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(Quelimane Makholo)  Esta in-
terrompida a cerca de uma se-
mana a ligação rodoviária en-
tre o distrito de Mopeia e Lua-
bo devido a subida do caudal 
do rio Zambeze. Como conse-
quência directa da subida dos ní-
veis hidrométricos das águas do 
Zambeze, uma secção da estrada 
que dá acesso ao distrito de Luabo 
ficou submersa dificultando a circu-
lação normal de pessoas e bens. 
Deste modo, esta interrompido o 
acesso rodoviário a sede do distrito 
de Luabo na Zambézia até que as 
águas do rio Zambeze que inunda-
ram uma secção da estrada redu-
zam. 
Enquanto a situação prevalecer, as 
viaturas e motorizadas enfrentarão 
enormes dificuldades para transi-

tar. O terreno apresenta-se lama-
cento e com muita água em várias 
partes da estrada. Assim, o distrito 
de Luabo esta isolado por via ter-
restre do resto da província sendo 
possível o acesso por via marítima, 
através do rio Zambeze. 
Com a interrupção da via, fica difí-
cil a entrada de camiões de merca-
doria composta por produtos ali-
mentares e bens essências para o 
consumo humano. Arroz, Farinha, 
feijão, óleo alimentar, sabão, são 
alguns produtos que podem regis-
tar roptura se a situação se manti-
ver por longo período. Mas para 
minimizar a situação, vários agen-
tes económicos tem recorrido a 
província de Sofala para aquisição 
de mercadoria diversa. 
O Administrador de Mopeia Artur 

Muandula reconhece a gravidade 
da situação, mas diz que tal deve-
se a fenómenos naturais e o distri-
to esta monitorar a evolução com o 
apoio de órgãos do Governo Pro-
vincial e central. Neste momento a 
maior atenção esta em preparar 
meios materiais e humanos para 
salvar a populacao em caso de es-
tar afectada pelas cheias ou inun-
dações. 
Receia-se que a subida do caudal 
do rio Zambeze possa atingir níveis 
preocupantes e alagar algumas 
residências ao longo das margens 
podendo afectar varias famílias. 
Em caso das águas criarem inun-
dações, há já uma equipa do INGD 
e do governo do distrito prontas 
para intervir nas operações de bus-
ca e salvamento das famílias. 

A Administradora 
de Luabo Clarina 
Mataia diz que as 
inundações na via 
que da acessão 
distrito afigura-se 
um problema cícli-
co que tem criado 
enormes embara-
ços na vida da po-
pulação dos distri-
tos de Mopeia, 
Luabo e Chinde 
mas também dos 
agentes económi-
cos, funcionários 
dos distritos entre 
outros seguimen-
tos da sociedade. 

Interrompido trânsito rodoviário Mopeia-Luabo 
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Quelimane Makholo)  –  O go-
vernador da província da Zam-
bézia, Pio Augusto Matos, pro-
põe-se a prestar contribuição 
na superação de constrangi-
mentos que encravam o de-
senvolvimento e bem-estar da 
população, na área de Autar-
quia da Cidade de Quelimane. 
Com efeito, na semana passada, 
uma comitiva encabeçada pelo go-
vernador decidiu percorrer várias 
áreas da cidade, na companhia do 
actual presidente da Autarquia, 
Manuel de Araújo, confrontando de 
perto as fragilidades de algumas 
infra-estruturas de acesso público, 
bem como problemas que estran-
gulam o desenvolvimento e sosse-
go da população. 
No final da missão de trabalho de 
um dia, ele reconheceu que os pro-
blemas da cidade sucedem-se, 
sendo que, os próprios citadinos 
também devem assumir uma posi-
ção activa nos esforços conducen-
tes a encontrar as respectivas solu-
ções. 
Todavia, ele na qualidade de go-
vernador da província da Zam-
bézia, não quer desamparar os ha-
bitantes da cidade. Assim, propõe-
se a intervir em todos os esforços 
a serem empreendidos para garan-
tir condições de vida de qualidade 
na Autarquia em diferentes domí-
nios  desde educação, saúde, água 
e saneamento, bem como energia, 
dentre outros sectores vitais. 
"O Governo Provincial está dispos-
to a trabalhar com o Município pa-
ra o bem do desenvolvimento. Tra-
balharmos juntos para o bem do 
desenvolvimento e população nas 
áreas de saúde, educação, energia, 
água e resolver outras preocupa-
ções dos munícipes da cidade de 
Quelimane", referiu, Pio Matos, 
depois de estabelecer encontros 
com representantes de comunida-
des de zonas residenciais, junta-
mente com a Edilidade. 
HÁ PROBLEMAS QUE ESTÃO 
FORA DO ALCANCE DAS AUTO-

