publicação do seu registo
no Boletim da República.
De onde surge a paixão pelas crianças?
É importante frisar que todo adulto foi criança e alguém
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o protegeu até crescer. Contudo, as crianças podem não
ser adultas se alguém não as cuidar ou deixá-las gozar
os seus direitos. Foi nessa linha de pensamento que um
grupo de jovens e crianças, movidos pelo bem-estar dos
petizes, juntou-se e fundou a ACABE. É uma organização
criada pela força da própria criança para divulgar os
seus direitos através de música, dança, teatro, canto e
declamação de poesias. Também estamos concentrados
na saúde, educação, justiça e outros aspectos que
contribuem no desenvolvimento físico, psicológico e
emocional da criança.
Onde é que desenvolvem as
actividades?
O Plano Estratégico da ACABE (2013-2017) previa
atingir 4 distritos da província, nomeadamente:
Mandimba, Majune, Lichinga e Lago, mas devido a
exiguidade de fundos o Mandimba ficou de fora.
Quais são os vossos principais
parceiros?
Actualmente a ACABE conta com a DIAKONIA como
principal parceiro, mas também trabalha com as
redes nacionais como o ROSC, a RDC que garantem
apoio técnico e financeiro, visto que a ACABE também
funciona como ponto focal provincial das duas redes.
Quais são os principais
constrangimentos ou desafios que a
ACABE tem no seu dia-a-dia?
O principal constrangimento da ACABE, que é comum
em muitas organizações da sociedade civil ao nível da
base, é a questão de capacidade do pessoal técnico. Por

A situação da criança em Moçambique tende a melhorar
apesar de haver muitas lacunas nos vários sectores que
velam directamente pela questão dos menores. Na
minha opinião, o Governo deveria alocar mais recursos
no sector social para melhor consciencializar as
comunidades mais pobres sobre os direitos da criança.
Como é que as vossas actividades são
recebidas pelo grupo alvo?
Estão a ser bem recebidas e têm surtido efeitos
positivos. Por exemplo, neste momento, um professor
foi detido por ter engravidado, precocemente, uma
aluna de 14 anos. No terreno também é notável o nível
de aceitação dos nossos trabalhos quer ao nível das
crianças, comunidades assim como do Governo.
Como é que a vossa organização
olha para a questão dos Casamentos
Prematuros bem como do Trabalho
Infantil?
Olhamos para esses males com muita precisão e
profundidade, razão pela qual estamos empenhados no
desenvolvimento de acções para o combate e mitigação
dos fenómenos que contribuem na promoção e
proliferação dos Casamentos Prematuros e uso de
menores em actividades laborais pesadas.
Quantas crianças são abrangidas pelas
vossas actividades?
Os projectos da ACABE atingem cerca de 4.369 crianças.
Também contámos com um total de 376 membros
dentre eles 184 homens e 192 mulheres espalhados em
6 distritos (Maua, Majune, Mandimba, Muembe, Lago
e Lichinga).
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Nossos Sonhos
A rubrica “Nossos Sonhos” desta edição, levou a equipa do Elos a deslocar-se a Associação dos
Defensores dos Direitos da Criança (ADDC), aonde estive a conversa com os petizes que fazem
parte dessa Associação. Seus sonhos e anseios serão descritos em baixo:

