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EDITORIAL
Vamos proteger as nossas crianças da covid-19
Beira (O Autarca) – Celebra-se nesta segunda-feira (01JUN20) o Dia Internacional da Criança, sob o lema:
“Proteger a Criança é Garantir o futuro de Moçambique!”
O Primeiro de Junho este ano é celebrado num momento particularmente difícil, devido ao surgimento e a
propagação em curso, a escala plenetária, da covid-19, uma
pandemia que veio virar o paradigma vivencial em todo o
mundo, com destaque particular para o nosso país.
Está ainda muito difícil a luta contra o novo coronavírus porquanto não há ainda medicamento específico de

cura nem vacina e a única alternativa que para já sobra a
humanidade é a prevenção, prevenir o homem de hoje e o
homem de amanhã.
Porque a criança, a flor que nunca murcha, é o
principal garante do amanhã, todos os adultos de hoje são
impostos a assumir o compromisso de proteger as crianças.
Porque uma medida mais viável para a prevenção
da pandemia é mesmo ficar em casa, importa destacar que
o Governo já fez a sua parte ao tomar a decisão de suspender as aulas para permitir que as crianças fiquem de facto
em casa. Porém, o sucesso da implementação dessa medida
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dução. Estes é que tem a maior responsabilidade de proteger as crianças. Elas (as crianças) geralmente não saem de
casa, mas se os adultos sairem de casa sem a necessária necessidade e muito menos sem observar as medidas de prevenção recomendadas corre-se o risco de prejudicar a saúde
das crianças. Por isso mesmo, todos os adultos devem fazer
de tudo para proteger as crianças da covid-19.
Caros pais e ou encarregados de educação, é im-

portantíssimo nesse momento complicado conter todos actos e práticas que prejudiquem o crescimento saudável da
criança, cujo direito transcende a toda dimensão humana.
Embora o momento seja dificilimo, não deixamos
de felicitar as criaças pela cebração do seu dia internacional. Uma homenagem especial dedicamos à todas as crianças do mundo e de Moçambique que por vários factores sofrem, não tem o devido crescimento.
Feliz 1 de Junho.■ (Redacção)

“A nossa falta de cuidados de prevenção pode vir a
agravar a saúde dos nossos amiguinhos que já vivem
sob o risco de várias doenças” – Isaura Nyusi
Maputo (O Autarca) – A
Esposa do Presidente da República e
Primeira-Dama de Moçambique, Isaura Nyusi, na sua mensagem alusiva ao
1º de Junho, saudou nesta segunda-feira à todas as crianças moçambicanas
pela celebração do Dia Internacional
da Criança, que este ano é celebrado
sob o lema “Proteger a Criança é Garantir o futuro de Moçambique!”
No entanto, Isaura Nyusi salientou a preocupação pelo facto de este ano a data ser celebrada observando
várias regras em observância as recomendações da OMS e entidades do
Governo de Moçambique decorrente
da eclosão da pandemia da covid-19,
uma doença de fácil contaminação, por
um organismo invisível, em diferentes
momentos do nosso convívio social.
“A nossa falta de cuidados de
prevenção, pode vir a agravar a saúde
dos nossos amiguinhos que já vivem
sob o risco de várias doenças, tais como as diferentes formas de desnutrição, em especial, a desnutrição crónica, para além de novas epidemias, co-

Isaura Nyusi: A nossa falta de cuidados
de prevenção pode vir a agravar a saúde
dos nossos amiguinhos que já vivem
sob o risco de várias doenças

mo pólio e sarampo” – referiu a Primeira-Dama.
Isaura Nyusi observou que a
protecção constitui prioridade para o
Governo de Moçambique. “Estamos
conscientes que a criança moçambicana é o garante do futuro do nosso país
e a continuidade do desenvolvimento
que todos almejamos.
Neste sentido, temos vindo a
notar avanços satisfatórios na provisão
de serviços sociais em prol da criança
tais como: a saúde, a educação, o registo de nascimento e a protecção.

