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Perturbação tropical atinge distritos costeiros de Nampula
Os distritos costeiros de Nampula estão sendo assolados, desde a tarde de ontem, pelos efeitos de 
uma perturbação tropical, formada há dias no Madagáscar, e que atingiu o canal de Moçambique, 
com vento máximo de 65 quilómetros por hora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia 
(INAM) prevê-se a ocorrência de ventos fortes, até 45 quilómetros por hora e rajadas até 65 quiló-
metros por hora, que poderão agitar o mar e gerar ondas com alturas até quatro metros. Igualmente, 
espera-se a ocorrência de chuvas fortes a muito fortes (mais de 200 milímetros em 24horas) acom-
panhadas de trovoadas.
Assim, o INAM exorta para que se tome medidas de precaução e segurança, face a este fenómeno. 
Além de Nampula, o fenómeno está a assolar igualmente os distritos costeiros da Zambézia.
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O edil de Nacala-Porto, Raúl Novite, garantiu tudo fazer para pagar os salários nos dias acordados
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Foi suspensa, no últi-
mo Domingo último, 
a greve que vinha 

sendo observada há duas se-
manas pelos funcionários do 
Conselho Autárquico de Na-
cala-porto, em Nampula.

Segundo dados em nosso 
poder, a decisão unilateral de 
suspensão da greve e a conse-
quente retoma das activida-
des ontem, visa dar tempo a 
edilidade, para se organizar e 
pagar os ordenados atrasados, 
isso até final do próximo mês, 
findo prazo, segundo asse-
guraram os trabalhadores, a 
reivindicação assumirá con-

tornos violentos.
“Estamos sensibilizados 

com relação a necessidade de 
assegurarmos os serviços mí-
nimos de saneamento, para 
evitar eclosão de doenças”-
-disseram os grevistas.

O presidente do Conse-
lho Municipal da cidade de 
Nacala-porto, Raúl Novinte, 
congratulou a decisão dos 
trabalhadores. Segundo ele, 
a greve afectou negativamen-
te o processo de saneamento 
da urbe, bem como de colecta 
de receitas, devido ao encer-
ramento das instalações da 
edilidade.

“Durante o tempo em que 
a greve vigorou, houve im-
pedimentos das pessoas de 
tratar documentos tais como  
livrete de condução, licenças 
de construção, de Direito de 
Uso e Aproveitamento de Ter-
ra (DUAT’s), o pagamento de 
impostos, taxas municipais, 
não só”-recordou Novinte.

Para Novinte, a greve é jus-
ta, pois reconhece que o salá-
rio é sagrado, e promete que 
até finais de Fevereiro a situa-
ção será regularizada.

A satisfação do edil resi-
de no facto de que a retoma 
das actividades vai ajudar a 

garantir o saneamento do 
meio e aliviar o sofrimento 
dos munícipes, em relação 
ao risco de contrair doenças, 
porque as ruas e avenidas da 
cidade, incluindo os bairros 
circunvizinhos estão imun-
dos.

Num outro desenvolvi-
mento, Novinte referiu que há 
lições que podem ser tiradas 
a partir da greve de funcioná-
rios.

Dentre vários aprendi-
zados, o destaque vai para a 
necessidade de melhorar a di-
nâmica de colecta de receitas 
próprias.

Segundo ele, Nacala-por-
to tem um potencial para a 
colecta de receitas, por conta 
disso, assegurou que tudo será 
feito para reduzir a depen-
dência em relação ao  Fundo 
de Compensação Autárquica 
(FCA) e o Fundo de Investi-
mento de Iniciativas Autár-
quicas (FIIA) para garantir o 
salário dos seus funcionários.

Para além de melhorar o 
trabalho dos técnicos que ar-
recadam receitas a partir dos 
mercados, estabelecimentos 
comerciais e unidades indus-
triais, Novinte revelou que 
há iniciativas em manga, que 
visam, essencialmente, incre-
mentar a arrecadação de fun-
dos.
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Duas semanas depois



Quatro pessoas per-
deram a vida e 
trezentas famílias 

ficaram sem suas habitações, 
devido às chuvas que têm es-
tado a cair ao longo dos últi-
mos dias sobre o distrito de 
Nampula.

