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Zambézia regista os primeiros 
casos de POliomielite

A MANCHA DOS 80 ANOS
Piscina municipal continua porca

Porto de 
Quelimane vai à 

promoção
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A província da Zambézia 
registou recentemente 2 
casos de poliomielite, 

com a porta de entrada em 
Molumbo, numa altura em       
que as autoridades de saúde 
estão a levar a cabo a 
campanha de vacinação contra 
a doença. 
Isaías Marco, Médico Chefe 
Provincial na Zambézia, que 
anunciou os casos esta       
quarta-feira (17), disse que os 
pacientes são crianças (um 
rapaz e uma menina) menor de 
5 anos de idade, o que constitui 
uma surpresa para o sector, 
uma vez que decorrem as 
acções de prevenção e 
vacinação.
Marcos, fez menção que o 
vírus, que causa a poliomielite, 
invade o sistema nervoso e 
pode causar paralisia 
irreversível em poucas horas. 
Não tem cura, mas a infeção, 
conforme explicou, pode ser 
prevenida pela vacinação.
Esta quinta-feira (18) começa    
a 4ª ronda da campanha de 
vacinação de crianças de       
0-59 meses. Nesta ronda 
prevê-se vacinar, ao nível da 

Numa altura em que decorre a 4ª fase da vacinação

Zambézia com dois casos de poliomielite 
Saúde 

província, mais de 1 milhão de 
crianças, sendo que já foram 
criadas condições para o    
efeito, por isso que o MCP 

Joaquim Chibalo

reitera o seu apelo aos pais        
e encarregados de                
educação para aderir a 
campanha. 

Esta quinta-feira

Porto de Quelimane vai à promoção
Nhama Armando

Várias individualidades, 
entre membros do 
governo, empresários e 

outros convidados da cadeia 
logística de transporte, sentam 
à mesma mesa esta quinta-
feira (18), para a promoção     
das potencialidades na        
retoma da cabotagem do Porto 
de Quelimane, depois de 
alguns anos que o mesmo 
andava às moscas, por falta de 
capacidade para receber 
navios de grande calado, 
conforme um comunicado da 

delegação provincial da 
empresa Portos e Caminhos    
de Ferro de Moçambique 
(CFM) da Zambézia,            
recebido na nossa Redação.  

O encontro surge em       
resposta ao convite        
formulado pelo Governador 
Pio Matos, ao Presidente         
do Conselho da           
Administração dos CFM. 
Aliás, como temos vindo a 
dizer, Pio Matos, é uma das 
figuras, senão a única, que 
mais incentiva        ao 

• O distrito de Molumbo foi a porta de entrada da doença

Arquivo

Isaías Marcos-MCP
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PUB

empresariado local para o uso 
daquele Porto, porque já há 
condições para tal.
Recentemente, o governador 
reuniu-se com o         
empresariado local, onde fez 
menção que o renascimento 
do Porto pode voltar a 
despertar o desenvolvimento 
da província que tanto se 
almeja.
Refira-se que, neste      
encontro, o maior desejo da 
classe empresarial é ver a 
redução de taxas de 
exportação de produtos, 
principalmente a madeira, 
pois os actuais preços não 
compensam. 

1º Conselho Coordenador conjunto

Pio quer mais dinheiro nos sectores de Turismo e Indústria 

Salvador Manaques

Política

O Governador da 
província da Zambézia, 
Pio Matos, quer mais 

acções dos sectores da 
Industria e Comércio e da 
Cultura e Turismo para 
dinamizar a arrecadação de 
receitas para o Conselho 
Executivo. 
Matos que falava esta quarta-
feira (17), em Quelimane, na 
abertura do 1º Conselho 
Coordenador conjunto 
daqueles sectores, disse que     
a reunião é uma oportunidade 
para debater-se melhores 
formas de produção, 
processamento e 
comercialização de produtos      
e criação de estabelecimentos 
industriais e culturais para o 
incremento da economia da 
província e geração de mais 
empregos para os jovens.

Arquivo
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Segundo o dirigente,  os 
sectores da indústria e turismo 
são importantes na ligação    
com o mercado, porque 
contribuem para os sectores de 
estrada, transporte, energia, 
entre outros. 
Não só, o governador      
sublinhou que Zambézia tem 
capacidade para produzir 
muitas variedades de produtos 
alimentares e industriais e 
acrescentar valores, através do 
agro˗processamento, bem 
como a garantia de qualidade    
e competitividade necessária 
no mercado interno e externo.

