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Pós-Covid-19

Nações Unidas garantem
apoio ao Governo
no relançamento
da economia
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As Nações Unidas vão apoiar o Governo no relançamento da economia pós-Covid-19. A garantia foi dada pela representante especial do
secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, à saída de uma audiência
com o Chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, que teve lugar na
terça-feira, dia 21 do corrente mês, no Palácio da República.

Pandemia do novo coronavirus

Geral

Zona UEMOA

Produção agrícola
é caraterizada por
fraca produtividade
e insegurança
alimentar persistente

Criadores e vendedores
de gado queixam-se
da quebra de rendimento

Apesar da posição estratégica da
agricultura nas economias dos Estados membros da União Económica e
Monetária Oeste Africana, a produção agrícola continua a ser caraterizada por uma fraca produtividade,
prevalência de má nutrição, pobreza
rural, assim como uma insegurança
alimentar persistente.
Pag. 12
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O vice-presidente da Associação de Criadores e
Vendedores de Gado, Bocar Baldé, informou que desde o
surgimento desta pandemia os seus associados têm sofrido uma redução considerá-vel dos seus rendimentos.
Nacional
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Nova dinâmica para setor do Turismo e Artesanato

Secretaria de Estado abre delegacias em Bafatá e Gabu
A Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato perspetiva abrir delegacias
regionais de Turismo e Artesanato em todo o território nacional, com o objetivo de imprimir uma nova dinâmica ao setor.
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Região de Bafatá

Ministério das Pescas executa obra para conservação de pescado
colocação do gerador, dois
gabinetes destinados ao diretor
e ao técnico do gerador e duas
casas de banho.
O técnico, Biamen, disse ao
“Nô Pintcha” que os trabalhos
irão concluir-se com a pavimentação do local e a construção de
dois portões, sendo um de cinco
metros e outro de um metro, ao
mesmo tempo que garante que
ficará tudo pronto dentro de
duas semanas, isto apesar das

No quadro da política do
Governo para abastecimento de pescado às populações do interior do
país, o Ministério das
Pescas está, neste momento, empenhado na construção de instalações
para a conservação de
peixe em Bafatá.

O
l

Instalações a serem construídas para conservação do pescado

Texto e foto: Bacar Baldé

s trabalhos da referida obra foram iniciados no mês de junho
findo, devendo os
mesmos terminar em
finais de julho.
Anteriormente, aquele Ministério já havia fornecido ao
Governo Regional de Bafatá
um frigorífico e um gerador
para esse fim.

Albino Biamen, chefe dos
pedreiros da obra
A obra que está a ser feita,
segundo o seu encarregado, Albino Biamen, chefe dos pedreiros, assenta na construção do
muro de vedação, um anexo
com compartimentos para a

Venda de peixe no mercado de Bafatá

dificuldades de acesso a água.
Aissatu Fati, presidente da
Associação de Mulheres Vendedeiras de Peixe, disse que a construção dessas instalações constitui um alívio para elas. “Estamos muito satisfeitas com essa
obra de conservação de pescado. O frigorífico e o gerador
não estavam protegidas em instalações próprias, sem proteção
e sem muro de vedação.”

Falta de condições de trabalho

Médicos e funcionários do Hospital Raoul Follereau
paralisam serviços durante três dias
Pintcha
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Os médicos e outros
funcionários do único
centro destinado a diagnóstico e tratamento de
problemas respiratórios
no país, o Hospital
Raoul Follereau, paralisaram os serviços no
dia 20 de junho durante
três dias, exigindo melhores condições de trabalho.
l

Texto e foto: Fulgêncio Mendes Borges

O

s grevistas queixaram-se da falta de
máscaras e luvas, o
que faz com que os
médicos corram risco de ser contaminados, uma
vez que todos os dias lidam
com doença potencialmente
transmissível, a tuberculose.
Revelaram, ainda, que os
médicos recebem da parte da
direção do hospital apenas
cinco luvas para 30 dias e as
máscaras são caseiras (em
pano), que os profissionais
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Ato de reivindiçação dos funcionários de hospital
trazem de suas casas para o
desempenho do seu trabalho
no hospital, coisa que não é
aconselhável. O mais grave,
ainda, não há alimentação
para os doentes que padecem
desta doença muito perigosa.
De acordo com Delfim Vicente Mendes, porta-voz dos