RIZIDADES 
LOCAIS 
Não obstante a 
abertura do 
Governo Pro-
vincial, há pro-
blemas que Pio 
Matos concluíu 
que a solução 
está longe do 
alcance das 
autoridades 
locais, citando 
o caso de infra-
estruturas de 
acesso, sobre-
tudo em áreas 
onde se impõe a reposição de pon-
tes de travessia. 
Trata-se, segundo fez alusão de-
pois de uma observação directa da 
gravidade da situação no terreno, 
da ponte ligando a região costeira 
de Invagalane, bem como Inhan-
gome da cidade de Quelimane. 
No primeiro caso, a ponte foi der-
rubada por calamidades impondo-
se, hoje, a necessidade de aplicar 
recursos significativos para a efec-
tiva reposição. 
Enquanto que na área de travessia 
entre Inhangome e Chuabo-
Dembe, duas zonas de expansão 
urbana da Autarquia, a infra-
estrutura foi improvisada com ma-
terial extremamente precária, o 
que não inspira total seguran-
ça.  Com efeito, tanto a Edilidade, 
assim como o Governo da Provín-
cia descrevem como dramáticas as 
condições de transitabilida na zo-
na, manifestando receios de vir a 
culminar com tragédia, devido a 
uma eventual queda da frágil es-
trutura que suporta a base apro-
veitada para atravessar o braço do 
rio dos "Bons Sinais", na periferia 
da cidade de Quelimane. 
O governador da Zambézia defen-
de que, o Governo Central deve 
intervir neste caso, que tira o sos-
sego de muitas famílias que todos 
os dias são confrontadas por dra-
ma na sua tentativa de exercer a 

liberdade de movimentação até ao 
centro da cidade, onde encontram 
quase tudo que necessitam para a 
sua sobrevivência, havendo uns 
que deslocam-se por questões pro-
fissionais, actividades de negócios, 
compras, ou acesso aos estabeleci-
mentos de ensino, incluindo inte-
resse social, como visitar parentes. 
Pio Matos recordou que o assunto 
não constitui novidade para as au-
toridades de alto nível da hierar-
quia governamental, pois já foi re-
portado a Administração Nacional 
de Estradas (ANE), entidade nacio-
nal tutelada pelo Ministério das 
Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, incumbida a respon-
sabilidades que teem a ver com a 
qualidade de rodovias no país. 
"A situação de Invagalane é preo-
cupante, a ponte desabou há dois 
anos, as pessoas vivem parcial-
mente isoladas porque fica difícil 
atravessar o riacho e já solicitamos 
a Administração Nacional de Estra-
das (ANE) para resolver, porque 
estamos imponentes, é um proble-
ma que transcende nossa capaci-
dade", declarou, o governante. 
Ainda continua, parei para carregar 
telefone. 
. 

Pio Matos interessado na resolução de  
problemas da Autarquia de Quelimane 

Continua na Pág. 04 
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ARAÚJO QUER INTERVENÇÃO 
DA PRM NA LIXEIRA 
O Presidente do Conselho Autár-
quico da Cidade de Quelimane, 
Manuel de Araújo, já esgotou es-
forços para convencer as famílias 
que invadiram a área reservada 
para o depósito de resíduos sólidos 
urbanos, a desalojar-se. 
Falando no decurso da sessão de 
trabalhos, realizada por ocasião da 
visita do governador, Manuel de 
Araújo disse que a sua esperança 
estava nas autoridades policiais, 
tendo inclusivamente, contactado o 
comandante Provincial da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) para destacar uma força 
para intervir no caso. 
Aliás, o edil receia que a polícia 
camarária seja confrontada por 
reacções violentas, até ser domina-
da uma vez que não tem recursos 
repreendidos necessários para apli-
car em casos extremos. 
"Já solicitei a intervenção do Co-
mando Provincial, a fim de desta-
car efectivo policial para impor a 
postura municipal, por porque a 
nossa força no Município não usa 
armas de fogo e pode não conse-
guir travar a população que está lá 
a invadir a lixeira",   afirmou. 
A presença de famílias coabitando 
com lixo na cidade capital provinci-
al da Zambézia, preocupa as auto-
ridades por causa do risco que isso 
representa no domínio de preser-
vação do meio ambiente, incluindo 
saúde pública, uma vez que as 
próprias estão expostas a sofrer de 
epidemias relacionadas com o défi-
ce do saneamento básico. 