Natação em Quelimane ficou para história? 

Piscina municipal continua porca

Tânia Pereira

Já vão cerca de três anos 
que a piscina municipal de 
Quelimane, por sinal a 

única com medidas olímpicas, 
encerrou as portas, devido ao 
estado de degradação, uma 
situação do conhecimento da 
própria edilidade, mas tudo 
indica que ainda vai continuar 
assim, alegadamente por       
falta de dinheiro.
Recentemente, o CAQ, através 
da Vereação da Cultura, 
Juventude e Desporto, já havia 
garantido a procura de um 
gestor para a reabilitação 

daquele empreendimento, mas 
parece que ninguém se 
interessou em gerir a piscina.
Entretanto, esta segunda-feira 
(15), o Diário da Zambézia 
voltou a contactar a edilidade,    
e desta vez falamos com a 
Chefe do Departamento de 
Gestão de Património. Inês 
Alfredo, primeiro reconheceu o 
estado actual daquela 
infraestrutura e em seguida 
voltou a bater na mesma tecla 
que está-se a procurar 
parceiros para reerguer a 
mesma. “Já recebemos 

• Edilidade diz que ainda procura parceiros 

Cont pág. 06

Dados avançados na ocasião, 
indicam que durante o         

primeiro semestre deste ano,     
o sector da Cultura e Turismo, 
por exemplo, atingiu 80%           
do que foi planificado para 
2022.
Já para Industria e Comércio, a 
directora Vera Godinho, disse 
igualmente que a sua direção 
nota um crescimento ao atingir, 
de Janeiro a Junho, 1.9 mil 
milhões de meticais, de um 
plano anual de 5 mil milhões    
de meticais, o que representa 
uma execução na ordem              
de 39% e uma variação de    
14% se comparado com         
igual período do ano transacto.
Durante o período, de acordo 
com Godinho, foram 
comercializadas 1.8 toneladas 
de produtos diversos 
valorizados em mais de 10 
milhões de meticais, de um 
plano de 3.2 milhões de 
toneladas, o que corresponde    
a uma realização de 57% e 
uma variação de 14.6%. 

Pio Matos- Governador da Zambézia
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Preto no Branco

O Bom da cidadania reside na coragem
Por: António Zefanias

As vezes é preciso ter 
coragem para ser     
cidadão, porque quando 
apontas alguma coisa que 
está errada por exemplo 
numa instituição, a 
primeira coisa que te 
dizem é: Está a      perseguir”.

E tu no interior, murmuras 
e dizes, mas perseguir 
para ser   o quê mesmo 
naquela instituição?

Escrevo isto à propósito 
da nossa cidade, da nossa 
província, locais que só 
nós que vivemos cá 
sentimos quão é    
orgulhoso fazer alguma 
coisa por ela(s).

Se se lembram, todos     
nós      nos enfurecemos 
com a nossa marginal 
(exemplo claro), quando 
ela foi estragada por um 
fulano que se supunha    
ser empreiteiro. Gritamos 
nas redes sociais, 
mandamos recados e os 
mais ousados, até 
proferiram injúrias ao    
presidente da autarquia 
(mas isso é coisa deles). 
Estes, foram corajosos    
ao nível     deles, talvez 
sabem o que confiam.

Nós outros focamo-nos 
em fazer pressão em tudo 
o que é rede social, 
conversas de        rua, etc 
para que a nossa marginal, 
pelo menos voltasse a 
estar como estava,   
quando os portugueses 
deixaram.

Passou o tempo que 
passou, mas finalmente, 
ao que me parece, aquela 
nossa pressão, aquela 
nossa coragem de ser 
cidadãos, pegou e há 
“Bons Sinais”. Aliás, a 
marginal está nas margens 
do Rio dos         Bons 
Sinais.

Tudo isso, precisou 
coragem. Ouvimos nos 
bastidores que        
estávamos a perseguir o 
edil    ou seus colaboradores. 
Aliás, os de lá dentro 
disseram           que 
estávamos a ser   maus 
demais, tínhamos agendas 
ocultas, etc.

Hoje, todos estamos a rir 
de alegria, por causa do 
excelente trabalho que 
está sendo realizado     
num espaço público que 
nos pertence.