“Meu maior sonho é crescer e ser militar para defender o meu
país” – Patrício Carlitos
Meu nome é Patrício Carlitos, tenho 11 anos de idade e frequento a 5ª classe na Escola Primária Completa do
Tunduro, Fomento, Município da Matola. Vivo no Bairro Lopes, Fomento.
O meu maior sonho quando eu crescer é de ser militar, para defender o país de ataques de bandidos. Eu penso
que Moçambique tem que ser o país mais seguro do mundo. E para que o meu sonho se transforme em realidade,
preciso que os meus pais continuem a ajudar-me com os deveres escolares e incentivar-me para que continue a
estudar e forme-me.
Sei que tenho direitos e que os meus pais, titios e professores têm que respeitar os meus direitos e ajudar-me sempre
que eu precisar. Espero assim que eles possam entender-nos e tentar levar-nos a sério sempre que for preciso.
Por isso, peço aos meus pais principalmente ao Governo para criar condições para que os meninos e meninas da
nossa idade possam ter oportunidades de ir à escola. Para isso, espero que o Governo construa mais escolas com
carteiras para que todos nós possamos desfrutar de boas aulas nas escolas.
Deixo um conselho para todos, tanto os papás, titios, encarregados de educação, para que não nos maltratem porque
existem muitas crianças que fogem de casa devido a maus tratos e acabam ficando mendigos e “moluwenes”.

“Ser piloto de aviões é o meu maior sonho” – Domingos Marcelino
Chamou-me Domingos Marcelino e tenho 10 anos de idade. Frequento a 5ª classe na Escola Primária Completa do
Tunduro, no Bairro do Fomento, no Matola.
O meu sonho é de ser um piloto de aviões. Pilotar aviões e viajar pelo mundo é um dos objectivos pelo qual gostaria
de lutar. E para a realização deste sonho dependo da ajuda dos pais e também do meu empenho escolar.
Os meus pais sabem que tem que me ajudar com os deveres de casa, eu não quero e não devo chumbar de classe.
Quero muito e muito mesmo ser piloto de aviões.
Conheço os meus direitos, sei que tenho o direito de ser protegido pelos meus pais até ser adulto, tenho direito a
uma nacionalidade e a brincar, mas também sei que devo respeitar os meus pais e ajudá-los com os trabalhos de
casa.
Estou muito preocupado com a situação da desistência escolar pela parte dos meus colegas e gostaria que o
Governo ajudasse esses meninos para que possam voltar à escola. Peço aos papás e encarregados de educação que
não mandem os seus filhos para vender gelinhos e amendoim nas estradas, porque isso é trabalho infantil e viola
os nossos direitos de criança.
Gostaria de ver o Governo a construir mais escolas, para que mais meninos no país tenham acesso à escola e também
terem direito ao lanche escolar. Acredito que se o Governo desse lanche escolar nunca deixariam de ir à escola.
Para finalizar deixo um recado aos pais: “É preciso saber que hoje, nós somos crianças, mas amanhã, seremos
adultos e os nossos pais irão precisar da nossa ajuda.”
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“Meu sonho é ser Médica” – Marina Carlitos
Sou Marina Carlitos Miguel, tenho 17 anos de idade e estudo na Escola Secundária da Liberdade, no Bairro da
Liberdade, na Matola. Fazer o curso de Medicina é um dos meus maiores sonhos. Quero ser Pediatra para cuidar
de crianças. Uma das coisas mais importantes que todas as crianças, rapazes e raparigas deviam fazer é ir à escola
e brincar. A criança tem vários direitos que precisam ser respeitados, mas a verdade é que muitos dos direitos das
crianças são violados, inclusive pelos próprios pais, quando estes não permitem que os seus filhos vão à escola e
vendem produtos para ajudar a sustentar a família, mas essa tarefa é dos pais e não dos filhos. Isto me deixa muito
revoltada, porque são oportunidades que estes meninos estão a perder quando não vão a escola.
Muitas crianças não aproveitam a sua infância, pois não brincam e muitos pais não sabem ou ignoram que o seu
filho tem direitos a serem respeitados. O Governo também é aqui chamado a responder, porque muitas das vezes
vemos que não cria condições para manter as crianças nas escolas.
“Nós as raparigas passamos por vários problemas porque os nossos pais dão mais atenção aos nossos irmãos. Eles
podem brincar e estudar, mas para nós dizem que temos que cuidar da casa, pois essa tarefa é da rapariga e não do
homem” – declarou Marina.
Há uma necessidade urgente de sensibilizar aos nossos pais para que respeitem os nossos direitos e continuem a
ajudar-nos com a escola. Hoje em dia existe o fenómeno dos casamentos prematuros, onde por causa da pobreza
os pais incentivam as meninas a casarem muito cedo e eu acho que o Governo devia criar medidas de prevenção;
tentar identificar quantas meninas estão em risco de deixar de estudar ou as que não frequentam a escola para
poder ajudá-las a estudar. O Governo devia fazer mais por nós raparigas e deixo um recado e apelo para que os
nossos pais e o Governo ajudem-nos a concretizar os nossos sonhos.