Assim, o governador 
da Zambézia aconse-
lhou o encerramento 
da lixeira, uma deci-
são que ainda requer 
tempo. 
É que, apesar de ha-
ver espaço identifica-
do para o novo depó-
sito, questões de or-
ganização podem 
retardar a solução do 
caso, enquanto a si-
tuação das pessoas 
no terreno está a de-
teriorar. 
Saúde e educação 
quer terrenos 
No entanto, o presidente do Con-
selho Autárquico da Cidade de 
Quelimane anunciou a criação de 
uma comissão de trabalho para 
resolver problema de descongesti-
onamento de estabelecimentos de 
ensino. 
É que, na reunião que decorreu 
após a visita do governador da 
Zambézia, os responsáveis pelo 
pelouro da educação e saúde na 
cidade de Quelimane, manifesta-
ram preocupação em acesso aos 
terrenos para a expansão de servi-
ços perante a explosão demográfi-
ca. 
Ao nível do sector de educação, 
por exemplo, relata-se o índice de 
ingressos nos estabelecimentos de 
ensino supera a capacidade de sa-
las de aulas. 
Uma situação que exige a necessi-
dade de expandir a rede escolar na 
Autarquia e consequentemente 
acesso a terra para implantação de 

novas infra-estruturas. 
Também a rede sanitária começa a 
não corresponder a pressão demo-
gráfica da cidade, segundo recla-
mou, o responsável do pelouro da 
área da saúde em Quelimane, que 
destacou igualmente a expansão 
da área urbana como um desafio 
que remete a necessidade de am-
pliar os serviços. 
A título de exemplo, indicou  no 
populoso bairro Manhuia, onde 
funciona centro de saúde de nível 
3, abre um desafio de introduzir-se 
a componente de Maternidade, por 
causa da dinâmica populacional 
naquela área da periferia autarca. 
Tal requer a autorização de ocupa-
ção de espaço adicional para ex-
pansão ou ampliação da área hos-
pitalar, segundo solicitou, o res-
ponsável do sector de saúde na 
cidade de Quelimane.  

Continua do da Pág. 03 
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Quelimane Makholo)  –  O SER-
VIÇO Provincial de Saúde na 
Zambézia, esta abastecer as 
unidades hospitalares dos dis-
tritos com kites de medica-
mentos essenciais para res-
ponder ao tratamento de vá-
rias patologias ao longo da 
presente época chuvosa. Re-
centemente, o sector alocou 
mais de oitocentos kites de 
medicamentos diversos para 
os distritos a fim de reforçar os 
stocks nos armazéns neste pe-
ríodo chuvoso. 
O Serviço provincial de saúde na 
Zambézia alocou mais de oitocen-
tos kites de medicamentos para 
reforçar o stock nas unidades sani-
tárias dos distritos nesta época 
chuvosa. O sector esta mobilizar 
mais medicamentos no sentido de 
abastecer as unidades sanitárias da 
província, nesse período 
chuvoso em que a afluência 
de doentes às unidades sa-
nitárias tem sido bastante 
elevada muito a propósito 
das doenças de origem hí-
drica com destaque para 
diarreias, cólera e Malária.  
Devido a época chuvosa as 
unidades sanitárias tem re-
gistado enorme enchente 
facto que leva as autorida-
des sanitárias a alocar medi-
camentos para responder 
aos principais problemas de 
saúde.  
O Director dos Serviços Pro-
vinciais de Saúde na Zam-
bézia Óscar Hawad assegura 
que há stock suficientes de 
fármacos nas unidades sani-
tárias da província para res-
ponder a demanda da época 
chuvosa. Dos medicamentos 
existentes contam-se ante 
maláricos, anti-
hipertensivos, soros, ante 
inflamatórios, antibióticos e 
outros consumíveis essenci-
ais para prestação de servi-
ços de saúde de qualidade 
aos cidadãos. 

“Falamos de ante maláricos, 
anti-hipertensivos, soros, ante 
inflamatórios, antibióticos, pa-
ra além de consumíveis Tem 
igualmente disponível sete 
tendas para servirem de posto 
médico de emergência em caso 
de danos nas infra-estruturas 
hospitalares. Dizer que nós co-
mo sector da saúde, a nossa 
prioridade na distribuição de 
medicamentos têm sido os dis-
tritos de difícil acesso. Por isso 
temos ultimamente alocado os 
kites com muita antecedência 
antes da época chuvosa. por-
que pode acontecer que um 
centro de saúde ou uma unida-
de sanitária fique com o stock 
esgotado e ai enquanto estiver 
a chover em distritos como 
Chinde, Luabo fica difícil alocar 
medicamentos em certas regi-