Mas a nossa luta não 
termina aqui. Temos a 
Piscina      Municipal que 
não se olha duas vezes. 
Até o gestor do      
restaurante decidiu     
vedar, porque     não é 
possível tomar qualquer 
refeição ali a olhar pela 
Piscina.

Temos de continuar a ser 
cidadãos para o bem de       
todos. O mesmo exercício 
fazemos com os 
governantes ao mais alto 
nível. Estes, malta tio Pio 
Matos  e Judith      
Mussácula, todos devem 
receber a nossa pressão 
para resolver os   problemas 
que enfrentamos.

A nossa manifestação 
reside aqui, pressão, 
pressão e mais pressão. 
Saímos todos a ganhar, 
mesmo sabendo que há 
sempre os que não        
estão felizes, mas é a    
vida.

Eu pessoalmente terei 
muito Tempo e Paciência 
para qualquer coisa que 
for útil, por isso, por        
agora vou ficar por            
aqui, sem Não poder Falar 
Nada.
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algumas propostas” – disse a 
fonte, para depois acrescentar 
que até já estiveram perto de 
conseguir, mas por algum 
motivo a pessoa acabou 
desistindo.
Na ocasião, Inês Alfredo 
mencionou também que o 
próprio município se 
compromete a comparticipar 
de alguma forma na reabilitação 
da piscina municipal. 
Refira-se que, a situação de 

abandono ficou pior depois     
que teve um incêndio, fazendo 
com que as pessoas que 

estavam a explorar ficassem 
desanimadas e abandonassem 
o local. Aliás, aquele 
empreendimento já foi local de 
lazer, palco de várias 
competições de natação, e há 
quem diga que aprendeu a 
nadar naquela piscina, e se 
entristece quando vê o estado 
actual da mesma. 
Pior ainda, é que aquela era a 
única piscina em que se 
praticava a modalidade  de 
natação a nível da Zambézia. 

Rácio aluno-professor na Zambézia continua deficitário 

Mussácula Dá puxão de orelha ao sector 
Nhama Armando

A Secretária de Estado na 
Zambézia, Judith 
Mussácula, por sinal 

professora de carreira, deu 
esta terça-feira (17), uma 
verdadeira aula sobre os 
desafios no processo de     
ensino e aprendizagem nesta 
província, no que toca ao       
rácio aluno-professor que 
continua uma dor de cabeça.

Poli/educa

Dados em nossa posse     
indicam que por exemplo, em 
2016 o rácio aluno/professor 
situava-se em 68%, em 2017 
desceu para 63%, três anos 
depois,     ou seja, em 2021, o 
cenário voltou a subir para 
68%.      Houve o aumento de 
mais        2% em 2021 e as 
projeções para o próximo ano 
indicam mais um o aumento 
que passará de 70% ( de 2022) 

para 84%.
Entretanto, o Conselho 
Executivo Provincial da 
Zambézia, apontou a redução 
na contratação de professores 
e aumento do número de    
alunos a cada ano, como um 
dos principais desafios que 
influenciam na redução do    
rácio aluno/professor. “No ano 
de 2021 conseguimos 
contratar 1.900 professores, 

Continuado da pág. 04

Estado actual da Piscina

Inês Alfredo-CAQ
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Breve
CROCODILOS MATAM QUATROS 

PESSOAS E FEREM UMA EM LUABO

Quatro pessoas perderam a vida e uma ficou 

ferida, em resultado de 5 casos de conflito 

homem-fauna bravia, registados durante o 

primeiro semestre deste ano, no distrito de 

Luabo, a sul da Zambézia.

Os dados constam do relatório balanço do 

Plano e Orçamento Social (PES-2022) do 

Breve
SC DENUNCIA EXPOSIÇÃO DE 

MEDICAMENTO DO TARV NA ZAMBÉZIA  

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) na 

Zambézia, denunciaram esta terça-feira (17), à 

margem da 18ª Observatório do               

Desenvolvimento Provincial, a exposição dos 

medicamentos antirretroviral nas lixeiras 

domésticas e nas casas de alguns                

conselheiros, dando indicação de  abandono do 

mas no presente ano tivemos 
apenas 900, com aumento de 
14% de novos ingressos. 
Isso influencia a situação”- 
defendeu Leu Saíde, director 
Provincial de Plano e Finanças.
Para Mussácula, a redução de 
número de professores e 

