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Cerca de 2,5 bilhões de pessoas podem sofrer perda 
auditiva até 2050 
- Relatório Mundial sobre Audição defende investimentos para prevenir e tratar doenças. Segundo a OMS, quase 60% da 
perda auditiva podem ser evitados 

 
Beira (O Autarca) – Um 

quarto da população global, ou cerca 
de 2,5 bilhões de pessoas, viverá com 
algum grau de perda auditiva em 
2050. A previsão é do primeiro Relató-
rio Mundial sobre Audição lançado pe-
la Organização Mundial da Saúde, 
OMS, o qual defende investimentos 
para prevenir e tratar doenças, e que 
quase 60% da perda auditiva podem 
ser evitados. 

O estudo, divulgado esta terça- 
 

 
Uma professora iemenita atende um aluno com deficiência auditiva na Associação para o 

Bem-Estar e Reabilitação de Surdos e Mudos (Foto de Dana Smillie/ Banco Mundial) 
 

feira,   estima  que  sem  medidas  para 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

88.2 89.97 EUR UE 

73.79 75.27 USD EUA 

4.83 4.93 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Amizade é quando você encontra uma pessoa que olha na mesma 
direção que você, compartilha a vida contigo e te respeita como você é.■ 
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prevenir e tratar este tipo de perda, pe-
lo menos 700 milhões de pessoas pre-
cisarão de acesso a cuidados auditivos 
e outros serviços de reabilitação.   
 

Retorno   
 

Os governos podem ter um re-
torno de quase US$ 16 para cada dólar 
que for aplicado nesses esforços.   

 

A ONU News conversou com 
a otorrinolaringologista Danielle Tor-
res, do Rio de Janeiro, que destacou 
haver avanços em nível de tecnologia 
que ainda não estão disponíveis para 
grande parte da população sofrendo os 
impactos dessas doenças.  

 

“Eles são sentidos na cogni-
ção, na escolaridade e na renda desses 
pacientes. É fundamental que todas as 
tecnologias que nós já possuímos, e 
que a ciência conseguiu desenvolver 
até o momento, como próteses auditi-
vas de grande qualidade e algumas ci-
rurgias que permitem restabelecer a 
audição em alguns casos. A gente tem 
cirurgias de implante coclear e cirur-
gias de próteses que podem ser coloca-
das dentro do ouvido. A gente tem apa-
relhos auditivos de grande qualidade 
que oferecem sons puros e facilitam a 
conectividade até com equipamentos e-
lectrónicos”.  

 

A publicação, lançada antes do 
Dia Mundial da Audição, este 3 de 
março, defende a expansão do acesso a 
serviços de saúde auditiva.  
 

Cuidados   
 

O estudo enfatiza factores co-
mo falta de informações precisas e ati-
tudes estigmatizantes, tanto em relação 
às doenças do ouvido como à perda au- 
ditiva. Estas razões muitas vezes impe-
dem o acesso aos cuidados.   

 

A especialista brasileira  desta- 

 
Mulher em hospital da Serra Leoa. Nos países de baixa renda, cerca de 78%  

têm menos de um especialista em doença de ouvido (Foto de Olivier Asselin/ Unicef) 
 

Entre os prestadores de cuida-
dos de saúde, muitas vezes falta conhe-
cimento sobre a prevenção, a identify-
cação precoce e o tratamento da perda 
auditiva e de doenças do ouvido. Essa 
limitação afeta a capacidade de forne-
cer os cuidados.  
 

Informação   
Os desafios incluem ainda a 

falta de integração de cuidados auditi-
vos nos sistemas nacionais de saúde, 
cujo acesso é ainda um desafio para 
pessoas sofrendo de problema de ouvi-
do ou perda auditiva. As medições e a 
documentação são deficientes e faltam 
indicadores nos sistemas de informa-
ção em saúde.   

 

ca a dimensão do preconceito sobre as 
pessoas afectadas por questões de saú-
de auditiva.  

 

“Existem vários estigmas em 
relação à pessoa com perda auditiva, 
inclusive estigmas estéticos, que impe-
dem as pessoas de buscar o tratamento 
necessário. Tudo isso precisa ainda e-
voluir bastante. Precisa avançar essa 
discussão, para que as pessoas que u-
sam aparelho auditivo se sintam inte-
gradas. É como uma pessoa que usa ó-
culos. A deficiência visual, com neces-
sidade de utilização de óculos, é extre-
mamente mais comum e mais aceita do 
que a necessidade de um aparelho au-
ditivo.”  