Segundo dados avançados 
pelo governo distrital, as víti-
mas perderam a vida por des-
cargas atmosféricas e arrasta-
das pelas correntes das águas 

da chuva.
Ainda de acordo com o 

executivo de Nampula, par-
te significativa dos afectados 
foram acolhidos nas casas de 
familiares e vizinhos.

Para aliviar o sofrimento 
dos afectados, o administra-
dor de Nampula, Rafael Tar-
císio, entregou ontem kits de 
alimentos, mobilizados junto 
de parceiros, constituídos por 
farinha de milho, óleo ali-

mentar, sabão, açúcar entre 
outros produtos de primeira 
necessidade.

Dirigindo-se aos bene-
ficiários, Tarcísio reiterou a 
necessidade da população 
acatar as orientações emana-
das pelas autoridades, sobre a 
necessidade de abandonarem 
as zonas consideradas pro-
pensas às inundações e outros 
tipos de desastres.

António Albino, pai de 

uma menor vítima de arras-
tamento pelas águas, sinistro 
ocorrido no bairro peri-urba-
no de Murrapaniua, reconhe-
ceu que a sua casa estava loca-
lizada em uma zona propensa 
a inundações.

“Não tenho possibilida-
de de arranjar dinheiro para 
conseguir um bom espaço, 
onde possa construir a minha 
casa”,lamentou-se Albino.
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Grande número dos jo-
vens beneficiários do Fundo 
de Apoio a Iniciativa Juvenil 
(FAIJ),  em Nampula, não 
estão a amortizar os créditos, 
situação que está a preocupar 
as autoridades que superin-
tendem o sector da juventude 
na província.

De acordo com dados em 
nosso poder, por conta do 
fraco desembolso, a província 
já suspendeu a implementa-
ção do programa, por falta de 
liquidez.

 Em Nampula, o FAIJ está 
a ser implementado no dis-
trito de Malema, Mecuburi, 
Eráti, Moma e Meconta, onde 
foram financiados 31   projec-
tos.

Para além do FAIJ, esta 
igualmente em curso na pro-
víncia, o projecto “Emprega”, 
que preconiza a atribuição de 
bolsas de estudos, para for-
mação profissionalizante e 
empoderamento de jovens de 
sexo feminino.

O sector da saúde, 
em Nampula, ter-
minou recente-

mente a formação de equipas 
de activistas de saúde, que, 
doravante, passarão a fazer 
busca de pacientes que sofrem 
de HIV/SIDA e abandonaram 
o tratamento.

De acordo com  a médica 
chefe provincial dos serviços 
provinciais de saúde, Sel-
ma Xavier, em 2022, 34.600 
doentes teriam abandonado 
o tratamento, por razões que 
a fonte não especificou, situa-
ção que se pretende inverter 

com a entrada em cena dos 
activistas.

“Estas equipas de activistas 
serão responsáveis pela busca 
activa de pessoas que  aban-
donaram o tratamento, no 
seio das comunidades, para 
que elas possam retomar o o 
processo”-explicou Xavier.

Destacou que o tratamen-
to, com recursos aos antirec-
trovirais, ajuda as pessoas a 
reduzirem a sua carga viral e 
por conta disso, passarem a 
viver de forma positiva, que 
até podem fazer filhos saudá-
veis.
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Cólera alastra-se para mais distritos em Sofala

Nampula regista fraco reembolso do FAIJ

A cólera, conside-
rada doença das 
mãos sujas e ex-

tremamente letal, já atingiu 
mais dois distritos da pro-
víncia central de Sofala, no-
meadamente Chibabava e 
Marromeu, regiões onde as 
autoridades do sector de saú-
de já notificaram mais de 20 
casos, sem óbitos.

Segundo o médico-chefe 
provincial, Assane Abdala, as 
duas regiões já haviam diag-
nosticado casos de diarreias, 
que evoluíram para cólera.

Abdala voltou a apontar 
como sendo a causa principal 
da eclosão da doença, a falta 
de água potável e o fraco sa-
neamento do meio numa al-
tura em que as chuvas conti-
nuam a cair com intensidade.

Lembre-se que Caia foi o 
primeiro distrito da província 
de Sofala a registar casos de 
cólera, desde início de 2023.

Dada a gravidade da situa-
ção, as autoridades decidiram 
desencorajar o uso da água 
proveniente de poços tradi-
cionais e de dos rios.

Reunião com os mutuários do FAIJ
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