grevistas, os técnicos querem
trabalhar mas não há condições de trabalho, por isso exigimos que não podemos examinar pacientes sem luvas.
Delfim disse que no laboratório apenas se faz um
único exame, o de expetoração, não realizando a gota

espessa, mesmo sabendo que
o paludismo é a enfermidade
mais frequente no país, sobretudo na época chuvosa,
quando não há mosquiteiros
para os pacientes internados e
os seus familiares são obrigados a trazer mosquiteiros de
suas casas.
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Orçamento Geral do Estado 2020

Governo vai agravar imposto sobre
bebidas doces, álcool e tabaco

Aisato Forbes, presidente de CNJ

Pastor Domingos Té

O Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano 2020, elaborado
pelo Governo de Nuno Gomes Nabiam, prevê o agravamento de
impostos sobre bebidas alcoólicas, bebidas adocicadas e tabacos.

S

l

Texto e fotos: Nelinho N´Tanhá

obre o assunto, o semanário “Nô
Pintcha” ouviu as opiniões de Domingos Té, pastor, médico psiquiatra e fundador do Centro de Reabilitação de Toxicodependentes,
assim como de Aissato Djaló Forbes, presidente do Conselho Nacional da Juventude,
como entidade ligada à camada mais
propensa ao consumo das referidas substâncias. Transcrevemos algumas das opiniões
que escutámos dos dois interlocutores.
Para Domingos Té, fundador do Centro
de Reabilitação de Toxicodependentes, a decisão do Governo é boa porque vai contribuir para o desencorajamento, tanto da importação destes produtos assim como na
proteção de saúde pública e na redução
drástica do consumo das mesmas por parte
da sociedade, em particular a camada de
jovens adolescentes.
Segundo este médico psiquiatra, há anos
que o país tem assistido ao aumento do consumo destes produtos, que constituem um
atentado à camada mais jovem, considerada
a força motriz para o desenvolvimento
nacional.
A propósito, defendeu um controlo mais
eficaz sobre a medida que poderá trazer
efeitos positivos, principalmente na vida
dos adolescentes, que são os maiores consumidores. No seu entender, a decisão, além
de evitar vícios, também irá salvá-los da delinquência e de contraírem doenças tóxicas
ligadas ao consumo de cigarro e álcool, cujas consequências resultam em delinquência
como a prostituição, roubo, agressão e suicídio voluntário, além de danos colaterais
que provocam nas famílias e na sociedade.
Para o pastor, o Governo, além de adotar
medidas pedagógicas, deve ser mais implacável em relação ao consumo de tabaco e

álcool em locais públicos, como escolas,
hospitais e outros, como também deve recorrer à componente comunicativa para sensibilizar as forças de ordem pública a manterem uma fiscalização rigorosa e proibir,
mesmo, a comercialização e o uso destas
substâncias, limitando e definindo a idade
de quem deve ou não ter acesso ao seu uso.
Por seu lado, Aissato Djaló Forbes, presidente do Conselho Nacional de Juventude
(CNJ), lamentou o facto de os maiores consumidores de bebidas alcoólicas e tabaco serem os jovens. Por outro lado, realçou a importância da decisão do Governo em agravar o preço desses produtos, justificando
que não só vai trazer benefícios para os cofres do Estado e, também, à saúde pública.
A propósito, a presidente do Conselho
Nacional da Juventude aconselhou o Governo a ser mais rigoroso nesta matéria e a
assumir as suas responsabilidades, pois não
basta agravar os impostos mas deve, igualmente, controlar as receitas daí provenientes, “pois vai haver, de certeza, aqueles
que irão tentar desviar os fundos e violar as
regras estabelecidas”, frisou.
Nesta ordem de ideias, a representante
máxima da juventude entende que o Governo deve ser rigoroso, fiscalizando, até, a
proveniência, a origem e a qualidade muito
duvidosas, com risco de contaminar a saúde
pública”, rematou Aissato. Por fim, sublinhou a importância da medida do Executivo
incluir as bebidas nacionais, nomeadamente
o caju e o vinho de palma pois, se assim não
fosse, segundo ela, a decisão seria uma
miragem.
A terminar, acrescentou também a questão de valorizar os produtos locais como o
sabão natural, o óleo de palma e a criação de
aviários.
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De regresso ao tratamento médico
em França