 

 
 

Maysa El Kheiry, de quatro anos, escapou da guerra na Síria em 2016. Dois anos depois, 
ela se matriculou na escola do Instituto Padre Andeweg para os Surdos (FAID), 

onde canta no coral. (Foto de Diego Ibarra Sanchez/ Acnur 
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e sobrecarrega aos profissionais desses 
serviços.   

O relatório foi lançado para 
marcar o Dia Mundial da Audição de 
2021, sob o lema Cuidados Auditivos 
para Todos! Identificar, reabilitar, co-
municar.  
 

Triagem  
Quase 60% da perda auditiva 

pode ser evitada com medidas como i-
munização para prevenir a rubéola e a 
meningite, a melhoria dos cuidados 
maternos e neonatais, além da triagem 
e tratamento precoce da otite média.  

Em adultos, o controle de ruí-
dos, os níveis seguros de volume e a 
vigilância de medicamentos ototóxicos 
podem ajudar a manter uma boa audi-
ção e reduzir o potencial de perda audi-
tiva. A esses fatores junta-se uma boa 
higiene do ouvido.  

Na publicação, a OMS destaca 
que a identificação do problema é o 
primeiro passo para lidar com a perda 
auditive ou doenças relacionadas ao 
ouvido.■ (Redacção/ ONU News)  

 

 
Crianças cantam no coral de Natal do FAID, que recebe jovens libaneses e sírios com 

deficiências auditivas de diferentes origens religiosas. (Foto de Diego Ibarra Sanchez/ Acnur) 
 

Nos recursos humanos, as la-
cunas são visíveis na incapacidade ofe-
recida pelos sistemas de saúde. Nos 
países de baixa renda, cerca de 78% 
têm menos de um especialista em 
doença de ouvido, nariz e garganta por 
cada milhão de habitantes.  

O relatório aponta que nessas 
economias, 93% dos cidadãos têm me-
nos de um audiologista por milhão de 
pessoas. Somente 17% deles têm um 
ou mais fonoaudiólogos e metade têm 
um ou mais professores para surdos 
por milhão.   
 

A boa notícia é que essas dis-
paridades podem ser eliminadas atra-
vés de uma integração dos cuidados 
auditivos aos cuidados primários de 
saúde, adotando estratégias como com-
partilhamento de tarefas e treinamen-
to.   
 
Sobrecarga  

 

Mesmo em países com propor-
ções relativamente altas de profissio-
nais de saúde auditiva e de ouvido, a 
distribuição de especialistas é desigual. 
Esse  desequilíbrio  representa desafios  
 

MRM reabre principais operações em Namanhumbir  
TE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Namanhumbir (O Autarca) 
– A Montepuez Ruby Mining (MRM) 
vai reabrir as suas principais operações 
mineiras em Namanhumbir, distrito de 
Montepuez, província de Cabo Delga-
do, a partir da segunda semana de mar-
ço deste ano.  

Isto segue-se a uma suspensão 
de todas as operações, excepto as críti-
cas, desde 22 de abril de 2020, devido 
à pandemia da covid-19.  

Recentemente, uma equipa da 
Direcção Provincial de Saúde de Cabo 
Delgado avaliou o conjunto de medi-
das levadas a cabo pela MRM na con-
cessão para mitigar o contágio da co-
vid-19, tendo a empresa acautelado to-
das  as  recomendações  emitidas  pelas  

 

autoridades sanitárias para minimizar o  
risco de contágio. 

"De acordo com todas as deli-
berações emitidas pela equipa de saú-
de, a direcção da MRM planeou um 
reinício faseado das operações.  

A 22 de fevereiro de 2021, co-
meçaram os preparativos para assegu-
rar que tudo esteja pronto para um re-
gresso sem problemas dos funcioná-
rios", disse Harald Hälbich, Director-
Geral da MRM.  

Com a reabertura das activida-
des, a suspensão dos contratos de tra-
balho será levantada gradualmente, 
com os trabalhadores a serem notifica-
dos sobre a reintegração nas suas fun-
ções.  

Apesar da suspensão prolonga- 
da das operações principais, a MRM 
conseguiu evitar despedimentos e man-
ter-se graças ao apoio financeiro pelo 
accionista maioritário, Gemfields Li-
mited, que detém 75% da MRM, em 
parceria com a Mwiriti, uma empresa 
moçambicana, que detém os 25%. 