“Sou mãe de um filho, fruto de uma violação, mas tenho sonhos…,
quero ser Enfermeira” – Antónia Ricardo
Meu nome é Antónia Ricardo (Nome Fictício) e tenho 17 anos de idade. Eu já não estou a estudar, parei na 7ª classe.
Estudei numa Escola Primária do II Grau, na província de Gaza. Agora não estou a estudar, pois a minha tia com
quem eu vivia, não tinha mais recursos para me manter na escola, assim tive que parar de estudar e acabei voltando
para casa dos meus pais aqui na província de Maputo, na Matola.
Próximo ano (2018) é um ano que vai marcar a minha volta à escola. Vou lutar até me formar, porque o meu sonho
é ser enfermeira, ter a minha casa e cuidar do meu filho.
Sou uma mãe prematura, e conto com a ajuda dos meus pais para cuidar do meu filho que ainda é menor. Não sei
quem é o pai do meu filho, pois fui violada quando voltava de uma visita que fui fazer a casa da minha tia na zona do
Cinema 700, também na Matola. Eram quase 19 horas, quando fui atacada por três (3) homens, quase perto de casa
e violaram-me. Não cheguei a ver as suas caras, pois me taparam os olhos e eu desmaiei. Desse acto fiquei grávida
e nasceu este menino, que coitado não tem culpa de nada. Eu amo muito o meu filho!
“Desejo muito voltar a escola e continuar a estudar para dar melhores condições ao meu filho e não posso permitir
que algo falte para ele” - desabafou Antónia.
Quero aconselhar a todas meninas a terem cuidado quando andarem de noite, que elas andem em grupo e nunca
sozinhas. Por exemplo estudar de noite para uma rapariga é perigoso. Há muitos perigos a noite (podem ser
assaltadas por bandidos, violadas, ou vítimas de outro tipo de violência). Aconselho aos pais para cuidarem de seus
filhos, criar condições para que os filhos estudem e formem-se.
Quero também fazer um apelo ao Governo para criar condições para que todas as meninas de todo país se sintam
seguras e protegidas. E espero que o Governo garanta que as meninas e meninos possam estudar sem custos e que
tomem medidas urgentes para acabar com os casamentos prematuros, pois atrasam a vida e o desenvolvimento
da rapariga na vida.
NOTA BEM: O nome usado (Antónia Ricardo) é um nome fictício, somente o relato dos seus sonhos é que retrata a realidade.
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Prezados leitores,
A partir desta edição do Elos, passaremos a ter uma página dedicada
apresentar-lhe o Anteprojecto de Lei de Prevenção e Combate às
Uniões Prematuras, para que o prezado leitor/a saiba e conheça o
Anteprojecto de Lei na íntegra. Através deste Anteprojecto de Lei,
saberá o que cada artigo traz sobre as Uniões Prematuras, Casamentos
Prematuros. A questão da prevenção, combate, sanção e penalização
também serão abordados aqui neste Anteprojecto de Lei. Abaixo,
passe a conhecer um pouco mais sobre o Anteprojecto de Lei de
Prevenção e Combate às Uniões Prematuras

Anteprojecto de Lei de
Prevenção e Combate às
Uniões Prematuras
Preâmbulo

visíveis para ajustar a legislação interna aos ditames,
valores e exigências desses diplomas internacionais.

e minore os seus efeitos, nos casos em que tenham
ocorrido.