Estamos cientes e notamos
com preocupação que vocês, crianças
moçambicanas, ainda enfrentam os
problemas que afectam o vosso crescimento e desenvolvimento harmonioso,
como as diferentes formas de violência, as uniões e gravidezes precoces,
entre outros desafios e comportamentos menos dignificantes por parte de
quem, que com a sua autoridade moral
e biológica, no lugar de dar conforto
violenta e traumatiza a criança”.
A Esposa do Presidente da República, Isaura Nyusi, defendeu que
neste momento em que o país está sendo assolado pela covid-19, “continuamos a apelar para que as famílias priorizem a elevação da consciência da
criança sobre a pandemia e a sua protecção, apoiando-a na implementação
das medidas de prevenção, como lavar
regularmente as mãos com água e
sabão ou cinza, permanecer em casa e
a seguir as aulas à distância nos vários
canais e mecanismos já anunciados pelo Governo de Moçambique”.ė (Érica
Chabane)
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Covid-19 Prevenção, Lava as mãos, Fique em casa,
Mas Quem faz o Diagnostico?
Vamos então ao positivo e ao que mais nos interes-

O Essencial,.. foi e ainda se encontra esquecido....

sa:

Diagnostico - Diagnostico - Diagnostico!
Como tudo,... o que mais importa priorizarmos ao
domínio e controlo de uma pandemia, é a eficácia no método de Prevenção ao Risco, deve passar por um apropriado
e continuo DIAGNOSTICO, estudado, adoptado, adaptável, e praticável, mediante um critério de rigor incluindo a
indução, boas práticas e monitoria, seja na saúde, na segurança, na mecânica, na mobilidade,.. etc..
Porque o essencial Diagnostico, Não está sendo
considerado e muito menos aplicado, exactamente por isso, vão surgindo casos, e mais casos, porque tanta admiração?... pelo esquecimento?
Agora, e depois de mais algum conhecimento conseguido e dedicado ao possível combate ao covid-19, deveria passar pelo rigor do Diagnostico, o mais sensível possível, objectivo e efectivamente preventivo na avaliação da
possível abrangência e afecto.
Dizem as boas regras que, e por evidencias já estudadas por tantos outros cientistas e algumas organizações, o
diagnostico constitui a única ferramenta que nos permite
com a maior precisão possível, seleccionarmos, Quais os m
métodos e meios dedicados aos actos preventivos dedicados ao local, região, modos de vida, hábitos, culturas e disponibilidades das comunidades.
Um autêntico desperdício, o continuarmos agindo
somente pelo método de testes ao acaso, e campanhas cerradas de, use a máscara, fique em casa (quantos milhões
em África, sofrendo de falta água, sub-nutrição e sem condições essenciais para a higiene básica) e vamos continuar
enganados enganando?
O risco e os números sofredores nos asseguram
que, o que tem sido feito, tem na verdade demonstrado ser
POUCO PREVENTIVO. Por isso afirmo, tem sido, Desperdício de muitos custos e actos inapropriados.
Lamento, pois apercebe-mo-nos de que estamos agindo tipo método da avestruz, (cabeça escondida e corpo
bem há vista de todos) afinal mal convencidos de como tem
estado a ser feito na maioria dos casos, esquecendo-nos dos
milhares de casos possíveis de assintomáticos, a multiplicarem esse criminoso, e assim vamos enganados de que fazemos diagnostico e testes,... certo sim, temos poucos resultados, mal controlados e infelizmente, o risco,.. vai continuar,... vencendo!

Aqui explicado um Bom Exemplo que pode vir a
ser a melhor "solução" via apropriado diagnostico e que
deveria ser adoptado e aplicável também, para o mundo
empresarial, industria,comercio, todo o ensino, e comunidades.
A Universidade do Porto começou esta quinta-feira
a fazer testes serológicos aos funcionários docentes e não
do-centes para “caracterizar” a resposta imunológica da comunidade académica à Covid-19, tendo o reitor testado negativo na imunidade ao novo coronavírus.
Importa lermos o artigo completo para se entender
o modelo de Diagnostico, Objecto e resultados controlados
como Preventivos e correctivos:
https://observador.pt/2020/05/21/universidade-do-portoiniciou-testes-serologicos-aos-mais-de-4-mil-funcionarios/

Onde e Quem está efectivamente a Fazer o essencial DIAGNÓSTICO que pode levar-nos ao Controlo do
Covid-19?
Na pandemia rodoviária, é e passa-se exactamente
o correspondente, estão constantemente esquecidos, deixados na gaveta, os pré-procedimentos Diagnóstico, sendo
este o único indicador, fiável, consistente e capaz de nos orienttarem para as correctas medidas preventivas facilitando com que estas tenham efeito minimamente a caminho do
desejável, a redução de acidentes, custos e sofrimentos.
Porque Não se seguem as recomendações dos Especialistas?
Sempre igual,... Onde vai o Diagnostico?
Notemos: Por onde Vai a Nossa Atenção,.. a Nossa Vida,.. Vai!!
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Sweden [sem confinamento]
Coronavirus Cases:

35,727
Deaths:

4,266
Recovered:

4,971
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

Portugal [com confinamento]
Coronavirus Cases:
31,596
Deaths:
1,369
Recovered:
18,637
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
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