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Inicia vacinação contra cólera em Sofala
Iniciou esta segunda-feira, em Caia, na província de Sofala, a vacinação da população contra a cóle-
ra, processo que, segundo as autoridades governamentais, vai abranger 80 mil pessoas.
Para o efeito, o sector da Saúde afectou ao distrito 130 técnicos, que durante duas semanas irão 
realizar a vacinação, casa-a-casa.
A propósito, a secretária de Estado em Sofala, Stella Zeca, apelou as comunidades locais a aderirem 
ao processo, como forma de estancar a propagação da chamada “doença das mãos sujas”, que afecta 
o distrito de Caia, desde Janeiro último, com dois óbitos. Enquanto isso, as autoridades continuam 
envolvidas na distribuição de cloro, para purificação da água, para além da sensibilização das comu-
nidades, no sentido de evitarem o consumo de água não tratada.

Proposta de reajuste do preço do “chapa” 
ainda espera aval da edilidade em Nampula
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O ensino deve cen-
trar-se no aluno – 
defende Maiope 
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Lembre-se que, para pressionar as autoridades municipais, os transportadores chegaram a 
paralisar as actividades, mas sem sucesso. Como “saída”, os transportadores enveredaram pela 
estratégia de encurtamento de rota, o que faz com que o utente, pague em média, 20 meticais, 
para um trajecto que antes custava-lhe a metade.

02 de Março 2023Wamphula Fax

2

Passam dezasseis me-
ses, desde que a pro-
posta de reajuste dos 

preços de transporte semi-co-
lectivo de passageiros, vulgo 
“chapa 100”, foi submetida 
pela Associação dos Trans-
portadores Rodoviários de 
Nampula (ASTRA) à Assem-

bleia Municipal, para análise 
e aprovação.

Aquela agremiação, pro-
põe o preço de 15 Meticais 
para cada rota, contra os ac-
tuais 10 Meticais por passa-
geiro, praticados actualmen-
te, alegadamente pela subida 
dos preços de combustíveis e 

desgaste das viaturas dado o 
mau estado das viaturas, sem 
contar com o agravamento 
dos preços dos acessórios das 
viaturas.

O Presidente da Associa-
ção dos Transportadores Ro-
doviários de Nampula, Luís 
Vasconcelos, recorda que o 

documento foi submetido à 
Assembleia Municipal, em 
Novembro de 2021, mas até 
então não há nenhuma res-
posta.

“Se perguntar-me o que 
feito do nosso documento, 
não estarei em condições de 
responder a sua pergunta, só 
sei que ele está na Assembleia 
Municipal, para análise e dis-
cussão por parte dos mem-
bros das três bancadas da-
quele órgão, falo da Renamo, 
Frelimo e MDM”, explicou 
Vasconcelos.

Lembre-se que, para pres-
sionar as autoridades mu-
nicipais, os transportadores 
chegaram a paralisar as ac-
tividades, mas sem sucesso. 
Como “saída”, os transpor-
tadores enveredaram pela 
estratégia de encurtamento 
de rota, o que faz com que o 
utente, pague em média, 20 
meticais, para um trajecto que 
antes custava-lhe a metade.

O facto de a cidade de Ma-
puto ter recentemente apro-
vado um aumento de três 
Meticais na tarifa dos trans-
portes semi-colectivos de 
passageiros está a reativar o 
desejo de os transportadores 
de Nampula verem o seu pre-
ço aumentado.

Proposta ainda espera aval da edilidade em Nampula

SOCIEDADE

Reajuste dos preços de “chapa 100”

Os transportadores decidiram encurtar as rotas encarecendo mais o valor do chapa
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O Cafezinho da consciência 
Por João Salatiel 
jsalatiel6@yahoo.com.br 

Junto às sextas 
Por Inês Semente 

Ines.semente@gmail.com 

...da margem do rio Pitamacanha 

Por Antonio Matabele 

gila.matabele@gmail.com  

Centelha  
Por Viriato Caetano Dias 

viriatocaetanodias@gmail.com  

Cronica  
Por Leonel Marcelino 

Leonel.marcelino@sapo.pt  
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Represas