ões. Então colocamos os kits 
antecipadamente para um pe-
ríodo de cerca de três meses”- 
disse. 
Óscar Hawad anunciou na ocasião, 
que os Serviços Províncias de Saú-
de dispõem de sete tendas para 
atendimento hospitalar em caso de 
destruição ou desabamento de um 
dos  postos de saúde na província. 
As tendas poderão ser usadas co-
mo unidades sanitárias com vista a 
assegurar o tratamento normal de 
doentes. 
Estão também destacados vários 
profissionais do sector para ques-
tões de tratamento de pacientes 
que eventualmente possam ser 
afectados pelo drama das chuvas, 
inundações ou ciclones. 
“Talvez pode haver a destrui-
ção de uma unidade sanitária, 
nós estamos em prontidão em 

levar uma dessas tendas 
de modo a improvisar os 
serviços para que o fun-
cionamento da unidade 
sanitária não pare, por-
tanto estamos prontos 
para intervir em caso de 
alguma situação de 
Emergência com os nos-
sos colegas da Saúde. 
Todo pessoal já esta sen-
sibilizado ao nível das 
nossas unidades sanitá-
rias nos distritos para 
que estejam prontos pa-
ra atender os nossos pa-
cientes principalmente 
os que sofrerem algum 
dano, ferimento ou uma 
outra enfermidade ligada 
a questão das chuvas” -
Óscar Hawad. 
Num outro desenvolvimento 
indicou que as equipes estão 
atentas aos casos de diarrei-
as que tem criado alarme 
nas comunidades da provín-
cia e um pouco pelo Pais 
devido a propagação para 
várias regiões. 

Serviço Provincial de Saúde reforça stock de 

medicamentos 
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Quelimane Makholo)  –  Arran-
caram, na passada Segunda-
feira, 27 de Fevereiro, as obras 
para a construção do futu-
ro posto de atendimento 
do Instituto Nacional da Segu-
rança Social (INSS) no distrito 
de Pebane, província da Zam-
bézia, no quadro da estratégia 
do sector, que visa levar os 
serviços prestados até aos 
utentes mais distantes, sobre-
tudo os localizados em regiões 
onde ainda não se encontram 
implantadas infra-estruturas 
para o efeito. 
A cerimónia foi testemunhada 
por membros do governo distrital, 
contribuintes,  beneficiários, 
pensionistas do INSS e as 
autoridades tradicionais. Com a 
construção daquele posto de aten-
dimento, cujas obras durarão seis 
meses, os utentes dos serviços de 
segurança social de Pebane deixa-
rão de se deslocar ao distrito de 
Mocuba para o efeito, poupando, 
assim, tempo e recursos. 
Presentemente, o INSS em Pebane 
conta com 251 contribuintes 
(empresas), 1.788 beneficiários 
(trabalhadores), 119 trabalhadores 
por conta própria (TCP), bem 
como 43 pensionistas. Após a con-
clusão, para além de Pebane, o 
futuro posto de atendimento assis-
tirá, igualmente, os utentes do sis-
tema de segurança social que se 
encontram no vizinho distrito de 
Maganja da Costa, sobretudo a 

zona de Pebane sede -
 Quichanga,  o posto 
Administrativo de Naburi, bem 
como o posto administrativo de 
Bajone (Maganja da Costa).  
O Administrador do Distrito de 
Pebane, Eduardo Vida, que esteve 
na cerimónia do início das obras, 
enalteceu o esforço empreendido 
pelo INSS, de aproximar os seus 
serviços aos utentes, tendo, por 
outro lado, observado que o posto 
de atendimento ora em construção 
vai galvanizar mais os serviços e, 
consequentemente, irá aumentar o 
número de contribuintes e 
beneficiários do sistema de 
segurança social, porque irá abrir 
caminho para uma maior 
abrangência, com destaque com a 
entrada de trabalhadores por conta 
própria que naquele distrito, 
maioritariamente, exercem as suas 
actividades no sector comercial e 
pesqueiro. 
Por seu turno, Paulo Majacune-
ne, o delegado provincial do INSS 
na Zambézia, disse que Pebane é 
um dos distritos que precisava de 
instalações próprias para o seu 
funcionamento, à semelhança do 
que acontece, paulatinamente, por 
toda a província, nomeadamente 
com a construção de edifícios de 
raíz para albergar os serviços da 
segurança social, como delegações 
distritais e postos de atendimento. 
Majacunene reconheceu o esforço 
das autoridades do distrito de 
Pebane, sobretudo por terem 