aumento de número de alunos 
a cada ano, não é o único 
problema, é preciso ter em 
conta muitos factores, que 
passam por uma organização 
minuciosa e com antecedência 
desde a base. “É preciso fazer 
um levantamento exaustivo 
da quantidade de salas de 
aula precárias e 
convencionais, quantos 
alunos estudam debaixo de 
árvores e quantas escolas 
são necessárias”- elencou a 
SdE.
Por outro lado, a professora 
sublinhou que o novo  
paradigma de ensino, onde a 6ª 

classe terá apenas um 
professor, como uma das 
soluções        deste cenário, 
mas Judith Mussácula, ressalva 
que tudo isso requere uma 
organização,“com isso, 
vamos ter que reduzir horas 
extraordinárias e turnidade” 
- disse, para quem, “se 
conseguirmos juntar todos 
esses elementos, veremos o 
rácio/professor pode 
reduzir”- sublinhou a 
Secretária de Estado.
Refira-se que, a dirigente   
falava esta terça-feira, a 
margem da 18ª Observatório 
de Desenvolvimento  Provincial.Judith Mussácula-SdE

Arquivo
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Assinaturas mensais Metical 20 Edições 
 (Singulares): 2.000 Mensal (Instituições-Nacionais): 3.192 Mt * Instituições Estrangeiras: 4.000MT

Cobrado em Metical ou em moeda convertível ao Câmbio do dia

PREÇÁRIO DE ASSINATURAS

Fonte: LUSA

Mundo Fora Mundo Fora Mundo Fora 

Em Angola, República 
Democrática do Congo, 
Mali, Sudão do Sul ou 
Nigéria, antigos membros 
da polícia paramilitar 
chinesa e do Exército de 
Libertação Popular, as 
Forças Armadas chinesas, 
estão a assumir funções     
de segurança privada, 
contou Alessandro      
Arduino, um dos poucos 
investigadores nesta         
área.
A procura pelos serviços de 
segurança privada 
aumentou no âmbito da 
iniciativa "Uma Faixa, Uma 
Rota", o gigantesco plano 
de infraestruturas 
internacional lançado por 
Pequim, em 2013, e que 
inclui a construção de 
autoestradas, linhas 
ferroviárias, aeroportos e 
centrais elétricas no 

continente africano. “Em 
nações como a República 
Democrática do Congo, 
Sudão e Sudão do Sul, 
existe carência de 
serviços de segurança 
prestados pelo Governo, 
devido à contínua 
instabilidade política” – 
descreveu Arduino, que é 
investigador na 
Universidade Nacional de 
Singapura.
Trabalhadores e executivos 
chineses são 
frequentemente vítimas de 
sequestro em África, em 
parte devido à percepção 
de que têm muito dinheiro 
em mãos ou trabalham 
para empresas chinesas 
dispostas a pagar altos 
resgates.
No início deste ano, três 
cidadãos chineses que 
trabalhavam na barragem 

Sino-Hydro, no Níger, foram 
sequestrados por homens 
armados e dois dos seus 
colegas locais foram 
mortos. No ano passado, 
homens armados 
sequestraram quatro 
chineses que trabalhavam 
na construção de linhas 
ferroviárias e mataram a 
sua escolta policial, no 
estado nigeriano de Ogun.
Na última década, a China 
reconheceu que confiar 
apenas no desenvolvimento 
económico dos países 
africanos não é suficiente 
para proteger os seus 
trabalhadores e projetos.
A retirada de dezenas de 
milhares de chineses 
durante os conflitos na 
Líbia e no Iémen ilustrou já 
o aumento da capacidade 
das Forças Armadas 
chinesas de protegerem 
cidadãos no exterior.

África tornou-se lucrativo
Para empresas chinesas de segurança privada

Conselho Executivo Provincial da Zambézia, 

referente ao primeiro semestre. Neste 

momento, segundo o documento, há medidas 

em curso para reduzir os casos do género, 

que incluem sensibilização e afugentar os 

animais.

TARV, por parte de alguns pacientes. 

A SC não aponta os nomes dos     distritos,            

porém, as autoridades de Saúde não                        

confirmam       e nem desmentem, mas                     

garantiram investigar os casos em todos os     

distritos. 