Chefe de Estado
congratula-se com
reconhecimento do
Governo de Nuno
Nabiam pela CEDEAO
O Presidente da República congratulou-se com o
reconhecimento da Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO) ao
Governo liderado por Nuno Gomes Nabiam no
passado dia 18 de junho, pela aprovação do programa de governação na Assembleia Nacional
Popular (ANP).
l

Texto e foto: Fulgêncio Mendes Borges

Chegada do Chefe de Estado no Aeroporto Internacional
Osvaldo Vierira

U

maro Sissoco Embaló falava após a sua chegada ao
Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira ao regressar de França para onde se deslocara em tratamento médico, tendo afirmado que não foi só a
CEDEAO a felicitar o Governo. Aliás, as autoridades espanholas e outros países mostraram-se disponíveis a
receber o nosso chefe do Executivo nos seus países, mesmo
neste período de pandemia.
Relativamente à corrupção no aparelho de Estado, o
Presidente da República, numa curta declaração, voltou a afirmar que esta é uma das prioridades do seu mandato de cinco
anos.
“A minha geração deve demonstrar que é constituída por
pessoas íntegras, sem estar comprometida com ninguém, apenas com o povo da Guiné-Bissau, pois dinheiro do Estado
deve estar estar no cofre do Estado”, afirmou Sissoco Embaló.
Acrescentou, ainda, que a Guiné-Bissau tem de ser vista
no concerto das Nações Unidas como Portugal, França,
Senegal e outros países do mundo. “Não podemos ser um
Estado falhado, onde existem pessoas que só pensam no seu
umbigo, desprezando tudo e todos. Isso tem que acabar”,
aconselhou Sissoco.
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Casos de raptos, espacamentos e morte de cidadãos

Parlamento aprova criação da Comissão Parlamentar de Inquérito
No prosseguimento dos trabalhos da IV sessão ordinária
da X Legislatura da ANP, os
parlamentares aprovaram por
unanimidade, na segundafeira, dia 20 do corrente mês,
a criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito
para averiguar as circunstâncias em que ocorreram o
rapto e espancamento do deputado Marciano Indi, a morte
em 2019 de Demba Baldé,
dirigente do PRS, assim como
a detenção do cidadão Doca
Internacional.
l

Texto e fotos: Djuldé Djaló

A

referida comissão será composta de 10 elementos e liderada pela bancada do PAIGC,
na qualidade de proponente
da iniciativa, tendo como
missão principal averiguar os casos de
raptos, espancamentos e morte de
cidadãos e, posteriormente, produzir um
relátório final.
A aprovação unânime desta proposta de criação da comissão mexeu
com a sensibilidade do Presidente da
ANP que elogiou a atitude consensual
dos deputados e disse que, afinal,
quando os guineenses querem até conseguem.
Para Cipriano Cassamá, não há nenhum parlamento do mundo que pode
apresentar melhor imagem do que o
nosso se os deputados quiserem unir o
que, aliás, foi demonstrado durante a
votação da proposta de criação da
comissão.
Por isso, apelou aos deputados para
se unirem em torno dos interesses da Nação, o que pode tirar o país da atual situação turbulenta em que se encontra mergulhado. “Deve haver diálogo, união e
entendimento entre os políticos para
que, de facto, possamos desenvolver e
projetar para o exterior uma boa imagem
do país, oferecendo também uma esperança futura aos cidadãos guineenses”,
sublinhou Cassamá.
As bancadas parlamentares designaram os seus representantes para o Conselho de Estado. As comissões especializadas da ANP para as diversas áreas vão
falar das suas atividades no decurso desta sessão.
Aliás, na mesma segunda-feira foi levantada a questão sobre a problemática
da obtenção de vistos na Embaixada de
Portugal o que, provavelmente, levará à
interpelação da ministra dos Negócios
Estrangeiros na plenária.

