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WHATSAPP DIVIDE A CHEFIA 
•	 Quem	manda	em	quem...?

Cão espalha raiva na autarquia de Mocuba

Alto Molócuè: 
População 

exige estrada 
ao 

governador

Zambézia ao rubro
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PUB

Vias	de	acesso	em	Alto	Molócuè
População queixa-se da degradação das estradas 
Sociedade

Os	 utentes	 da	 estrada	
que	 liga	 a	 vila	 de	
Autárquica	 de	 Alto-

Molócuè	a	localidade				Mutala	

no	mesmo	distrito,	queixam-se	
do	 acentuado	 estado	 de	
degradação	 da	 mesma,	
situação	 essa	 que	 dificulta	 a	

circulação	 de	 pessoas	 e								
bens.	
Num	 troço	 aproximadamente	
de	 50	 km,	 a	 estrada	 de																
terra-batida,	 garante				
igualmente	 a	 comunicação	
terrestre	 entre	 Alto-Molócuè					
ao	 distrito	 de	 Gilé,	 mas	
actualmente	 o	 seu	 estado	 é	
tido	como	péssimo,				precisando	
de	 uma	 intervenção																	
urgente.
Na	 recente	 visita	 do						
Governador	 da	 província	 da	
Zambézia,	 Pio	 Matos											
efectuou	 à	 	 	 aquela												
localidade,	 os	 residentes	
pediram										socorro	para				que	
o	governo	possa													intervir	
na	sua				reabilitação.	
Os	 residentes	 do	 Mutala,	
sublinharam	 que	 este						
problema	 não	 é	 novo	 e						
pediram	intervençõe	s	urgentes	
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Que	ocorre	em	Cabo	Delgado

Terrorismo pode afectar formação profissional
•	 A	preocupação	foi	manifestada	pela	SdE

A	Secretária	 de	 Estado	 na	Zambézia,	 Judith 
Mussácula	 disse	 na	

semana	 finda	 à	 margem	 da	
abertura	de	cursos	de				formação	
profissional	 na	 Zambézia,	 que	 a	
situação	 de	 terrorismo	 em								
Palma/Cabo	 Delgado	 está	 a																				
comprometer	 a	 formação	
profissional	 e	 o	 engajamento	 de	
jovens	nos	postos	de	trabalho.
Segundo		Mussácula,		a					formação	
profissional	 é	 uma	 das	 medidas	
do	governo	que	visa	capitalizar	a	
qualificação	 profissional	 dos	
jovens	e							trazer	soluções	para	
o	desemprego	do	país,	pois	a	falta	
de	formação	profissional,	dificulta	
a	inserção	de	jovens	no	mercado	
de	 	 	 	 	 	 	 emprego	 e	 reduz	 a	
capacidade	de	 	 	 	 	 	 	 	 	 criação	do	
auto-emprego.

Dada	a	situação	em	que	se					vive	
em	 Cabo	 Delgado,	 a	 dirigente	
lamentou	 e	 diz	 mostrar-se	
preocupada.	 “Queremos 
condenar a situação que se    
vive em Cabo Delgado, porque 
tira a oportunidade de               

ao	governador.	
Pio Matos que	 vivenciou	 a	
ginástica	 das	 pessoas	 e	
transportes	 para	 circular	

naquela	 via	 e,	 reconheceu	 a	
legitimidade	 das									
preocupações,	 mas	 não	
prometeu	 	 	 intervenções											
para	breve.

De	 referir	 que	 	 Mutala	 	 é												
uma	 das	 	 localidades	 de									
Alto-Molócuè																	potencialmente	
agrícola.	(Nhama Armando)
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Relação	volta	a	estar	tensa

WhatsApp divide Pio e Mussácula
Política

•	 Tudo	anda	em	volta	das	nomeações	e	cessações	dos	DDS

O	ambiente	 que	 se	 vive	 nos	últimos	 dias	 entre	 o	
Governador	 da	 Zambézia,	

Pio Matos e	 a	 Secretária	 de	
Estado,	 Judith Mussácula	 é	
pesado,	 tudo	 por	 causa	 de	 um	
famoso	 “WhatsApp”,	 essa						
maldita	 plataforma	 que	 veio										
aos	 telemóveis	 e	 que	 hoje											
divide	 os	 grandes	 chefes	 do	
mesmo	 partido	 (Frelimo),	 como	
resultado	 da	 descentralização					
em	 curso	 no	 país.
A	 província	 da	 Zambézia	 está	 a	
viver	o	auge	da	descentralização	
onde	os	dois	dirigentes,	cada	com	
os	seus	ditames	 legais,	mostra	o	
poder	 que	 a	 lei	 lhe	 confere.

