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Alerta laranja contra Malária

Por: Martinho Francisco
Nos últimos meses tem se verificado uma crescente taxa de casos relacionados
com a malária nos centros sanitários do nosso
distrito.
A malária é uma doença transmitida por
mosquito e provocada por protozoários
parasitários do género plasmodium. Esta doença é geralmente transmitida através da
picada de uma fêmea infectada de mosquito
Anopheles, a qual introduz no sistema circulatório da vitima os microrganismos presentes
na sua saliva os quais se depositam no fígado,
onde se reproduzem.
A malária manifesta-se através de sintomas
como febre e dores de cabeça , que em
casos graves podem progredir para coma
ou morte.
Cabe a comunidade levar este assunto como
um problema serio e urgente a tratar, visto
que a falta de medicamentos no nosso distrito
esta ser um problema que cada vez esta se a
gravando mais.
Se previna usado a rede mosquiteira, não
acumulando lixo no quintal, evitando agua
parada e muito mais.
Não deixe que por um simples facto a tua
vida e da comunidade esteja em risco.
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Por: Almiro E. Muitiaca

Em alguns hotéis, restaurantes e locais
turísticos, pode se ver que os negros ai
trabalhadores suportam graves consequências em razão da sua pele.

O preconceito é tão mau como o próprio
racismo, os seus efeitos são muitas vezes A primeira consequência está ligada aos
os mesmos, embora em alguns casos os salários, em que os trabalhadores fazem
praticamente o mesmo trabalho com os
seus praticantes não sejam os mesmos.
brancos mas o salário destes chega a ser
parece que é crescente a tendência de
usar termos e vocábulos que significam 10 vezes superior ao dos pretos.
um total desrespeito e choque a cor e a A segunda consequência está relacionada
raça negra. Por exemplo “isso significa que ao tratamento que lhes é dado pelos paestão a denegrir a nossa imagem”. Este trões que na sua maioria são portugueses:
termo é usado por professores, escrito- é toda a hora preta para cá, preto para lá e
res, advogados, jornalistas, apresentadores merda. Tratamento que não é dado aos
de TV, locutores e dirigentes políticos. outros trabalhadores quando forem mulaMas antes saibam que o termo DENEtos ou brancos.
GRIR é altamente preconceituoso. Porque
É importante reverem-se os termos que
é que tornar negro é mau?
usamos no dia a dia, que são altamente
Em algumas vezes também escutamos o preconceituosos, pensando que quando
seguinte: “a situação ficou preta”, “ela é a mais claro ou próximo ao branco mais
ovelha negra”, etc, palavras e termos prelindo se fica.
conceituosos em relação ao negro.
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O novo Presidente do Município da Ilha é empossado
Por: Almiro E. Muitiaca
A tomada de posse do novo Presidente do município, Saide Abdurraman A.
Gimba no seu discurso a população da Ilha
disse que fará de tudo que estiver ao seu
alcance
para
trabalhar junto
com o povo
para o melhoramento do distrit o,
também
estará disponível
para o dialogo e
aposta no desenvolvimento desta autarquia, convidando
para o efeito a todos os extractos sociais,
sobretudo a juventude, a se empenhar para o
sucesso do seu programa. marcou num alto
nível o mês passado, dia este esperado pelos
habitantes desta urbe.

Poema — «Minha origem»
De onde eu sou
A regra do pretérito afogou
A mulher que era endereço do amor
Hoje è berço de violência

Na minha terra
Não só a sida e malária
A ganância e a guerra
Também lideram a funerária
Lá, os mais velhos

Mas também ficou marcado com a saída do
puder do antigo presidente de município Alfredo de Artur Matata depois de 5 anos de
muita mudança do distrito durante o seu mandato.
A cerimonia contou com diversas entidades
publicas da província e do distrito.