A Constituição da República de Moçambique
reconhece, no seu artigo 47, que a criança tem direito à
protecção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar,
estabelecendo, ainda, que todos os actos relativos às
crianças, quer praticados por entidades públicas quer
por instituições privadas, têm principalmente em conta
o interesse superior da criança.

A adopção, em 2008, de uma Lei de Bases de Protecção
da Criança, porque inspirada nesse quadro jurídico,
representou um ganho inquestionável. Porém, quase
uma década depois, ainda não se pode dizer que está
totalmente criado o ambiente legal e institucional para
garantia integral e eficaz dos direitos da criança.

A presente Lei enquadra-se nos esforços regionais
e inspira-se na Lei Modelo sobre o Casamento de
Crianças, aprovada pela 39ª Assembleia do Fórum
Parlamentar da SADC, em Junho de 2016, na base da
qual é produzida.

O capítulo sobre Política Externa e Direito Internacional
determina, no seu artigo 18 n.º2, que os tratados e
os acordos internacionais, validamente aprovados e
ratificados, vigoram na ordem jurídica moçambicana
após sua publicação oficial e enquanto vincularem
internacionalmente o Estado Moçambicano.
Neste quadro, Moçambique tem vindo a adoptar
instrumentos internacionais de reputada relevância
no domínio da protecção dos direitos da criança, com
merecido destaque para a Convenção Sobre os Direitos
da Criança (CDC), a Carta Africana dos Direitos e BemEstar da Criança (CADBEC), o Protocolo Facultativo à
Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção
Sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego e a
Convenção sobre a Proibição e Eliminação das Piores
Formas do Trabalho Infantil.
Mas, para além da simples adopção desses instrumentos,
o Estado Moçambicano tem desenvolvido esforços
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A realidade tem mostrado que a Região Austral de
África (SADC) está sob ameaça grave, constante e
crescente aos direitos da criança, que se traduz nas
uniões prematuras, incluindo noivados e casamentos,
com cerca de 40% de crianças a casarem antes de
perfazer os dezoito anos. Moçambique é um dos
países com elevada taxa de uniões prematuras, o que
o quadro jurídico e institucional actualmente existente
não tem conseguido combater eficazmente, dado que
a legislação e instituições vigentes, não estão voltados
especificamente para a erradicação deste mal.
Não obstante a adopção de uma Estratégia Nacional
de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros,
a eliminação deste mal exige de forma necessária,
incontornável e inadiável a aprovação de um quadro
normativo e institucional suficientemente eficaz para
proibir e prevenir as uniões prematuros, sancione, com
a exigência que se impõe, os autores e todos aqueles
que concorrem para sua ocorrência, regule, controle

Como se pode verificar nas linhas acima descritas, de
forma sintética, procurámos trazer aquilo que são
as linhas gerais do Anteprojecto de Lei de Prevenção
e Combate às Uniões Prematuras, neste momento,
depositada na Assembleia da República, na qualidade
de órgão do poder legislativo, para efeitos de análise,
debate e aprovação em forma de Lei.
Trata-se de um Anteprojecto que procura corrigir
algumas situações, lacunas e omissões na legislação
que regula as relações jurídicas familiares a fim de
preservar os direitos da criança.
É neste contexto que decidimos que, a partir da próxima
edição do Boletim Elos, iniciaremos a divulgação
dos artigos do Anteprojecto da Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras. Desde já, pedimos aos
nossos leitores que gostariam de contribuir ou tecer
comentários a cerca deste ou de outros assuntos, que
entrem em contacto connosco através do seguinte
endereço electrónico: boletimelos@yahoo.com
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CECAP busca contribuições para o Anteprojecto
da Lei contra Casamentos Prematuros
Os Casamentos Prematuros continuam a ser uma
grande preocupação para o país, onde estima-se que
quase 48% das crianças são casadas antes de atingirem
18 anos.
Segundo o relatório da Rede da África Austral Contra
Tráfico de Crianças (SANTAC), publicado em 2016,
Moçambique é um dos países com taxas mais altas de
Casamentos Precoces, ocupando o 2º lugar ao nível da
África Austral e 11º lugar ao nível mundial.
Para colmatar o problema e em reconhecimento do
papel que a legislação pode trazer na solução do
mesmo, o Fórum Parlamentar da SADC, através da sua
Comissão Permanente de Género, Desenvolvimento
Humano e Social, desenvolveu um modelo de Lei sobre
o Casamento Infantil, aprovado durante a 3ª Assembleia
Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, realizada em
Junho de 2016, na Swazilândia (actual eSwatini).
Este dispositivo, designado por Lei Modelo da SADC
contra os Casamentos Prematuros, recomendou que
os Estados membros adoptassem uma legislação
específica contra este mal.
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Foi nesse contexto que Moçambique, através da
Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologias
e Comunicação Social da Assembleia da República (3ª
Comissão), em parceria com a Coligação para Eliminação
dos Casamentos Prematuros (CECAP), elaborou o Draft
do Anteprojecto da Lei de Prevenção e Combate aos
Noivados, Casamentos e Uniões Prematuras.

