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ARRANCOU A REMOÇÃO
DO LIXO EM NAMPULA

A

nossa reportagem
entrevistou o Presidente do Conselho
municipal de Nampula Paulo vahanle para saber
acerca do pulsar da situação do
município que está a dirigir.
Perguntado acerca das actividades do município sob sua
tutela, Vahanle falou sem interrupções nos seguintes moldes: “O município de Nampula
alugou dez camões com capacidades entre dez a dezasseis
toneladas para remover os

resíduos sólidos que se foram
acumulando na urbe durante
anos. O contrato com os transportadores privados vai durar
20 dias, tempo calculado de
acordo com os fundos disponíveis para o pagamento dos
contratos de aluguer.”
Disse ainda que o aluguer de
camiões privados foi a solução
encontrada pelo seu elenco
para suprir a situação das avarias nos camiões de recolha do
lixo deixados pelo seu antecessor, já que não foi possível re-

cuperar todas as viaturas destinadas a recolha do lixo com
a necessária urgência. Apenas
três dos camiões avariados
foram recuperados e postos
em circulação até ao momento da nossa entrevista. O Edil
de Nampula disse ainda que
estes três camiões apenas podiam ser usados para serviços
mínimos, juntamente com as
máquinas de terraplanagem
que prepararam os acessos às
duas lixeiras bloqueadas pelo
lixo deitado de forma desorga-

nizada.
Afirmou ainda Vahanle que a
demora no início das actividades da recolha de lixo no terreno deveu-se ao bloqueio das
contas por parte da Direcção
Províncial das Finanças como
medida para preveir e travar
desmandos na utilização dos
fundos autárquicos. Apenas
antes de ontem, dia 15 de Maio
foram criadas condições para
que o Presidente do Município
de Nampula, que tomou posse
no passado dia continua na pág. 3

Editorial

O FUNDAMENTO DOS
ELEITOS É SERVIR AO POVO

O

efeito da eleição intercalar para
a presidência do Município de
Nampula, ganha pelo candidato
da RENAMO Paulo Vahanle,
começa a fazer-se sentir a partir desta
sexta-feira, com actividades práticas
no terreno.
Passados 30 dias do seu empossamento,
Vahanle desdobra-se num trabalho de
valorização da campanha de massas
por si desenvolvida e do diálogo e
contacto com as populações ao longo
de toda a batalha eleitoral. Vahanle
promete que já é chegado o momento
de exercer o seu mandato com o
trabalho, honestidade e competência
que é reconhecido à RENAMO, tudo
fazendo para honrar os compromissos
assumidos com o povo de cada bairro
daquele Município.
De recordar que Vahanle foi eleito
a presidente do conselho municipal
de Nampula no dia 14 de Março, e a
04 de Abril aconteceu a validação
e proclamação dos resultados pelo
Conselho Constitucional e a posse foi
lhe conferida no dia 18 de Abril de 2018.
No acto de posse, o edil de Nampula
prometeu pôr em prática as promessas
contidas no seu manifesto eleitoral.
Disse a dado passo da sua intervenção:
“O trabalho é a nossa prioridade, de
modo a alcançar o nosso desiderato
comum: o bem-estar, a prosperidade
de todos os munícipes da cidade de
Nampula”. Disse ainda que a cidade
de Nampula precisa de cada um dos