Apesar dos contínuos desafios 
enfrentados como resultado da pande-
mia, a MRM continua empenhada em 
garantir uma forte produção e leilões 
bem-sucedidos no ano financeiro de 
2021, manter o emprego para a mão-
de-obra e garantir as suas contribuições 
fiscais ao Estado moçambicano – su-
blinha um comunicado recebido na 
nossa Redacção.■ (Redacção/ CI) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

05 de Março de 1955 … Herculano Machango 
 
 

 
 

 

Herculano Machango considero-o um cidadão ilus-
tre da cidade da Beira, pese embora prefere que o seu prota-
gonismo seja evidenciado no anonimato. 

Desde que o conheço, passam já mais de duas déca-
das, sempre observei nele o sentido de bom humor, como 
quem está sempre bem com a vida. Sinceramente, esse seu 
carácter de sempre alegre, bem disposto, contador de histó-
rias e disponível a partilhar "gargalhadas" admira-me bas-
tante. Tomara que a sociedade tivesse tantos indivíduos com 
essa nobre personalidade.  

Herculano Machango é trazido ao mundo por uma 
FAMÍLIA, que o próprio considera HUMILDE, residente na 
localidade de Zonguene, distrito de Xai-Xai, província de 
Gaza. Muito cedo, na companhia dos seus pais Domane Ar-
mando Machango Ariel (Cabo do Mar) e Cristina Ndava 
(doméstica), transferiu-se para a então cidade de Lourenço 
Marques, actual Maputo, onde iniciou a instrução primária e 
concluiu o nível secundário. Posteriormente frequentou os 
cursos de hidrometrista e de técnico médio de gestão de re-
cursos hídricos. 

Em 1978 entra para a Direcção Nacional de Águas e 
em 1980 é indicado para dirigir o departamento de hidrome-
tria na província de Sofala, com residência na cidade da Bei-
ra. De lá para cá jamais “desvinculou-se” do Chiveve. 

Em 1984, por motivos pessoais, abandona o sector 
estatal e parte para novas “aventuras”. Depois assumiu a ge-
rência do Complexo Oceana, com uma das melhores disco-
tecas da época ao nível do país e da região, tendo mais tarde 
trabalhado para a OTIM. Teve, igualmente, passagens pela 
Açucarreira de Mafambisse no sector do sistema de rega e 
na reconstrução dos cais 2 a 5 do Porto da Beira, vinculado a 
Empregilo Sademi.  

 Actualmente está ligado ao sector empresarial com 
actividades no ramo de construção. É, igualmente, activista 
do movimento associativo empresarial e ocupa a Presidência  

 

 
 

do Conselho Fiscal da AECOPS – Associação dos Emprei-
teiros de Sofala. 

Dado o seu carácter humorístico, cá comigo tenho 
visto nele uma ajustada personagem para o teatro de adultos, 
mas afinal a sua paixão foi o futebol, tendo militado o Clube 
Desportivo de Maputo na época de Calton e Chababe como 
o próprio faz questão de recordar e de frisar que não chegou 
a alinhar na equipa principal. Gosta de leitura, assistir televi-
são e seu maior sonho da vida é um dia tornar-se agricultor e 
pecuário, porque entende que todo o resto gravita em torno 
dessas duas actividades. 

Casado com Maria Fernanda de Alexander Manuel 
e pai de seis filhos, quatro homens e duas mulheres, Her-
culano Machango nasceu a 5 de março de 1955 e hoje cele-
bra o seu 66º Aniversário Natalício. Parabéns AMIGO HER-
CULANO por ascender mais um degrau na escada da vida. 
Desejo-lhe um FELIZ DIA e VOTOS de MUITAS FELICI-
DADES NA VIDA, e que consigas alcançar o seu grande 
sonho da VIDA de um dia te tornares agricultor e pecuá-
rio.■   
 

Já foram localizados os 4 trabalhadores da CFM-Centro 
dados por desaparecidos no Ramal de Marromeu 

Beira (O Autarca) – No seguimento das buscas incessantes para localizar os 4 trabalhadores da empresa CFM-Cen-
tro dados por desaparecidos em missão de serviço no ramal de Marromeu, na província central de Sofala, já foi possível en-
contrá-los, ontem de manhã, na mesma região. Trata-se de trabalhadores afectos a direcção executiva regional centro identi-
ficados por Sucano, Saide, Hilário Tomo e Alberto Zaina. Todos foram encontrados salvos e sãos. 

Os 4 foram dados por desaparecidos desde a última segunda-feira, quando cumpriam a missão de levantamento téc-
nico para a implementação do "Sistema de Telecomunicações Ferroviária". Eles faziam-se transportar numa dresina (um veí-
culo ferroviário geralmente usado para trabalhos de linha) que avariou no troço Floresta - Lunza, ramal de Marromeu. 