OPINIÃO

Gila, adorei muito 
mesmo ouvir que 
Sua Excelência e 

nosso Camarada Presiden-
te da República e do nos-
so sempre glorioso Partido 
FRELIMO, continua preo-
cupadíssimo com a FALTA 
DE REPRESAMENTO DAS 
ABUNDANTES ÁGUAS que 
nos são prodigalizadas pelo 
Nosso Sempre Bom DEUS, 
através das chuvas, rios, ricos 
lençóis freáticos existentes a 
escassos metros de profundi-
dade do nosso subsolo. Ele, 
no seu breve e eloquente dis-
curso circunstancial proferi-
do durante a sua visita às zo-
nas sinistradas pelas últimas 
chuvas diluvianas, lamentou 
que, POR FALTA DE RE-
PRESAS, toda esta água que 
ser-nos-ia útil para a catapul-
ta do nosso sempre chorado 
e ambicionado desenvolvi-

mento, é entornada para o 
Oceano Índico, deixando um 
rastro de desgraças humanas 
e patrimoniais durante a sua 
passagem.

Convenço-me que é, por-
tanto, chegada a hora de ante 
aquela orientação – eu não 
digo “LAMENTAÇÃO” por-
que um Chefe do Estado não 
chora, mas sim aponta cami-
nhos realistas para solução 
dos problemas – os Governo 
Central, Provinciais, Distri-
tais, Autárquicos e Locais 
irem revisitar o Plano Eco-
nómico e Social (PES), que, 
como sabes, faz parte da quin-
ta parte da implementação 
do Progama Quinquenal do 
Governo (PQG), no sentido 
de começarem a concretizar 
este comando, recentemente, 
dado por Sua Excelência, o 
Presidente da nossa Repúbli-
ca.

Legenda: Casas engolidas pelas águas das chuvas e rios transbordados

Nesta pesquisa a ser, ur-
gentemente, feita aos PES e 
PQG, quero aqui exortar que 
as empresas de consultoria 
em engenharia multidisci-
plinar, as universidades e a 
sociedade civil em geral tam-

bém o façam com o máximo 
de celeridade possível, por-
que as adversidades geradas 
por estas abundantes águas 
descontroladas estão, anual 
e gradualmente, se tornando 
mais destruidoras do nosso 

tecido social e económico, 
bem como do nosso capital 
natural, que o temos estra-
gado ao longo destes anos 
do nosso pós-independência 
porque todos, gananciosa-
mente, sem muito esforço, 
“queremos ficar riquíssimos 
ontem”. Esquecemo-nos que 
é preciso plantar mandioca 
hoje, para amanhã termos a 
tapioca exportável geradora 
da almejada riqueza nacional.

Mercê deste meu inques-
tionável amor que sinto por 
esta terra pertencente aos 
nossos pentanetos e que a re-
cebemos, com muita riqueza 
deixada pelos nossos ances-
trais, pesquisei e descobrí 
que há uma prestigiada em-
presa nacional que tem, em 
prolongado e forçado sono 
letárgico, um projecto vi-
sando a implantação de mi-
lhares de represas ao longo 
do nosso País nos próximos 
dez anos.

A existência deste projecto 
começa a tornar passível de 
materialização, ainda durante 
o ano em curso, a orientação 
dada pelo nosso Presidente 
da República, segundo a qual 
urge que Moçambique represe 

todos os seus recursos hídri-
cos para bem das pessoas e da 
economia nacional como um 
todo uno e inseparável. Com 
efeito, este projecto de disse-
minação de milhares de re-
presas ao longo dos próximos 
dez anos é de largo espectro, 
na medida em que vai tam-
bém mexer, beneficamente, 
com o “meu ambiente”, per-
dão, MEIO AMBIENTE, “tão 
muito maltratado” por quase 
todos nós e, por outro lado, 
porque sem água não há vida, 
a nossa qualidade existencial 
melhorará visivelmente.