As auscultações tiveram lugar nas regiões Sul,
Centro e Norte do país tendo abrangido cerca de
600 participantes entre parlamentares, membros do
Governo ao nível central e provincial, técnicos do sector
da administração da justiça, organizações da Sociedade
Civil, líderes comunitários e religiosos, sector privado,
jornalistas, estudantes e jovens de ambos sexos.

Recordar que a CECAP, coordenada pelo Fórum da
Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC),
é uma plataforma que reúne 53 Organizações da
Sociedade Civil (OSC), empenhadas na protecção dos
direitos da criança e da rapariga.

Nos últimos dias, a CECAP tem continuado com esta
empreitada, tendo, há dias, ouvido as sensibilidades
dos oficiais de diligências dos Registos e Notariados,
magistrados judiciais, do Ministério Público bem como
a Ordem dos Advogados.

Assim, com vista a tornar o processo mais participativo e
colher diferentes sensibilidades para o enriquecimento
do documento, a CECAP em coordenação com
Assembleia da República iniciou, em Dezembro de
2017, um processo de auscultações a diferentes esferas
da sociedade moçambicana.
A empreitada conta com o apoio da Embaixada
do Canadá, Visão Mundial, Plan International,
AmplifyChange, Terre des Hommes e CESC (Centro de
Capacitação e Aprendizagem da Sociedade Civil).

É inadmissível que Moçambique
continue com as taxas mais altas
dos Casamentos Prematuros e
que nós continuemos impávidos a
assistir esse aumento sem poder
fazer nada. Chegou a hora de
todos juntos e unidos lutarmos
contra este mal
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O encontro com técnicos dos Registos e Notariado
teve lugar na cidade de Maputo, no passado dia 28 de
Setembro, e contou com a participação de 30 pessoas.
Na reunião, Benilde Nhalevilo, representante da CECAP,
fez a contextualização de todo o processo que envolveu
a elaboração do Anteprojecto e das auscultações
que já foram feitas até ao momento. Salientou que
o Anteprojecto visa estabelecer normas, prevenir,
sancionar e combater os Casamentos Prematuros no
país.
Sérgio Sueia, da Direcção Nacional dos Registos e
Notariados, apelou a aprovação urgente do documento
de modo que contribua para a erradicação dos
Casamentos Prematuros.
“É inadmissível que Moçambique continue com as
taxas mais altas dos Casamentos Prematuros e que
nós continuemos impávidos a assistir esse aumento
sem poder fazer nada. Chegou a hora de todos juntos e
unidos lutarmos contra este mal”, declarou Sueia.
João Guilherme, magistrado e um dos consultores
na elaboração do documento, referiu que o mesmo
tem como objectivo censurar a prática destes actos,
criminalizar os autores, proibir as celebrações dos
casamentos entre menores de 18 anos para além abrir
espaço para anular o nó entre menores.
Disse ainda que o mesmo documento estabelecia
medidas de prevenção e mitigação destes actos.
Guilherme apelou aos conservadores e oficiais da
justiça para que, no acto do registo do matrimónio,
verifiquem com muita atenção, a idade dos nubentes e,
se o conservador desconfiar da idade, pode suspender
até se provar que a idade real está ou não dentro dos
termos da lei.