Ainda não foram reveladas oficialmente as circunstâncias do seu desaparecimento e reaparecimento, havendo ver-
sões que dão conta que eles perderam-se na mata quando em busca de rede para comunicação. A zona onde a dresina avariou 
é uma espécie de santuário, predominada por animais bravios e tem sido caracterizada pela ocorrência de mistérios.■ (R) 

 



 

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca 
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique, 

Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro 
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Introdução 
 

            asceu chinês, numa cidade do interior de Pernambuco. Seus pais chegaram  ao 
            Brasil nos anos 1970. Sem falarem uma palavra de português, com a  cara  e  a 
            coragem aprenderam a língua rapidamente. Eram recém-casados. Ela se 
chamava Mei, assim como o nome que significa irmã do meio. O pai Shun, que 
significa suave.  
Eis o relato na primeira pessoa:  

I 
- Meu nome é Shen, que significa ‘espiritual.’ Minha mãe diz sempre que sou o 

espírito de seu pai, por isso colocou-me esse nome. 
Nasci na capital de Pernambuco onde meus pais possuem uma grande 

lavanderia. Hoje, sou herdeiro de meus pais que infelizmente morreram num acidente 
de carro quando ainda tinha 12 anos de idade.  

Fui colocado numa instituição, pois não havia parentes no Brasil naquela 
época. Chorando muito, fui levado pelas autoridades. Uma assistente social esteve 
comigo durante todo esse processo. Seu nome era Li. Assim como o  nome,  Li  era  
 

N
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 uma mulher fortaleza. Sempre disposta a me ajudar em tudo quanto fosse possível. 
Foi nomeada minha tutora enquanto esperava alguém da família aparecer para 
cuidar de mim, ou me levar de volta para a China. Não era o que eu queria, apesar 
de falar fluentemente mandarim, a língua de meus pais, gostava de viver em 
Pernambuco. Ali fiz amigos, tinha a escola que gostava muito. Era o melhor aluno 
da classe.  

No começo, com os meus seis anos, sofri muita discriminação. Os meninos 
sempre se metendo comigo. Para uns era o chinoca, olhos rasgados. Outros diziam 
“volta para tua terra.”  

Mas, eu nasci no Brasil, e amava aquela terra. O mar era minha paixão. 
Aprendi a nadar com meu pai que também me ensinou a lutar. Aprendi desde cedo 
a arte do kung-fu – em chinês se chama Wu Shu. Nunca deveria usar a luta para 
atacar as pessoas, apenas para me defender.  

Lembro-me como se fosse hoje ainda a maneira como minha mãe me vestia 
para ir à escola. Tínhamos um uniforme azul. Calças azuis, camisa branca com o 
nome da escola. E meu cachecol vermelho. Sempre o usava. Mesmo em épocas 
de calor intenso não o tirava. 

Quando chegava na escola, os meninos logo corriam para mexer comigo. 
Falavam coisas que não entendia direito. Mas nunca respondi. Deixava-os falarem, 
rirem o quanto quisessem. Estava ali para aprender e não para brigar e arrumar 
encrencas. Eram palavras de meu pai que sempre me dizia isso. 

Contudo, a paciência tem limites. A minha… naquela manhã de segunda-       
-feira, estava por um fio. Havia discutido com meu pai sobre as brincadeiras dos 
meninos. Não estava aguentando mais. Meu pai disse que não deveria revidar. Pois 
era um estranho no ninho deles. 

Ao chegar na escola, aquela manhã, fui direto guardar meus livros no meu 
cacifo. Quando passo no corredor, o líder dos meninos, Paulo, passou o pé na 
minha frente. Caí ao chão. Levantei-me e continuei a andar. 

Ele nada satisfeito veio em minha direção. Tocou no meu ombro e tentou 
arrancar meu cachecol vermelho. Virei-me rapidamente e tirando o cachecol de 
meu pescoço fiz um laço em que envolvi o pescoço de Paulo. Abaixei-o em 
direção a mim. Eu já estava deitado no chão. E o lancei ao ar com os dois pés. Pau- 
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lo caiu estrondosamente.  

 

Sem saber direito o que aconteceu, atordoado pela queda começou a chorar. 
Os amigos todos bateram palmas para mim. Simplesmente os cumprimentei à 
maneira chinesa e virei as costas para adentrar a sala de aula.  