cedido um espaço onde estão a ser 
erguidas as futuras instalações do 
INSS. Paulo Majacunene sublinhou 
a importância dos contribuintes em 
manterem a situação contributiva 
regular, para permitir que o INSS 
cumpra com a sua obrigação 
social, mais concretamente a de 
pagar as prestações requeridas 
pelos beneficiários, 
especificamente nas situações de 
falta ou diminuição da capacidade 
para o trabalho e, 
consequentemente, tornar o 
sistema de segurança social 
funcional e robusto. 
Importa salientar, ainda, que a 
construção de postos de atendi-
mento aos utentes do sistema da 
segurança social obrigatória, geri-
do pelo INSS, está a acontecer um 
pouco por todo o país, com o ob-
jectivo de facilitar o atendimento 
ao público das zonas ou locais on-
de os serviços da instituição ainda 
não se encontrem estabelecidos, 
em termos de instalações. 
O INSS adoptou um modelo de 
postos de atendimentos mais ade-
quado para a necessidade do mo-
memnto, que compreende um con-
junto de infra-estruturas e serviços 
adjacentes, e não apenas uma ca-
sa, compreendendo o próprio edifí-
cio principal, que leva um acaba-
mento em mármore e alumínio, um 
tecto falso, um muro de vedação, 
uma pavimentação, jardim no pá-
tio, para além de uma guarita, um 
portão com uma cerca eléctrica e 
um alpendre para viaturas. 
Para além destes componentes, o 
modelo conta, ainda, com um furo 
de água, com o respectivo suporte 
e tanques, um depósito subterrâ-
neo, um sistema de vídeo vigilân-
cia e um gerador eléctrico próprio, 
assim como duas casas de banho, 
sendo uma interna e outra externa. 
Nota-se, ainda, no custo total da 
construção de cada posto de aten-
dimento, a instalação da rede de 
base de dados do SISSMO (Serviço 
de Informação da Segurança Social 
de Moçambique).   

Arrancam obras do posto de atendimento do 
INSS em Pebane 
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(Quelimane Makholo)  –  O Co-
mité Provincial do Partido Fre-
limo na Zambézia já esta tra-
çar as principais linhas para 
alcançar a victória no recém 
criado Município de Morrumba-
la e noutras seis autarquias 
que compõem a província. Um 
dos pratos fortes dos camara-
das é recuperar a cidade de 
Quelimane actualmente sob 
gestão da oposição. Passo a 
passo, de reunião em reunião, 
de contacto em contacto, dia 
após dia, o partido das massas 
esta consolidar os potenciais 
eleitores que deverão votar em 
si e nos seus candidatos a Pre-
sidência dos Municípios. 
Membros e simpatizantes do cha-
mado partido da vanguarda dos 
moçambicanos, desdobram-se des-
de o nível central até as bases, a 
convencer aos potenciais eleitores 
que as melhores estratégias de 
governação para o desenvolvimen-
to socioeconómico das cidades e 
vilas autárquicas estão com a Fre-
limo, por isso lançam fortes apelos 
aos militantes do partido e popula-
ção em geral a saber escolher o 
melhor programa de governação 
que se identifica com a resolução 
dos problemas da sociedade. 
Recuperar o Município de Quelima-
ne esta no topo das prioridades da 
Frelimo nas eleições de Outubro 
deste ano. Mas também, o partido 
do batuque e da maçaroca preten-
de transformar a vila municipal de 
Morrumbala através de atracão de 
novos investimentos em estradas, 
pontes, expansão da rede de abas-
tecimento de água, iluminação pú-
blica, instalação de infra-estruturas 
desportivas, de recriação e outras 
que dinamizam o crescimento. 
O Secretário do Comité Provincial 
da Frelimo para Mobilização, Orga-
nizações Sociais, Comunicação e 
Imagem Manuel Franco que avan-
çou a informação afirmou que os 
membros e simpatizantes da Fre-
limo estão a afinar os preparativos 

para uma victória retumbante e 
convincente nos setes Municípios 
da província da Zambézia nomea-
damente Quelimane, Mocuba, Alto 
Molócuè, Gurué, Maganja da Cos-
ta, Milange e o recém categorizado 
Morrumbala. A visão da Frelimo 
nesses Municípios é de transformar 
a vida socioeconómica da popula-
cao através de implementação de 
programas de governação assentes 
nos pilares da boa governação. 
“Com conhecimento de que as 
victórias da Frelimo quem pro-
duziu são os combatentes, o 
desafio que eles tem é de os 
sete Municípios que eles têm 
na Província da Zambézia nun-
ca deixarem para a oposição. 
Neste momento um dos desafi-
os que temos é devolver o Mu-
nicípio de Quelimane as mãos 
da Frelimo. O outro desafio 
que temos é vencermos no Mu-
nicípio de Morrumbala, sabe-
mos que é novo e precisamos 
de vencer, o último desafio é 
manter as restantes Autarqui-
as na gestão do partido, quere-
mos continuar a transformar a 
vida da nossa populacao, con-
tinuar a asfaltar as vias de 
acesso, a reabilitar os merca-
dos, veja só em Quelimane es-
tamos cheios de buracos e o 
lixo já esta ocupar as estradas 
com muita mosca e isso poe 
provocar problemas sérios de 
saúde”- avançou, Manuel Franco. 
O Secretário Provincial da Frelimo 
para área de Mobilização, Organi-
zações Sociais, Comunicação e 
Imagem falava no final da segunda 
sessão da Associação dos Comba-
tentes de Luta de Libertação Naci-
onal-ACLLIN realizada semana fin-
da. Manuel Franco, exortou aos 
combatentes de Luta de Libertação 
Nacional a liderarem o processo de 
mobilização das massas para interi-
orizarem ou identificarem-se com 
os programas de governação traça-
dos pela Frelimo para o desenvolvi-
mento do Pais. 
Manuel Franco, acredita que os 