Anne Hoff, Directora da Plan International Mozambique
Os participantes defenderam a necessidade urgente
da divulgação do Anteprojecto pelo país, isto é, nas
comunidades, localidades, distritos, províncias, entre
outros.
Também referiram a necessidade de explicar à
população que os Casamentos Prematuros são uma
prática nociva principalmente para a rapariga, onde ela
perde a oportunidade de estudar, prejudica a sua saúde
entre outros problemas.
No dia 03 de Outubro de 2018 foi a vez de ouvir a
opinião de juízes, procuradores e advogados.
Falando no encontro, Carlos Mondlane, presidente
da Associação Moçambicana dos Juízes, enalteceu

o esforço que a CECAP e os parceiros têm feito na
luta contra os Casamentos Prematuros e lançou um
alerta para que toda sociedade se envolva nesta
luta, que segundo ele, é uma catástrofe social para
o país.
Referiu que os Casamentos Prematuros são um mal
social porque, prejudicam a vida das raparigas e os
objectivos do desenvolvimento do milénio.
Ricardo Morresse, da Ordem dos Advogados de
Moçambique, disse que participar de um evento
como aquele traz-lhe um misto de alegria misturado
com alguma felicidade na medida em que vê com os
próprios olhos que a sociedade civil e outros actores
sociais estão engajados na luta contra os Casamentos
Prematuros.
Morresse disse que a criança era o ponto de partida, o
presente e o futuro.
Por seu turno, Anne Hoff, Directora da Plan International
em Moçambique, afirmou estar feliz por ver que o
sector da administração da justiça trouxe contribuições
que serão benéficas para o enriquecimento do
Anteprojecto.
Hoff mostrou preocupação em relação aos altos índices
de incidência dos Casamentos Prematuros no país
e disse que a luta continuaria até que Moçambique
tivesse uma Lei para combater o mal, tal como acontece
noutros países da região.
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Foi Notícia
Pela Positiva
Governo quer acabar com a
fome e desnutrição crónica
O Governo através do Primeiro-Ministro, Carlos
Agostinho do Rosário disse que quer acabar com a fome
e a desnutrição crónica no país que neste momento
afecta quase metade das crianças menores de cinco
anos, durante a primeira sessão ordinária do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Deste modo, Carlos Agostinho do Rosário exigiu
mais esforços dos membros do Conselho Nacional
de Segurança Alimentar, no combate a desnutrição
crónica e a fome, a partir de planos de acção concretos
e instrumentos operacionais para alcançar os
resultados pretendidos. De acordo com a classificação
da Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e a Alimentação, Moçambique é um país com baixos
rendimentos e com défice alimentar. A prevalência da
desnutrição aguda nas crianças tem estado a aumentar,
sendo que actualmente situa-se em 6.1 por cento.

Gingone, que agora tem um lugar para passar em
família.
A baía de Pemba, conta com dois Parques Infantis
públicos, um dos quais localizado no Centro da cidade,
que está completamente destruído e abandonado.
(Jornal Notícias)

Marllen lança Gabinete de
Responsabilidade Social
A cantora Marllen, popularmente conhecida por
Preta Negra, lançou, há dias, o seu Gabinete de
Responsabilidade Social. A cerimónia teve lugar na
cidade de Maputo.
Através desse gabinete a cantora pretende desenvolver
acções que possam contribuir para redução dos
problemas enfrentados por crianças, adolescentes,
jovens e mulheres em Moçambique. A cantora e
Activista Social quer usar a força da sua presença
no espaço público nacional para contribuir para o
desenvolvimento da sociedade moçambicana.