 

Porém, a professora havia assistido aquela cena e chamou meus pais.  
Quando chegaram eu estava na diretoria sentado ao lado da diretora. Ela 

explicou rapidamente o que havia acontecido. Meu pai ralhou comigo, minha 
mãe chorava copiosamente. Apesar de tudo a diretora disse que não ia me 
suspender. Mas gostaria que eu ensinasse um pouco da arte do kung-fu aos 
amigos da escola. Meus pais não concordaram, pois era apenas uma criança de 
seis anos. 

Ficou então estabelecido que meu pai viria duas vezes na semana, dar uma 
pequena aula para quem estivesse interessado em aprender o kung-fu. As aulas 
foram um sucesso. Meu pai não apenas ensinou os meninos e algumas meninas, 
como ensinou os princípios básicos do kung-fu.  

Nunca usar a arte marcial para se vangloriar, mas para defender-se de 
algumas situações. 

Os anos se passaram, meu pai continuou as aulas até a sua partida naquele 
trágico acidente. 

II 
No enterro de meus pais, a escola toda estava presente. Fizeram uma linda 

homenagem com flores e um canto chinês que meu pai havia ensinado às 
crianças. Senti-me acolhido naquele dia tão triste.    

A diretora da escola, dona Lígia, bem que tentou ficar com a minha guarda. 
Mas como eu tinha parentes na China, aguardavam que alguém viesse se 
responsabilizar por mim. Durante dois anos fiquei aguardando a chegada desse 
tal parente que nunca apareceu.  

 

Continuava a estudar no mesmo colégio. Meus pais deixaram uma boa 
fortuna que era gerida pelo estado. A lavanderia estava fechada, pois teria de 
haver alguém responsável para gerir o negócio. 
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 Contava eu na época com quatorze anos. Haviam decorrido dois anos da 
morte de meus pais. Da China ninguém apareceu. Houve vários telefonemas, 
mas meus avós, pais da minha mãe, eram muito velhinhos e não tinham 
condições de vir ao Brasil. Meus avós paternos eram falecidos. Portanto, não 
havia mais ninguém que pudesse ser responsável por mim e gerir os meus bens.  

 

III 
 

Li, a assistente social, conseguiu que eu fosse adotado pela nossa diretora 
da escola. Dona Lígia foi uma verdadeira mãe para mim.  

Estudei nos melhores colégios, fiz faculdade de tecnologia. A lavanderia 
foi reaberta pela minha mãe Lígia, que dirigia com pulso firme os negócios que 
cresceram rapidamente. Havia pelo menos cinco novas lavanderias na cidade de 
Pernambuco. Mudámos o nome das lavanderias. Quis fazer uma homenagem aos 
meus pais. Ficou a chamar-se Shun & Mei.  

Hoje, ainda tenho o cachecol vermelho que um dia minha mãe colocou em 
meu pescoço. Guardo-o como uma recordação dos tempos em que fui 
discriminado. Todavia percebi que as pessoas têm medo do desconhecido. 
Daquilo que não conhecem. Posso dizer que os ensinamentos que recebi de 
meus pais foram primordiais para o meu desenvolvimento e caráter. Olhando 
para o cachecol vermelho pendurado na parede de meu quarto percebo quantas 
alegrias vivi ao lado de duas pessoas tão sensíveis, educadas, e acima de tudo 
honestas. Ensinaram-me tudo de bom que sei hoje. Aprendi a lutar na vida e no 
kung-fu. Mas nunca para ferir ninguém.  

Paulo tornou-se meu melhor amigo. Juntos vamos abrir uma loja de 
tecnologia de top. Ele que caminhava para o caminho errado e percebeu 
rapidamente através do kung-fu que a honestidade, a honra, vêm em primeiro 
lugar.  

Paulo tornou-se meu melhor amigo. Juntos vamos abrir uma loja de 
tecnologia de top. Ele que caminhava para o caminho errado e percebeu 
rapidamente através do kung-fu que a honestidade, a honra, vêm em primeiro 
lugar.  
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Epílogo 
 

Essa foi uma carta que recebi de meu grande amigo Shen, que hoje está em 
lua-de-mel na China. Foi até lá para conhecer os seus antepassados e 
mostrar à esposa os valores que aprendeu com seus pais, emigrantes na 
América do Sul vindos da Ásia.■ ©Silvya Gallanni (15/04/2020) [Conto 
inspirado num sonho da autora] 
 

 
Representação iconográfica retirada do Banco de Imagens premium de programa do computador. Inserção do 
cachecol vermelho por Mphumo Kraveirinya para o VuJONGA. Instantâneo fotográfico original do cachecol 
tirado por Silvya Gallanni para ilustrar este seu conto inédito. 
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