As	 recentes	 nomeações	 e	
cessações	 dos	 Directores	 dos	
Serviços	 Distritais	 de	 Saúde,	
Mulher	 e	Ação	Social	 (SDSMAS)	
num	total	de	18	em	igua									número	
de	 distritos,	 foi	 o	 entornar	 no	

desenvolvimento do    nosso 
país e oportunidade de 
crescimento dos nossos 
jovens”	-	lamentou	Mussácula.
Contudo,	 a	 Secretária	 de												
Estado	 na	 Zambézia,	 encorajou	

as	 Forças	 de	 Defesa	 e											
Segurança	 (FDS),	 para	 que	
continuem	 com	 a	 sua	 bravura								
na	 defesa	 da	 pátria	 e	 em																	
trazer	 sossego	 no	 nosso	 país	 e							
a	 população	 de	 Cabo	 Delgado							
em	particular.

Na	 mesma	 senda,	 a	 fonte	 disse	
que	 o	 desafio	 do	 governo	 é	 de	
continuar	 a	 promover	 a												
formação	 de	 jovens	 no	 padrão						
de	 competências	 e	 incutir	 nos	
formandos	 o	 saber	 fazer.	
(Salvador Manaques)
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“caldo”	 como	 se	 diz	 na	 gíria	
popular.

O	 Conselho	 Executivo	 Provincial	
(CEP)	 liderado	 pelo	 governador	
da	província,	mandou	cessar	com	
anuência	 da	 Ministra	 da	
Administração	 Estatal	 e	 Função	
Pública	 (MAEFP)	 Ana	 Comana,	
DDSMAS,	 através	 de	 despachos	
separados.

Nos	documentos	que	o	Diário	da	
Zambézia	 tem	 em	 sua	 posse,	
conta	 até	 o	 cronograma	 de				
entrega	 de	 pastas	 que	 tinha									
sido	 agendada	 para	 dias					
diferentes	 nos	 distritos.	 Para	
tomar	 essa	 medida,	 o										
Governador	 baseou-se	 numa	
resolução	 restrita	 02/2020 
assinada	 pelo	 Primeiro-ministro,	
Carlos	 Agostinho	 do	 Rosário	 e	
outras	 leis	 que	 os	 seus						
assessores	 acharam	 que	 eram	
bastantes	para	dar	seguimento	a	
este	 acto.

Ora	 bem.	 Documento	 feito,	 mas	
não	 era	 tudo.	 Os	 visados,	 assim	
como	 os	 demais	 quadros	 do	
Estado	 como	 os	 administradores	
distritais	 que	 por	 sinal	 são	 estes	
que	 vão	 trabalhar	 com	 os	
directores,	a	Secretária	do	Estado	
(veja	a	seguir	a	reação)	e	demais	
cidadãos,	 receberam	 essa	
comunicação	 através	 deste	
maldito	 “WhatsApp”(é	 o	 que	 se	
fala).

A	comunicação	sobre	as	mexidas	
saiu	 numa	 quinta-feira,	 25	 de	
Março	de	2021		já	quase	há	duas	
semanas,	 mas	 o	 “WhatsApp”	
continua	sendo	grande	meio	para	
partilha.