combatentes desempenham um 
papel crucial na mobilização do 
eleitorado para votar no partido e 
nos respectivos candidatos a presi-
dência dos Municípios. Foi um ape-
lo bem recebido pela ACLLIN, com-
batentes, libertadores da pátria 
assumiram o compromisso de tudo 
fazer para levar a Frelimo a victória 
nos sete Municípios da Província da 
Zambézia. Através da sua influên-
cia nas comunidades prometem 
trabalhar com a populacao passan-
do mensagens sobre a importância 
de se votar no período das eleições 
em um partido sério com progra-
mas de desenvolvimento que apre-
sentam soluções eficazes para a 
vida dos cidadãos. 
Assim tem sido a característica do 
partido Frelimo, afirmou o Secretá-
rio Provincial da ACLLIN na Zam-
bézia Cipriano Intuchi. 
“Neste momento estamos a 
trabalhar a mobilizar a nossa 
populacao nas nossas reuni-
ões, fazer perceber a eles os 
ganhos ou vantagens de se vo-
tar na Frelimo, votar nas listas 
certas para o desenvolvimento 
das cidades e vilas municipais. 
Isso para saberem que daque-
la vez que foram enganados 
em Quelimane já viram oque 
esta acontecer, estamos a ver 
agora a cidade como esta, en-
tão estamos a trabalhar com 
os nossos membros para al-
cançarmos a victória em todos 
os Municípios da nossa Provín-
cia” – Vincou, Cipriano Intuchi. 
O Secretário Provincial da Associa-
ção dos Combatentes de Luta de 
Libertação Nacional insta aos ou-
tros combatentes ao nível dos dis-
tritos a estarem alinhados com os 
objectivos do partido de modo que 
as estratégias de governação dese-
nhadas pela Frelimo sejam execu-
tadas nas vilas Municipais. 

Frelimo quer vencer nos 7 Municípios da 

Zambézia 
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(Quelimane Makholo)  –  A subi-
da dos níveis hidrométricos 
dos caudais dos rios Zambeze 
e Kwakwa esta provocar inun-
dações de culturas alimentares 
no distrito de Mopeia na Zam-
bézia. Mais de nove mil hectares 
das culturas de arroz, milho, bata 
doce encontram-se inundados nas 
localidades de Sambalendo, Mopeia 
Sede e Inzanza devido ao transbor-
do das águas da bacia hidrográfica 
do Zambeze e rio Kwakwa criando 
enormes prejuízos as famílias cam-
ponesas. Dessa quantidade de cul-
turas submersas cerca de mil estão 
totalmente perdidas. 
Até ao fecho dessa matéria eram 
contabilizadas pelo menos quatro 
mil famílias camponesas que viram 
os seus hectares de culturas ali-
mentares fruto de muito trabalho a 
terra, a serem devastados pela ac-
ção da água. As águas transborda-
ram do leito do rio por conta das 
descargas na hidroeléctrica de 
Cahora Bassa. 
A situação poderá atingir níveis 
preocupantes nos próximos dias se 
os fenómenos climáticos continua-
rem a registar-se ao longo da regi-
ão da África Austral com grande 
intensidade, fazendo com que as 
bacias hidrográficas atinjam níveis 
de alerta ou até transbordem, 
afectando a populacao que vive ao 
longo da margem dos rios. 
O Director dos Serviços Distritais 
de Actividades Económicas de Mo-
peia Gilton José, avança que neste 
momento os intencionistas agrários 
do distrito estão a orientar a popu-
lacao a dedicar-se agora as cultu-
ras tolerantes ao stress hídrico de-
vendo igualmente apostar o cultivo 
dos seus produtos nas zonas altas 
para evitar inundações. Gilton, as-
segura que essa quantidade de 
culturas submersas não poderá 
comprometer a presente campa-
nha agrícola naquela região da 
Província da Zambézia. 
“No entanto o distrito esta re-

