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Pescador morre no alto mar vítima de diarreia
Um pescador, cuja identidade não apuramos, perdeu a vida em pleno alto mar, na última terça-feira, 
no posto administrativo de Divinhe, distrito de Machanga, na província central de Sofala, vítima 
de diarreia aguda. A administradora distrital, Natália Chivambo, explica que o pescador morreu 
quando regressava do vizinho distrito de Muanza, região com casos de diarreias.
A fonte indicou que, neste momento, pelo menos duas pessoas foram internadas na unidade sani-
tária de Divine, por sofrerem de diarreias agudas. Enquanto isso, as autoridades estão a reforçar a 
vigilância epidemiológica visando estancar o alastramento da doença.
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A situação de transi-
tabilidade nas ruas 
e avenidas da ci-

dade de Nampula atingiu um 
verdadeiro caos, por conta 
dos buracos espalhados por 
todos os cantos da urbe, situa-
ção que vem sendo agravado 

pelas chuvas que têm estado 
a cair nos últimos dias, com-
prometendo a circulação de 
pessoas bens.

A edilidade diz que o esfor-
ço de melhoramento localiza-
do nas estradas da urbe, está 
condicionado ao término da 
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época chuvosa, pois o saibro e 
areia que haviam sido coloca-
dos, para minorar o impacto 
negativo dos buracos é arras-
tado pela força das águas das 
chuvas.

Neste momento, a circula-
ção rodoviária pelas artérias 

da cidade de Nampula é feita 
com muitas dificuldades, so-
bretudo para viaturas de sus-
pensão baixa, situação que, 
segundo disse o munícipe que 
se identificou pelo nome de 
Óscar Monteiro, contribuiu 
para a danificação precoce 
dos acessórios da sua viatura.

Ultimamente é difícil esco-
lher esta ou outra via que es-
teja minimamente transitável, 
mas os troços mais afectados 
pelo problema de buracos são 
a avenida Samora Machel, 25 
de Setembro, FPLM, Eduardo 
Mondlane, rua dos Comba-
tentes e das Flores.

O vereador do pelouro de 
Manutenção e Obras no Con-
selho Municipal da Cidade de 
Nampula, Yazido Muhidine, 
falando recentemente aos ór-
gãos de comunicação social, 
assegurou que a edilidade vai 
reabilitar as estradas, assim 
que as chuvas terminarem.

Devido a buracos na cidade de Nampula

Edilidade abre furos de água nos bairros em expansão em Nampula
O Conselho Municipal da Cidade de Nampula está a proceder com a abertura de furos de água ao nível dos bairros de expan-
são, como forma de fazer face à situação de escassez do precioso líquido, naquelas unidades residenciais.
Segundo o edil da cidade de Nampula, Paulo Vahanle, a escassez de escassez de água em algumas zonas da cidade de Nampula, 
continua a constituir um desafio longe das soluções desejadas.
“O número da população tem estado a crescer, situação que faz com que, obviamente, nasçam novas zonas residenciais, onde 
não tem sido fácil levar a água canalizada para lá e a alternativa que encontramos é a abertura de furos”, justificou-se Vahanle.
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Falta de vagas sujeita crianças ao curso nocturno

Alguns pais e encar-
regados de edu-
cação de alunas, 

cujas idades variam de 12 a 
16 anos, que frequentam au-
las no curso nocturno, devido 
a falta de vagas no período 
diurno, queixam-se do facto 
das filhas e educandas, se-
rem vítimas de assédio sexual 
por parte de alguns colegas 
mais velhos, que se oferecem 
a acompanha-las até às suas 
casas, devido ao medo de as-
saltos e agressões, por parte 
de malfeitores.

Alfredo Joaquim, um dos 
pais que apresentou esta re-
clamação, disse que a situa-
ção coloca as meninas em 
situação de vulnerabilidade e 

até à gravidez indesejada, por 
conta de eventuais violações 
sexuais.

“Estou muito preocupado 
em relação a esta situação, 
aliás, outros pais em situação 
idêntica da minha, já mani-
festaram igualmente o seu 
desconforto”, disse Joaquim.

Olga Cândido, encarrega-
da de educação, contou que 
só sossega quando a sua edu-
canda chega à casa, embora 
não sabendo o que eventual-
mente poderá ter acontecido 
no percurso de volta à casa.

“Ela já se queixou de ter 
sido assediada por alguns 
colegas, para além de profes-
sores, a troco de notas”, disse 
Cândido.

O medo daquela encar-
regada acentua-se pelo facto 
de ter tomado conhecimento 
que uma rapariga, cuja iden-
tidade e data não precisou, ter 
sido vítima de agressão física, 
quando regressava à casa.

“Fiquei a saber que os 
agressores se preparavam 
para a violar sexualmente, 
não fosse a intervenção de um 
casal, que chegou no local do 
crime antes que acontecesse o 
pior”, contou Cândido.

Para os pais e encarrega-
dos de educação, o sector da 
Educação, Juventude e Tec-
nologias de Nacala-orto devia 
encontrar formas de acolher 
as crianças no período diur-
no, para evitar situações desa-

gradáveis.
O director dos Serviços 

Distritais de Educação, Juven-
tude e Tecnologias de Nacala-
-porto, Mário Nacotua, expli-
cou que existe o problema de 
insuficiência de salas de aulas, 
para acomodar todos os alu-
nos no período diurno.

Nacotua pediu aos pais e 
encarregados de educação, 
a disponibilizarem parte do 
seu tempo, para acompanhar 
os petizes à escola, para evitar 
eventuais incidentes.

Para alguns, a reforma cur-
ricular que determina o início 
do ensino secundário, a par-
tir da 7ª classe, veio agravar a 
problemática da insuficiência 
de salas de aulas.

Nas escolas de Nacala-Porto

Município promete intervir para melhorar transitabilidade

O Conselho Muni-
cipal da Cidade 
de Nampula, atra-

vés do seu presidente, Paulo 
Vahanle, garante que vai in-
tervir na melhoria localizada 
da estrada que liga o centro 

da cidade, através da Rua da 
Unidade, até a zona da bar-
ragem, que se encontra em 
avançado estado de degrada-
ção, mesmo sem autorização 
da Administração Nacional 
de Estrada (ANE).

“Como anteriormente 
vinham muitos milhões de 
meticais, para a reabilitação 
daquela estrada, foi defini-
do que tinha que ser a ANE 
a fazer todos os trabalhos, 
hoje, com a descentralização, 

já não querem mandar o di-
nheiro para nós, não sei por-
que, mas nós já fizemos o es-
tudo. Contamos com alguns 
parceiros para nos apoiarem 
na reabilitação da via e vamos 
avançar brevemente”, disse, 
alegando que o seu executivo 
já solicitou ao governo central 
tal descentralização, na totali-
dade, dos serviços básicos.

Segundo o autarca, o seu 
governo está a sofrer uma 
pressão por parte da popula-
ção, para resolver o problema.

“Acredito que a partir do 
mês de Abril, iremos iniciar 
com as obras, infelizmente 
devia ser em coordenação ou 
com apoio financeiro do Go-
verno Central, o que não está 
a acontecer, e aquilo que é a 
receita interna através de im-
postos, não é suficiente. Mas 
vamos ver o que fazemos para 
satisfazer os nossos muníci-
pes”, concluiu.  

Entre Rua da Unidade e Barragem

A estrada está em péssimas condições de transitabilidade
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