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Max: 29º | Min: 21º

Mau tempo condiciona fornecimento de energia eléctrica
O fornecimento de energia está condicionado em quatro distritos de Nampula, nomeadamente Ri-
bàué, Lalaua, Mogincual e Liupo, desde último sábado, devido a queda de postes de Média Tensão, 
causada pelo mau tempo, que se verifica naqueles distritos.
Uma nota de alerta da EDM, refere que, neste momento, as equipas técnicas da empresa encontram-
-se no terreno, visando o restabelecimento do fornecimento normal de energia eléctrica às zonas 
afectadas, o mais breve possível.
Estando na época chuvosa, no documento, aquela empresa pública reforça o apelo para a observa-
ção de medidas de prevenção e segurança, tais como: evitar estar próximo de qualquer equipamento 
eléctrico, evitar tocar nos cabos eléctricos ou postes, controlar as crianças para não brincarem perto 
das infra-estruturas danificadas, desligar o quadro geral e todos os electrodomésticos,  entre outras.

Vendedores e clientes partilham 
imundície no Waresta
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Numa altura em 
que o país está a 
ser é assolado pela 

cólera, sobretudo a vizinha 
província do Niassa, nota-se 
despreocupação total pelo sa-
neamento do meio na cidade 
de Nampula e o exemplo dis-
so, está no mercado Waresta, 
onde os vendedores e clientes 
partilham o mesmo espaço 
com o lixo e imundice, duran-

te o exercício das suas activi-
dades comerciais.

Para além do lixo, os ven-
dedores disputam, igual-
mente, o mesmo espaço com 
vérmis, baratas, charcos e 
moscas, este último, que é 
um dos principais vectores de 
transmissão de doenças diar-
reicas, incluindo a cólera.

Naquele mercado, que 
abastece a cidade de Nampula 

e outros pontos da província 
e da região norte, é notório 
ver montes de lixo, que não 
são removidos há mais de um 
mês, alagamento dos passeios 
que dividem os comparti-
mentos, situação que agravou 
com as chuvas constantes, 
que caem sobre a cidade nos 
últimos dias.

Rufino Fernando, vende-
dor de frutas naquele mer-

cado grossista, reconhece es-
tar a correr risco de contrair 
doenças como diarreia, cólera 
e malária, frequentes nesta 
época chuvosa, mas disse não 
ter outra escolha, porque o 
negócio é a base de sobrevi-
vência para sua família.

“O cheiro nauseabundo 
exalado pelos deteriorados, 
nesses montes de lixo, nalgu-
mas vezes tem sido insuportá-
vel”, lamentou a fonte.

Por sua vez, Estevão Joca, 
outro vendedor de repolho 
naquele mercado, aceitou ser 
difícil e insuportável partilhar 
o mesmo espaço com moscas 
e cheiro nauseabundo, por 
isso, lança duras críticas ao 
Conselho Municipal por não 
estar a remover os resíduos 
sólidos.

“O município está preocu-
pado em recolher dinheiro, 
proveniente das taxas diárias, 
e nunca se importa em remo-
ver esse lixo e deixar o local 
limpo, para vendermos em 
boas condições e evitarmos 
doenças” – disse.

Contudo, o Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Nampu-
la diz ter planos para o pro-
cesso de remoção de resíduos 
sólidos na parte exterior do 
mercado grossista do Wares-
ta, assim como alguns focos 
de lixo no interior do mesmo.

Vendedores e clientes partilham imundície no Waresta
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Na cidade de Nampula

Naquele mercado, que abastece a cidade de Nampula e outros pontos da província e da região 
norte, é notório ver montes de lixo, que não são removidos há mais de um mês, alagamento 
dos passeios que dividem os compartimentos, situação que agravou com as chuvas constantes, 
que caem sobre a cidade nos últimos dias.

É nessas condições em que é praticado o negócio no mercado grossita de Waresta



A província de Nam-
pula, no norte 
de Moçambique, 

registou um aumento subs-
tancial dos casos de malária, 
ao longo do ano passado, ao 
notificar acima de 3 milhões 
de casos, contra 2,6 milhões 
registados em 2021, embora, 
o número de óbitos regista-
dos, tenha reduzido de 67 
(em 2021) para 58, no ano 
passado.

Dados oficiais do sector de 
saúde, indicam que, a nível do 
país, a província de Nampula 
tem uma contribuição de 25 
por cento em termos de casos 
de malária, e a prevalência 
da doença nesta região é de 
47 por cento, uma das taxas 
mais altas do país. A doença 
constitui uma das principais 
causas de procura dos servi-
ços de saúde, representando 
um peso de 20 por centos dos 

pacientes atendidos nas con-
sultas externas nas unidades 
sanitárias.