gistar inundações provenien-
tes do transbordo do rio Zam-
beze e Kwakwa por causa das 
descargas da hidroeléctrica de 
Cahora Bassa em Tete. Já ori-
entados a todos os intencionis-
tas no sentido de sensibilizar a 
todos os produtores a retira-
rem-se das zonas de risco e 
aproveitarem as zonas altas 
para produção. Essa quantida-
de é insignificante para com-
prometer toda uma campanha. 
Temos cinco localidades no 
nosso distrito e essas três não 
são suficientes para colocar 
em causa a produção global do 
distrito” -avançou, o Director dos 
Serviços Distritais de Actividades 
Económicas de Mopeia. 
O distrito de Mopeia prevê produzir 
na presente campanha agraria 
2022-2023 mais de quatrocentas 
mil toneladas de produtos alimen-
tares diversos numa área estimada 
em cento e dez mil hectares. 
“O distrito apela a populacao 
que vive nas zonas de risco 
que cultiva nas zonas baixas a 
retirarem-se para as regiões 
altas. Portanto, retirem-se pa-
ra locais seguros, acreditamos 
que essa situação vai passar e 
ai poderemos relançar as espe-
ranças para uma segunda se-
menteira para que de facto 
possamos ter uma campanha 
bastante satisfatória. Quere-
mos pedir aos agricultores pa-
ra que não se 
desanimem, 
não esta tudo 
perdido. Temos 
que nos prepa-
rar para a se-
gunda fase da 
sementeira e 
acreditamos 
que se cultivar-
mos nas zonas 
altas podere-
mos ter bons 
resultados” -

Gilton José. 
Os Serviços distritais de Activida-
des Económicas do distrito de Mo-
peia na Zambézia afirmam estar a 
monitorar a situação de subida dos 
caudais dos rios e o nível de inun-
dações que tem acusado até ao 
momento inundações de culturas 
alimentares. Até ao momento não 
há relatos de danos humanos ou 
famílias cujas residências ficaram 
submersas ou destruídas por conta 
da chuva ou ainda pelo transbordo 
dos rios. 
A populacao de Mopeia principal-
mente a que reside em zonas de 
risco de cheias, inundações e ciclo-
nes estar ser constantemente sen-
sibilizada com vista a retirar-se dos 
locais de risco propensos aos fenó-
menos calamitosos. O nosso entre-
vistado, refere que até ao momen-
to ainda não há registo de áreas 
residenciais alagadas. 
“Em termos de áreas residenci-
ais não temos registo de famí-
lias que estejam em situação 
de inundações pelo menos até 
ao momento e estamos a mo-
nitorar o processo desde a su-
bida dos níveis hidrométricos, 
a questão das chuvas e o esta-
do da nossa população.” -frisou. 
As águas também inundaram já há 
uma semana uma secção da estra-
da Mopeia-Luabo provocando im-
pedimentos na circulação de pes-
soas e bens.  

Caudal do Zambeze e Kwakwa inundam  

culturas alimentares em Mopeia 
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«Quem desejar homenagear al-
guém ou proferir palavras de 
elogios, faça-o em vida, porque 
depois da morte, nada desta vida 
terrena tem o mesmo valor» 
Profª Lourdes Duarte. 
O TIO Lopes era um moçambi-
cano comum, igual a muitos ou-
tros que, neste mundo, nunca 
dão nas vistas, precisamente 
porque são comuns. Era simples-
mente o tio Lopes, um funcioná-
rio público que, por trabalhar 
muito e bem, contradizia do pre-
conceito de que os funcionários 
públicos não trabalham. Respei-
tava os colegas e o patrão – o 
Estado – e conseguia ser afável e 
discreto, mesmo quando as cir-
cunstâncias lhe davam razão para 
exaltar os ânimos. O espírito famili-
ar era o principal alvo das suas 
preocupações. Por isso, ninguém 
estranhava ver roupa nova no cor-
po da filha de catorze anos, porque 
«a menina já gostava de olhar 
para a sombra». Claro que o sa-
lário médio do tio Lopes era conta-
do e recontado, mas chegava. O 
filho mais velho, de dezoito anos, 
jeitoso quanto baste aos olhos das 
meninas do Bairro, parecia inde-
pendente: «bons modos, alegre 
como o pai e prestativo como a 
mãe».  

A esposa do tio Lopes é que era 
um tanto nariz levantado, conhece-
dora e comentadora de todos os 
segredos e fofoquices da vizinhan-
ça, não fosse ela cabelereira e in-
clinada a saber de escândalos e 
novidades. Mesmo assim, o seu 
feitio nunca atrapalhou a bondade 
do tio Lopes.  
O tio Lopes tinha um carro com-
prado em segunda mão, que utili-
zava aos fins-de-semana para os 
passeios com a família. De resto, 
andava a pé. Um dia, a caminho 
do trabalho, atravessava na passa-
deira sem nunca imaginar que a 
pressa de um condutor, mesmo 
com o sinal vermelho, fosse mais 

forte que o respeito pela vida. 
«Morte imediata».  
O velório foi comum e normal, 
como normal tinha sido a sua 
vida. Foi durante as horas do 
velório que se escutaram elogios 
sinceros: «era um bom ho-
mem, socialmente afável, 
profissionamente cumpridor, 
familiarmente exemplar». 
Foi pena que os nossos parcei-
ros dos órgãos de comunicação 
social, tão prontos a dar notícia 
do acidente, nada disseram das 
virtudes deste «homem nor-
mal que morreu de forma 
anormal». Não teve honras de 