munícipes, sem excepção. E lançou um
convite a todos para arregaçarem as
mangas para a obra.
A partir da edilidade da Nampula
chegam informações dando conta que
está para breve a renovação da face
daquela cidade. Há quem assegura
que até ao próximo dia 22 de Agosto
serão visíveis os efeitos do trabalho da
nova equipa de trabalho do município
de Nampula, visando o bem-estar dos
munícipes.
Também soubemos que algumas
organizações com a vocação de financiar
os municípios, que por motivos de vária
ordem haviam cancelado seus apoios
a Nampula, decidiram retomar o seu
apoio, investindo na recolha do lixo.
E como o próprio edil afirmou, haverá
algum envolvimento na campanha
massiva de recolha de lixo que irá se
estender pelos próximos 20 dias, mas
para já, a aquisição de camiões e
outros equipamentos para a remoção
de resíduos sólidos espalhados por toda
a cidade, fica sob responsabilidade do
próprio município que já começou com
o trabalho da recolha de lixo.
Vahanle que reconheceu ter estado
em silêncio desde a tomada de posse
disse que tal deveu-se a necessidade
de conhecer melhor a casa que iria
comandar, evitando aparecer em
público para enrolar-se em explicações
e desculpas infundadas. Contudo,
reafirma que seu desejo é servir e não
ser servido ou servir-se a si próprio.

Ficha técnica
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Abril na sequência da sua vitória nas eleições intercalares
de Março findo, possa assinar
cheques referentes às várias
contas que garantem o funcionamento da Edilidade. Segundo Vahanle, antes do dia 15 de
Maio, apenas a conta referente
aos vencimentos podia ser movimentada, em consequência
desta medida de prevenção
adoptada pela Direcção Provincial das Finanças.
Esta primeira actividade pública
da Governação autárquica de
Vahanle está a decorrer sem a
presença do próprio Presidente
da Edilidade, que se encontra
em Maputo para interagir com
empresários e investidores que
vão participar no tratamento
das águas negras naquele município. O controlo e a direcção
dos camiões alugados fica a cargo dos postos administrativos
urbanos.
continuação da pág. 1

O presidente do município de
Nampula afirmou que a edilidade sob sua responsabilidade
está neste momento empenhada na preparação da próxima actividade que consistirá no tapamento de buracos nas artérias
da cidade e na reparação dos

autocarros da Empresa de Transporte Municipal, num total de
30 autocarros avariados, além
de máquinas de terraplanegem.
Vahanle reconhecendo que
herdou muitas coisas estragadas desabafou: “Está tudo escangalhado”!

OPINIÃO
Por Makhandazi Makhalela

NÃO NOS VAO DIZER QUE NÃO FORAM ELES
QUE MATARAM A AFONSO DHLAKAMA

F

oram sim e sem sombra de dúvidas.
Quem obrigou Dhlakama a fugir
para o mato para preservar a vida
não venha ao público lamentar a sua
morte.
Quem Fez de tudo para Dhlakama não
estar na convivência connosco não venha reclamar a sua ausência.
Quem montou emboscadas para acabar
com a vida de Dhlakama não finja chorar
a sua morte.
Quem atentou contra a integridade física
de Dhlakama não finja sentir seu desaparecimento físico.
Não gostavam de Afonso Dhlakama.

Procuravam mata-lo
Faziam campanha para denegrir sua boa
imagem
Tiraram-lhe passaporte para não sair do
país
Hostilizaram-no
Arrancaram-lhe o poder
Fizeram golpe de estado quando ele ganhou eleições
Empurraram-no para o mato
E agora fingem condoer-se connosco
que sentimos e choramos sua morte.
Isso é insulto. Nos estão rindo. Estão fazendo mofa de nós.
Eles estão sim celebrando a queda da

pedra que lhes oprimia no sapato.
Festejem sim mas por pouco tempo. A
pedra não desapareceu transformou-se
em grãos de areia. E muita areia. Já não
será apenas nos pés também nos olhos e
aos seus ouvidos Dhlakama agora pulverizado vai chegar.
Dhlakama não morreu. Dhlakama passou. Passou por esta terra e deixou bom
legado
Vocês sim vão morrer e morrer eternamente. Vossa cripta vão ser destruída e
vossos restos mortais vandalizados. Vocês vão acabar mal e muito mal. Aguardem!

“ANÁLISE DEMOCRATICA”

Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.
Sintonize e escute a frequência 90.0FM Rádio Terra
Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas
Participe! 821075995 ou 840135011
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