Por isso, pensando no 
bem-estar da população, o 
Ministério de Saúde com aju-
da de vários parceiros, que 
lutam contra a malária no 
país, lançou na última sexta-
-feira, no posto administrati-
vo de Anchilo, em Nampula, 
a campanha de tratamento 
da Quimioprevencão sazonal 
para prevenção da doença. O 
programa vai abranger cerca 
de 1,2 milhão de criança me-
nores de 5 anos de idade. 

Esta iniciativa, segundo 
apuramos, visa eliminar o 
risco de as crianças contraí-
rem a doença durante a época 
chuvosa, considerada como 
sendo período de alta trans-
missão da malária.

As crianças a serem abran-
gidas nesta campanha a ser 

realizada porta-a-porta, se-
rão administradas oralmente 
a toma combinada de dois 
fármacos diferentes, nomea-
damente o sulfadoxina- pi-
rimetamina e amodiaquina, 
durante três dias.

Na altura do lançamento 
da campanha, o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, fez 
saber que, embora as crian-
ças abrangidas nesta campa-
nha tenham contacto com o 
mosquito, principal vector e 
causador da malária, não co-
rem o risco de contrair esta 
doença.

Tiago disse que, pela im-
portância da iniciativa, aguar-
da com muita ansiedade, a 
inclusão de outras províncias 
nos próximos tempos.

O dirigente aproveitou 
a ocasião para recomendar 
toda a população no sentido 
de redobrar esforços para a 

prevenção da cólera e outras 
doenças de origem hídrica, 
frequentes na época chuvosa.    

O titular da pasta de saúde, 
afirma que o sector que diri-
ge tem como meta eliminar 
a malária, embora seja tarefa 
de longo prazo. Para o efeito 
pede o envolvimento activo e 
esforço conjunto de toda so-
ciedade, entidades públicas e 
privadas, com vista a elimina-
ção desta doença tida como 
sendo de maior internamen-
to nas unidades sanitárias do 
país.

Dados do sector de saúde 
dão conta que, no ano passa-
do foram diagnosticados 12,4 
milhões de casos da malária 
a nível do país, contra 10 mi-
lhões de casos registados em 
2021, um aumento corres-
pondente a 22 por centos. 

Com os preparati-
vos do ano escolar 
2023, que arran-

ca oficialmente na próxima 
quarta-feira, o mercado de 
Nampula vive momentos 
agitados, nos últimos dias, 
com os pais e encarregados 
de educação empenhados na 
compra do material escolar 
para os seus filhos e educan-
dos.

Para além das filas longas 
nas livrarias e lojas de venda 
de material escolar, nota-se, 
igualmente, a usurpação dos 
passeios das avenidas e ruas, 
por vendedores informais, 
que adquirem o material para 
a revenda na entrada dos esta-
belecimentos comerciais.

Nessa azafama, enquanto 

uns dizem que os preços estão 
razoáveis, quando compara-
do ao ano passado, outros la-
mentam os preços exorbitan-
tes, alegando que estão acima 
da sua capacidade financeira.

Muitos sustentam que a 
falta do pagamento do 13º 
salario na função pública, 
está por detrás dos constran-
gimentos e dificuldades para 
aquisição atempada do mate-
rial escolar.

 “Se tivéssemos dinhei-
ro muito antes, poderíamos 
comprar atempadamente. 
Veja só, que o governo de-
cidiu não pagar o décimo 
terceiro salário e anunciou 
em Dezembro. Este dinheiro 
ajudava-nos. Hoje temos que 
esperar o salário de Janeiro e 

as aulas iniciam brevemente”, 
referiu Marta Jamal, uma ci-
dadã interpelada pelo nosso 
jornal,

Por sua vez, Tomé Patrício, 
vendedor ambulante de mate-
rial escolar, mostrou-se satis-

feito com o movimento dos 
clientes, mas lamentou-se da 
alegada concorrência desleal, 
pois diz que existem vende-
dores que praticam o preço 
da loja.
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Previsto para esta semana

Em crianças menores de cinco anos de idade



A Associação dos 
Transportes Ro-
doviários de Nam-

pula (ASTRA) denunciou, há 
dias, a existência de funcioná-
rios públicos envolvidos nos 
serviços de transporte públi-
co de passageiros – interpro-
vinciais e interdistritais, sem 
o pagamento das licenças 
para o efeito.

A denúncia foi apresentada 
pelo presidente da Associação 
dos Transportes Rodoviários 
de Nampula, Luís Vasconce-

los, num encontro entre os 
transportadores e o Ministro 
dos Transportes e Comunica-
ções, Mateus Magala.

Luis Vasconcelos assegu-
rou que, são as viaturas dos 
servidores públicos, não li-
cenciadas, que violam a lo-
tação exigida, pois eles pos-
suem carta branca para passar 
nos controles durante a fisca-
lização de trânsito.

“Uma viatura de 15 lugares, 
leva consigo 30 passageiros, e 
mesmo assim passa livremen-

te pelos postos de controlo, 
uma situação que nos deixa 
indignados os transportado-
res” lamentou Vasconcelos, 
referindo que alguns dos mo-
toristas exercem a actividade 
sem possuir carta de condu-
ção compatível para o trans-
porte de passageiros.