 E depois?
E	depois,	foi	o	que	todos	viram	e	
sabem.	 Um	 ofício	 com	 nr	 03/
CSRE/GSE/2021	 assinado	 pela	
própria	 Secretária	 de	 Estado,	
Judith	 Mussácula,	 datado	 de	 26	
de	 Março	 de	 2021	 com	 assunto	
“Entrega	 de	 pastas	 dos	
DSDSMAS”,	 enviada	 aos	
administradores	 distritais,	 volta	 a	
falar	 das	 redes	 sociais,	 mas	 de	
forma	 implícita	 se	 sabe	 que	 foi	
através	 do	 “WhatsApp”.	 Diz	 a					

SdE	 que	 também	 teve	
conhecimento	 através	 das	 redes	
sociais	 a	 movimentação	 dos	
Directores	 Distritais	 de	 Saúde.						
E,	 acrescenta	 o	 ofício	 que	
enquanto	decorre	a	 coordenação	
com	 o	 MAEFP	 para	 melhor	
orientação,	 os	 administradores	
não	 devem	 proceder	 com	 o	
processo	 de	 entrega	 de	 pastas	
nas	 datas	 que	 constam	 no	
cronograma	 elaborado	 pelo	
governador	 da	 	 	 	 província.	
Portanto,	 Stop	 até...ordens	
contrárias.

Equipas regressaram e      
directores novamente em 

função

Com	 o	 cronograma	 feito	 e	
partilhado	 por	 “WhatsApp”,	 a	
direção	 provincial	 de	 Saúde	
(DPS),	 na	 fé	 de	 que	 estava											
tudo	 nos	 caris,	 organizou							
logística	 e	 enviou	 equipas	 aos	
distritos	 para	 procederem	 com						
os	 actos	 de	 entrega	 de	 pastas.	
Mas	 quando	 chegam	 lá,	 os	
administradores	 mostram	 essa	
nota	 da	 Judith	 Mussácula	 que	
trava	 a	 cerimónia.	 O	 DZ	 sabe						
que	 nenhum	 administrador				
distrital	 quis	 violar	 o	 documento				
da	 SdE,	 dai	 que	 ninguém				
procedeu	 com	 a	 entrega	 de	
pastas.

Nisto,	 os	 directores	 cessantes,	
sabe	 o	 DZ	 que	 alguns	 deles	 já	
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Em	Mocuba

Cão espalha raiva na autarquia
Sociedade

haviam	 retirado	 seus	 bens	 das	
residências	 para	 dar	 lugar	 os	
novos	 colegas.	 Parte	 deles,						
numa	 situação	 desta	 em	 que	 os	
dois	 poderes	 não	 se	 entendem					
só	 estão	 a	 viver	 à	 maneira,						
porque	 está	 mesmo	 difícil.

Mussácula resguardada
Na	 semana	 finda	 em									

EXCLUSIVO	 ao	 Diário	 da	
Zambézia,	 a	 Secretária	 de						
Estado	 disse	 de	 	 	 	 	 	 	 	 forma					
resumida	 e	 sintética	 quando	
abordado	 	 	 	 	 	 	 pela	 nossa	
Reportagem	 sobre	 este	 assunto	
bastante													badalado.	

Em	 resposta	 Mussácula	 disse	
“em momento oportuno       

poderá ter informação”-	
estivemos	a	citar.	A	SdE	falava	à										
margem	 da	 cerimónia	 de	
lançamento											da	campanha	de	
pesca	que																					teve	lugar	
na	semana				finda														em	todo	
país	 e	 na	 	 	 	 Zambézia,	 	 	 	 	 	 	 	 	 o					
evento	 	 	 	 teve	 lugar	 em									
Quelimane.

 Pio ausente...
O	 programa	 do	 evento	 que	 o										
DZ	teve	acesso,	 indica(va)	que	o	
governador	 da	 Zambézia,	 Pio	
Matos	 estaria	 presente	 nesta	
cerimónia	 ao	 lado	 da	 Secretária	
de	 Estado.	 Pela	 manhã,														
ficamos	 	 	 	 a	 saber	 que	 Pio	 não						
iria	estar	presente,	alegadamente	
porque	 não	 recebera	 convite.	
Porém,	 démarches	 feitas,	 o	 DZ										
confirmou	 que	 houve	 sim									
convite,	 troca	 de	 e-mails	 entre									
o	 Serviço	 Provincial	 das	
Actividades		Económicas					(SPAE)	
e	 a	 direção	 provincial	 da											
Agricultura	 e	 Pescas	 no																
sentido	 de	 os	 dois	 governantes															
estarem	presentes.