Estado nem de nada, porque isso 
não é para gente comum, é só pa-
ra os «boisses», mesmo que não 
as mereçam. Na campa do tio Lo-
pes, a lápide tem escrito que a es-
posa e os filhos têm saudades de-
le. «E com razão»!   
E eu fico a pensar por que será 
que é preciso alguém morrer para 
se lhe reconhecer valor; e por que 
será, também, que há tanta indife-
rença entre os vivos, a ponto de 
até os que se dizem amigos se 
evaporarem logo a seguir ao fune-
ral 
Dhinoutamalelane! 

Tio Lopes 
Confabulações por Lello Fijamo (lellofijamo@gmail.com) 
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(Quelimane Makholo)  –  A Pro-
víncia da Zambézia prevê imu-
nizar até sexta-feira acima de 
cinquenta e cinco mil pessoas 
contra a cólera. As autoridades 
sanitárias no país tem se des-
dobrado em varias acções vi-
sando travar a propagação da 
chamada doença das mãos su-
jas que já eclodiu nas provín-
cias de Tete, Zambézia, Mani-
ca, Sofala e Gaza provocando 
luto e dor em varias famílias. 
Em Tete por exemplo a doença 
tem se propalado rapidamente 
aos distritos provocando a 
morte de várias pessoas e dei-
xando em situação debilitada 
outras tantas. 
Na Zambézia, a doença já matou 
pelo menos  seis pessoas no distri-
to fronteiriço de Milange e fez mais 
de trinta pacientes. em Milange o 
sector da saúde e outras institui-
ções tem desenvolvido campanhas 
de sensibilização visando estancar 
os casos de  diarreias agudas e a 
cólera que tem criado incomodo e 
intranquilidade no seio da popula-
cao.  Instituições como a Cruz Ver-
melha tem mobilizado as comuni-
dades a redobrarem a higiene indi-
vidual e colectiva, acções de me-
lhoria do saneamento do meio en-

tre outras que contribuem para o 
bem estar físico social dos cida-
dãos. 
A distribuição de baldes com água 
e sabão, quites de higiene, trans-
missão de mensagens sobre a pre-
venção e combate a doença são 
algumas das actividades desenvol-
vidas nas comunidades com objec-
tivo de controlar o surto. A cólera 
eclodiu em Dezembro último em 
Malawi e desde lá a esta parte tem 
se alastrado para o território nacio-
nal. No âmbito dos esforços para o 
combate e controlo da doença o 
Ministério da Saúde e parceiros 
estão a administrar a vacina contra 
a cólera no País visando combater 
a doença. 
Para evitar o seu alastramento, na 
Zambézia, o sector da saúde prevê 
imunizar mais de cento e cinquenta 
mil pessoas maiores de um ano de 
idade. A medida profiláctica esta 
em curso em vários pontos do País 
com o mesmo objectivo, o de sal-
var vidas humanas. para concreti-
zação da iniciativa, vários profissio-
nais da Saúde foram despachados 
para o terreno a fim de assegurar 
que a campanha de imunização do 
grupo alvo contra a cólera seja al-
cançada de forma satisfatória. 
A Campanha que esta segunda fei-

ra arrancou vai até sexta feira sen-
do imperioso que os resultados 
traçados sejam devidamente alcan-
çados uma vez que a patologia es-
ta rapidamente a alastrar-se a vari-
as regiões do País constituindo um 
alto perigo a saúde publica. A lava-
gem frequente das mãos com água 
e sabão, uso de purificador de 
água certeza, lavagem dos produ-
tos frescos antes de os confeccio-
nar, tapamento do lixo, charcos, 
entre outras constituem algumas 
das medidas de prevenção que 
contribuem para redução dos casos 
da doença. 
A vacinação contra a cólera vai 
permitir que vários cidadãos este-
jam imunizados e desta forma não 
possam apanhar o vibrião colérico 
mas urge a necessidade de todos 
unirem esforços para travar a do-
ença que já graça a sociedade e 
causa enormes constrangimentos 
na vida de varias famílias. 
Desta forma espera-se que o grupo 
alvo esteja livre da doença e que a 
mesma não se alastre para outras 
comunidades. O distrito de Que-
limane na Zambézia regista eleva-
dos níveis de diarreias. 

Zambézia prevê imunizar acima de 55 mil 

pessoas 
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