Face a esta situação, a 
fonte pediu ao ministro do 
Transporte e Comunicações 
a criação de uma autoridade 
reguladora na província de 
Nampula, para fiscalizar o 

transporte público de passa-
geiros.

Reagindo a estas inquie-
tações, Mateus Magala pediu 
o sector dos transportes e 
comunicações da província 
de Nampula, no sentido de 
encontrar uma solução para 
corrigir a existência de fun-
cionários na actividade de 
transporte de passageiros sem 
o devido licenciamento.  

Os funcionários do 
Conselho Munici-
pal da cidade por-

tuária de Nacala, observaram 
este mês pouco mais de duas 
semanas de paralisação de 
suas actividades, para reivin-
dicar dois meses de salários 
em atraso, bem como a fal-
ta de pagamento do decimo 
terceiro vencimento. Alguns 
membros da Frelimo, na As-
sembleia Municipal (AM), 
acusam os gestores muni-
cipais de gestão danosa de 
fundos públicos, aliado ao 
aumento substancial do fun-
do desta rubrica, que passou 
de oito para treze milhões de 
meticais por mês.

Chandrek Niconela, mem-
bro da bancada da Frelimo na 
AM, explica que a folha sala-
rial do Conselho Municipal 
está “pesada”, por conta do 
aumento do número de fun-
cionários contratados.

“Foram recentemente con-
tratados mais de cem homens, 
para a Polícia Municipal. Na 
altura, quando a proposta 
veio a esta casa, nós aconse-

lhamos a edilidade a observar 
os princípios e procedimen-
tos legais, que recomendam 
a submissão do processo ao 
Tribunal Administrativo, 
para verificação previa, isto 
é, se havia ou não cabimento 
orçamental”, disse Niconela.

De acordo com Niconela, 
o aviso foi ignorado pelo edil, 
tendo ele avançado unilate-
ralmente na contratação dos 
homens, sob alegação de que 
a edilidade goza de uma auto-
nomia administrativa.

“Sucede que, nos dias que 
correm, as finanças munici-
pais estão já a ressentir-se do 
peso ao nível da folha salarial, 
que exige mais de 13 milhões 
de Meticais, contra os cerca 
de oito anteriores. Surpreen-
de-nos quando o edil dá caras 
para reclamar o aumento do 
efectivo e, consequente, peso 
orçamental da folha de salá-
rios”, disse Niconela.

A nossa fonte indicou ain-
da que a má gestão, caracte-
riza-se por empolamento das 
contas, incumprimento do 
plano de actividades e o res-

pectivo orçamento e desres-
peito pelos limites orçamen-
tais.

“Por exemplo, uma deter-
minada actividade pode estar 
orçada em cerca de 300 mil 
Meticais, mas os comprovati-
vos apontarem para uma des-
pesa de 700 mil Meticais. A 
preocupação reside no facto 
de esse tipo de irregularida-
des serem frequentes durante 
o mandato do actual colectivo 
de direcção do município de 
Nacala”, disse Niconela.

Aquele membro da Assem-
bleia Municipal revelou que o 
presidente da autarquia, teria 
dito, em 2022, que preten-
dia viajar em missão de ser-
viço aos Estados Unidos da 
América, tendo para o efeito, 
solicitado mais de 600 mil 
Meticais, em ajudas de custo, 
porém, segundo ele, a viagem 
não aconteceu e o valor não 
foi devolvido aos cofres da 
edilidade.

A bancada da oposição, 
entende que a falta de di-
nheiro para o pagamento de 
salários é fruto dos desman-

dos que estão a acontecer na 
autarquia de Nacala-porto, 
por isso, pediu às instituições 
competentes para realizarem 
trabalho de auditoria e perita-
gem das contas, para melhor 
perceber o problema.

De acordo com a Frelimo, 
o governo central canalizou 
àquele município de  Naca-
la-porto, em 2022, um total 
de 125.403.900 meticais do 
Fundo de Compensação Au-
tárquica (FCA) e o Fundo 
de Investimento de Iniciativa 
Autárquica (FIIA), mesmo as-
sim a edilidade teve dificulda-
des para pagar salários.

Confrontado para reagir 
as denúncias do partido Fre-
limo, o edil de Nacala, Raúl 
Novinte, caracterizou-as 
como infundadas.

“As acusações feitas pelos 
membros do partido Frelimo 
decorrem da dor que sentem, 
de ver um edil da Renamo a 
ter sucessos na governação, 
ao contrário deles quando es-
tavam no poder”, minimizou 
Novinte.
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Funcionários públicos invadem a actividade
de transporte de passageiros em Nampula

Fundo do salário passou de oito para treze milhões mês 
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No Município de Nacala – Porto