Na	 hora,	 Pio	 não	 se	 fez												
presente,	 dando	 mostras	 que											
o	 “WhatsApp”	 é	 mesmo																							
forte											para	dividir						Pio				e	
Mussácula.	

Este	 é	 mais	 um	 capítulo	 de												
uma	 novela	 que	 vai	 ter																							
muitas	 séries	 e	 o	 DZ	 estará	
sempre	 atento	 para	 trazer	 os	
contornos.(Redação)

•					Mordeu	pessoas	e	algumas	delas	estão	hospitalizadas

Seis	 pessoas	 foram						
mordidas	 por	 um	 cão	
vadio	 na	 última																		

sexta-feira,	 na	 zona	 Iassu					
Marques,	 em	 Mocuba,	 na	
Zambézia.	 Das	 vítimas,	
destacam-se	 duas	 crianças	 e	
uma	mulher							grávida.	
De	 acordo	 com	 a	 	 	 	 	 	 Rádio	

Zambézia,	 trata-se	 de	 um				
cachorro	 cuja	 proveniência	 é	
desconhecida,	 mas	 que	
apareceu	nas	ruas	da					cidade	
e	 num	 	 	 	 	 intervalo	 de	 30				
minutos,	de								forma	violenta	
mordeu	 seis	 pessoas,					
atacando	 diversas	 partes	 do	
corpo,	 mãos,	 pernas	 e					
pescoço.	

Assimo Miguel,	 tio	 de	 uma	
das	 vítimas,	 explicou	 as									
circunstâncias	 em	 que	 sua	
sobrinha	 foi	 agredida	 pelo						
cão.	 “Ela estava no rio a     
lavar pratos com as             
amigas, de repente      veio o 
cão mordeu-lhe e      pôs-se 
em fuga"-	 disse	 o	 Miguel.
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Inácio Santos,	de	48	anos	de	
idade,	 escapou	 por	 	 	 	 pouco.	
“Eu estava na minha                
casa, passaram trinta 
minutos depois que uma 
senhora grávida foi mordida, 
a minha mulher estava na 
varanda e metemos as 
crianças dentro, de repente 
vi o cão a vir na minha 
direção''-	 explicou.		
Das	 seis	 vítimas	 segundo	 a												
RZ,	 pelo	 menos	 três	 (duas	
crianças	 e	 uma	 senhora)						
deram	 entrada	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nos					
Serviços	de									Urgência	do																							
Hospital	 Distrital	 de																	
Mocuba,	 confirmou	 Dr. 
Coimbra,	 	 	 	 director	 do											
Hospital.	
Coimbra	 	 	 	 	 	 	 	 assegurou						

também	 que	 foram	 tomadas																			
medidas	 clínicas	 da																			
primeira	 linha,	 aguardando					
que	 sejam	 administradas	
vacinas	 	 	 	 anti-rábicas																			
nesta	segunda-feira	(05)	como	
uma			 	 	medida	cautelar	tendo	
em	 conta	 	 	 	 	 	 que	 o	 	 	 	 cão	 é	
desconhecido.
De	 acordo	 ainda	 com																	
aquela	 emissora,	 neste	
momento	 	 	 	 	 vive-se	 um	
ambiente	 de	 	 	 	 	 	 	 pânico	 no				
bairro	Iassu					Marques,	porque	
os	 	 	 	 	 	 	 	 moradores																
perseguiram	o	 	 	 	 	 	 	 	 	animal	e	
este	 desapareceu	 havendo	
assim	 possibilidades	 	 	 	 	 	 	 de	
fazer	 outras	 vítimas,	 por												
isso	 as	 autoridades														
sanitárias	 	 	 	 	 	 em	 Mocuba	
chamam	 atenção	 para	
necessidade	 tomada	 de	
medidas	 cautelares	 quando													
se	 deparar	 com	 um	 cão,												
qualquer	 que	 seja.																									
(Redação)