De onde eu sou

È que sepultam os mais novos

O bebe nasce de outro bebe

O estrangeiro è milionário

A droga, as amarguras o rapé

E o nacional, simples operário

Fazem os jovens o lençol

Lá, nenhum tirano nos irá escravizar
Mas a corrupção nos está abraçar.
Chamussudine
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A Voz do Projecto

China já é a maior potência comercial do mundo
Por: A. E. Muitiaca
A China tornou-se a maior potência comercial do mundo em 2013,
ultrapassando os Estados Unidos da América, disse a imprensa oficial chinesa
no fim de semana citando contas da Organização Mundial do Comércio
(OMC).
Em 2013, as exportações e importações da China somaram 4,16 mil milhões
de dólares (3,02 mil milhões de euros), cerca de 250.000 milhões de dólares
(181.500 milhões de euros) mais do que o comércio externo dos Estados
Unidos da América.
As contas já estavam muito próximas em 2012, mas em 2009, no primeiro
ano após a última grande crise financeira global, havia uma diferença de
450.000 milhões (326.600 milhões de euros) favorável aos Estados Unidos da
América, salientou o China Daily.
A China já é também o maior parceiro comercial de mais de cem países e em
2013, o seu excedente comercial atingiu os 260.000 milhões de dólares
(188.700 milhões de euros), indicou o mesmo jornal.
Com este resultado, cabe a todos esperar como a maior potência de todos
os tempos poderá sair deste índice negativo.

Moçambique e Japão juntos na mesma cultura

Morada: Ao Lado da Associação dos Amigos da Ilha,
Rua da Administracao - Bairro Museu
Contacto: 82 63 98 34 6
E-mail: adam@azlera.org

Testemunho da Tânia (Membro do P.O)
Por: Tânia
Fazer parte do Projecto Oceano foi a melhor experiencia
que tive, e também foi lugar ideal para estudar, ensinar e
acima de tudo saber trabalhar com os outros.
Sempre contei com o projecto na minha formação académica e social. Pude aprender muito nos debates sociais, nas
actualidades, nos eventos, nas diferentes línguas que tínhamos para pudermos interagir com o mundo lá fora e muito
mais que só o projecto oceano tem dado aos estudantes da Ilha.
Enquanto membro, fui responsável de apresentação de grandes figuras locais e ler e
aprender. Nestes dois campos dei o meu melhor de modo que obtivesse bom sucesso
profissional. Mas dentro de tudo isto, o mais interessante é que com as apresentações
conseguimos nos posicionar quanto ao nosso futuro, através das paixões que adquirimos do curso dos apresentados.
Este não é um adeus, mas um ate logo, porque sempre que puder estarei de volta.
Almejo que os trabalhos continuem num ritmo bem acelerado e que os novos membros se deixem ensinar pelos antigos.
Há momentos como este que nem as palavras são suficientes para expressar o quanto
nos sentimos gratos por tudo que partilhamos nos bons e maus momentos.

Por: Magda e Sofonias
No passado dia 22 e 23 de Fevereiro decorreu
no nosso distrito um intercambio cultural organizado por um grupo de japoneses residentes
em Moçambique e em coordenação com os
voluntários locais.
O evento deu inicio com uma limpeza, uma
marcha e depois um momento de desfile com
trás africano e japonês e ao fim do dia 22 decorreu também um torneio de futebol entre equipa
moçambicana e japonesa, para mostrar que apesar da distancia entre os dois países,
todos partilham algo em comum.
No dia seguinte reservou-se um entretenimento cultural com as crianças da cidade,
onde muitas delas puderam aprender coisa novas sobre a cultura e veste japonês e
também o carinho acima tudo que eles demonstram nos seus dias.

Venha inscrever-se no Projecto Oceano!
Venha ter conosco e se inscreva temos muitas aulas e actividades diferentes para
partilharmos consigo
Informática

Clube de Estudo

Inglês I e II

Ler e Aprender

Explicação para crianças

Arte

Matemática

Filmes

Actualidades

Arte para crianças

Debates Sociais

Torneios de Vólei
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