Governo retira meninos da rua
na cidade do Maputo
Ministério do Género, Criança e Acção Social lançou no
início do mês passado uma campanha para retirar as
crianças que vivem nas ruas da cidade de Maputo.
Trata-se de menores que abandonam a casa dos seus
pais ou encarregados de educação, por vários motivos,
incluindo desestruturação familiar, pobreza, influência
dos amigos, perda de progenitores, maus-tratos, entre
outros.
Segundo a representante da Direcção do Género,
Criança e Acção Social, Isilda Maibaze, a campanha tem
lugar nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 06h00
as 18h00 e tem como objectivo retirar crianças da rua,
para reabilitação e posterior reintegração.
(AIM)

Pela Negativa

No entanto, dados da UNICEF indicam que a taxa de
mortalidade infantil tem diminuído em Moçambique,
tendo passado de 98 para 79 mortes por 1000 nados
vivos entre 2011 e 2016.

As áreas de intervenção do Gabinete são a luta contra a
mortalidade infantil, o incentivo ao aleitamento materno,
o apoio às vítimas de calamidades naturais, a promoção
de mudança de comportamento em adolescentes e
jovens e o contributo para reinserção social de mulheres.

(Jornal O País )

(Jornal o País)

Bairro suburbano recebe
primeiro parque infantil em
Pemba

Detido aliciador de crianças
para ataques armados em Cabo
Delgado

Sessenta anos depois de elevação à categoria de cidade,
a baía de Pemba conta com o primeiro Parque Infantil
num bairro suburbano, trata-se do alto Gingone um dos
maiores bairros suburbanos de Pemba.

Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou no
distrito de Mueda, em Cabo Delgado, a detenção, na
província de Nampula, de um cidadão de nacionalidade
estrangeira que recrutava crianças para integrarem o
grupo de homens armados promotores dos ataques na
região norte do país.

“O meu pai, pegou-me, amarrou os meus pés e violoume. Contei a minha mãe mas ela nada fez”, contou
a menor acrescentando que, foi a polícia contar o
sucedido e os seus pais foram presos.

Falando num comício popular que marcou o
lançamento oficial da asfaltagem da estrada que liga
Negomano a Mueda, o estadista disse tratar-se de um
comerciante que, entre outros negócios, dedica-se à
venda de telefones celulares e que aliciava menores,
prometendo-lhes que teriam uma vida próspera caso
integrassem as fileiras dos malfeitores.

Uma outra menina conta também que quando tinha
nove anos de idade, foi induzida a envenenar a própria
tia, que lhe acolheu quando ela chegou de Inhambane.

Para além de brinquedos para as crianças a infraestrutura inclui equipamento de ginástica para
os adultos e um balneário público, o único em
funcionamento na cidade.
Avaliado em cerca de 1 milhão de meticais, a infraestrutura é resultado de uma parceria público privado
entre o Conselho Autárquico de Pemba e a Êxito Energia.
O Novo parque infantil público, o único em
funcionamento na baía de Pemba, foi recebido com
alegria, especialmente pelos pais que vivem no Alto
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(Jornal Noticias)

Menor violada pelo padrasto
com consentimento da mãe
O número de crianças abandonadas, incluindo recémnascidos e deficientes físicos, órfãos e as crianças em
conflito com a lei, está a crescer a cada dia no Infantário
da Matola, facto que preocupa a direcção da instituição.
É com uma voz trêmula que uma menina conta que o
padrasto a violou com o consentimento da mãe.

Como toda criança, a menor de 13 anos tem um sonho,
o de um dia ser cantora.

“Uma vizinha me deu veneno para colocar na bebida da
minha tia para que ela perdesse a vida, eu não sabia de
nada”, disse a menor.
São duas de 93 histórias que as pessoas que vivem no
centro infantil guardam. São mais de 90 pessoas que

1/25/19 9:17 AM

B oletim Informativo | Notícias

têm entre quatro a 42 anos de idade, maioritariamente
meninas. Números que crescem anualmente,
preocupando o director do infantário.