A materialização deste 
projecto da edificação das 
DEZ MIL REPRESAS EM 
DEZ ANOS vai de encontro 
a esta exortação feita por sua 
Excelência Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, no seu comu-
nicado feito à Nação Moçam-
bicana a 14 de Fevereiro de 
2023, segundo o qual “con-
tamos com a participação 
de todas as moçambicanas 
e de todos os moçambicanos 
para continuar esta batalha 
contra as mudanças climá-
ticas, seguindo o nosso lema 
de “MAIS VALE PREVENIR 
QUE REMEDIAR”!

Legenda: Eis uma represa. Ela não exige grande engenharia.



O aumento do volume das 
águas no Rio Save, coloca a 
vila sede do distrito de Ma-
changa, em Sofala, sob forte 
ameaça de inundações nas 
próximas 24 ou 48 horas, ce-
nário que decorre do facto de 
as chuvas continuarem a cair, 
naquela região limítrofe com 
a província de Inhambane.

Segundo a Administração 
Regional de Águas do Sul 
(ARA-SUL), as 7 horas desta 
terça-feira, o Rio Save apre-
sentava-se com aproximada-
mente um metro acima do 
seu nível de alerta estabeleci-
do, que é de 5.50 metros.

Neste momento, as autori-
dades têm estado a intensifi-

car os seus apelos às popula-
ções, que vivem nas margens 
do rio, no sentido de  se reti-
rarem imediatamente das re-
giões de risco, para se fixarem 
em locais mais seguros.

Os apelos surgem ten-
do em conta que o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(INAM) prevê uma forte pre-
cipitação acompanhada de 
trovoadas e ventos com raja-
das nesta zona e no norte da 
província de Inhambane.

Por uma questão de con-
tingência, foram criados pelo 
menos 18 centros de acomo-
dação para albergar as even-
tuais vítimas destas enxurra-
das.
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O ensino deve centrar-se no aluno 

SOCIEDADE

A Escola Primária 
Namúli, localiza-
da na cidade de 

Nampula, acaba de celebrar 
25 anos de existência. Foi um 
dos primeiros estabelecimen-
tos de ensino privado, a ser 
criado na chamada “capital 
do Norte”, para minimizar o 
problema de insuficiência que 
se registava na altura, pelo 
fluxo no ensino público.

Na cerimónia de cele-
bração das bodas de prata, 
daquele estabelecimento de 
ensino, a sua directora e pro-
prietária, Isabel Maiopue, re-
feriu que o sucesso para uma 
boa formação, o ensino deve 
centrar-se no aluno, que deve 
ser ensinado por um profes-
sor que tem noção de peda-
gogia.

“Sempre aprendi na peda-
gogia que o ensino se centra 
no aluno, por isso, para que o 

aluno possa aprender melhor, 
o professor deve tratar-lhe 
como filho e ensinar-lhe com 
todo cuidado e amor”, disse 
Maiopue.

Maiopue, licenciada no 
ensino da língua portuguesa, 
pela Universidade Pedagógi-
ca, em Maputo, contou que o 
sonho de se tornar proprietá-
ria de um estabelecimento de 
ensino vem de longa data e 
regozija-se pela aposta.

Para o sucesso do processo de formação

•Defende Isabel Maiopue, directora e proprietária da EP Namúli

“Na altura havia insufi-
ciência de escolas, com des-
taque para as privadas, aqui 
em Nampula. Estando ainda 
em Maputo, contactei uma 
professora, que já era con-
sultora, que desenhou para 
mim o projecto para criação 
da Namúli. Aliás, sempre quis 
voltar a Nampula e implantar 
este projecto, como contribu-
to para o desenvolvimento de 
educação formal”, explicou 

Maiopue.
A Escola Primária Namu-

li, que tem actualmente 600 
alunos, começou a funcionar 
com apenas 11.

Por causa da experiência 
acumulada, a sua directora 
foi uma das convidadas para 
uma conferência das escolas 
privadas, realizada na capital 
do país, onde partilhou a sua 
experiência.

Rio Save ameaça inundar Machanga em Sofala