A lixeira fica localizada ao longo da Estrada Nacional
Número 10 (EN10), principal via que dá acesso ao
centro da capital da Zambézia.

Paulo Sérgio falava à margem da doação de pouco mais
de 400 mil meticais em produtos de higiene pessoal e
alimentícios pela Engen.

Na lixeira provisória do Conselho Municipal verifica-se
lixo espalhado um pouco por todos os lados. As crianças
contra todo o perigo e de forma inocente escalam este
ponto para procurar latas para vender.

(In Rádio Moçambique)

Malária matou mais de 100
menores de cinco anos em
Nampula
Estima-se que nos primeiros oito meses do ano em
curso, um milhão e quatrocentas mil pessoas tiveram
um diagnóstico positivo de malária na província de
Nampula, tendo resultado em 131 mortos, dos quais,
112 são crianças dos 0 aos 5 anos de idade.
“Foram reportados 131 óbitos em 2018 contra 163 que
foram reportados em igual período do ano passado,
com uma tendência decrescente. Portanto, a província,
felizmente, reduziu os óbitos por malária na ordem
de 12%”, destaca o chefe do programa de malária na
Direcção Provincial de Saúde em Nampula, Marcelino
Adui.
(Jornal Noticias)

Lixo periga vida de crianças em
Quelimane
Crianças correm risco de vida por catar lixo
descontrolado e à beira da estrada, na lixeira provisória
do Conselho Municipal de Quelimane.
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Apenas metade de crianças são
amamentadas em Moçambique
A Chefe do Departamento de Nutrição no Ministério da
Saúde (MISAU), Marla Amaro, disse que apenas metade
das mães amamentam devidamente as suas crianças
em Moçambique.
‘’Temos estado a promover campanhas porque boa
parte das mulheres no país não tem amamentado as
suas crianças o tempo necessário, entre os primeiros
seis meses e dois anos de idade. Neste momento
temos apenas cinquenta porcento de mães que
amamentam devidamente, no país. Queremos que
esse índice aumente, garantindo que mais crianças
tenham acesso ao aleitamento materno’’, disse Amaro.
“Algumas mulheres, por desconhecimento, acham
que o leite artificial é melhor. Outras se justificam
com a falta de tempo devido ao trabalho. Nestes
casos, as mães devem recorrer a métodos de extracção
do leite materno, sua manutenção e uso’’, afirmou.
Segundo Amaro, quando o aleitamento materno
não é devidamente feito, a criança fica sujeita a
várias infecções como desnutrição crónica e aguda,
diarreias, redução de anticorpos, entre outras doenças.
(AIM)
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Três crianças morrem
carbonizadas em Nampula
Três crianças morreram carbonizadas vítimas de um
incêndio ocorrido no distrito de Liúpo, província de
Nampula, na região norte de Moçambique. Um outro
incêndio, desta feita no distrito de Ribàué, reduziu a
cinzas 23 casas, cuja origem foi um curto-circuito.
Esta informação foi tornada pública pelo porta-voz
da Polícia da República de Moçambique (PRM) no
comando provincial de Nampula, Zacarias Nacute.
Segundo Nacute, “o primeiro caso teve como origem
chama aberta, que atingiu uma residência de
construção precária no interior da qual encontravam-se
a repousar três crianças com idade compreendida entre
sete meses e seis anos de idade. Infelizmente, não foi
possível socorrê-las devido a proporção das chamas,
pelo que acabaram morrendo carbonizadas”.
“?O primeiro incêndio aconteceu em Liúpo, onde devido
as chamas abertas acabou por consumir uma residência
e matou três crianças dentro porque não foi possível
socorrê-las devido a intensidade do fogo?”, disse o
porta-voz.
(Jornal Notícias
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