Sede da ANP
Caso do lugar de 1.º vice-presidente
Entretanto, na semana anterior foi levantada a questão de 1.º vice-presidente
da ANP, lugar deixado pelo deputado
Nuno Gomes Nabian, atual primeiroministro e que mereceu um esclarecimento do Presidente do Parlamento.
Sobre esta questão, Cipriano Cassamá disse que não está contra ninguém,
mas lembrou a todos que o primeiro projeto da Ordem do Dia da presente sessão
plenária, aprovada pela Comissão Permanente, tinha como primeiro ponto a
eleição do 1º vice-presidente para preencher a vaga. Mas, depois da abertura da
sessão, foi a própria plenária que retirou
este ponto da proposta de agenda e introduziu o ponto sobre discussão e votação
do programa do Governo. Como a plenária é soberana, ele não podia fazer nada se não seguir a decisão da mesma,
esclareceu o líder do parlamento.
Cidadãos guineenses presos na subregião
O deputado eleito pelo círculo de
África falou na necessidade de as autoridades nacionais ajudarem os cidadãos
guineenses presos nos países da sub-região, nomeadamente Gâmbia, Senegal,
República da Guiné e Mauritânia.
A este propósito disse que o Governo, através do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, deve dirigir uma carta aos
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homólogos dos respetivos países aqui referidos, pedindo a libertação dos nossos
concidadãos que ali se encontram, pois
como se costuma dizer, errar é humano,
razão pela qual eles merecem apoio do
Governo com vista a tornar mais leve o
seu sofrimento.
Entretanto, os deputados aguardam
pela comparência na sessão especial de
interpelação aos membros do Governo
convocados a fim de responderem às
questões e preocupações dos parlamentares quanto ao desempenho dos seus
respetivos pelouros.
Denúncias
Ainda na semana anterior houve várias denúncias no parlamento durante as
sessões realizadas, entre quais a má gestão da coisa pública pelo anterior Governo liderado por Aristides Gomes, nomeadamente as receitas do Funpi, a penhora dos blocos de petróleo do país, a
emissão de títulos de Tesouro, desvios
de fundos, falta de pagamento de
salários, entre outros.
Neste particular, os deputados da nova maioria, em uníssono, são de opinião
de que os autores pela delapidação dos
recursos do país devem enfrentar a justiça para explicar sobre as suas atitudes e
cada um ser responsabilizado pelo seu
ato. Foi mesmo aventada a necessidade
de o ex-primeiro ministro, Aristides
Gomes, abandonar as instalações das

Aspeto da plenária

Nações Unidas e regressar à sua casa,
colaborando com a justiça se assim se
justificar. Uma questão válida para qualquer outro ator implicado na gestão
danosa do erário público.
Outro facto marcante sobre a situação de Aristides, ex-primeiro ministro,
assenta na denúncia de que, durante a
sua gestão enquanto chefe do Executvo,
terá enviado mensalmente 50 mil euros
para os seus cinco filhos a viverem em
França. Uma informação que suscitou
revolta no seio da sociedade guineense e
nos círculos políticos, tendo em conta a
crise económica que o país vivia naquela altura, com salários em atraso na
Função Pública, entre outras.
Os deputados, igualmente, levantaram na semana anterior vários problemas sociais e económicos vividos pela
população do país, entre os quais a má
campanha de comercialização da castanha de caju que, além da fraca produtividade, o preço comercializado não foi
bom para os produtores, aliado ainda ao
surgimento da pandemia da covid-19
que restringiu a mobilidade das populações. Desta feita, evocaram a necessidade de a população ser apoiada pelo
Governo para, ao menos, poderem produzir na presente campanha agrícola em
curso de forma a cobrirem os fracassos
da campanha de caju.
O debate sobre a situação política do
país requerido pela bancada parlamentar
do PAIGC terminou com a adoção de
resoluções finais que foram chumbadas
pela plenária.
De salientar que para esta quinta-feira, 23 do corrente mês, os deputados vão
debruçar sobre as inúmeras denúncias
feitas nas sessões parlamentares relativamente a delapidação do erário público e
outras situações anómalas.
A IV sessão ordinária da X Legislatura que teve início no passado dia 29 de
junho vai terminar os trabalhos no próximo dia 7 de agosto, conforme as previsões, devendo assim debruçar sobre vários assuntos do país ligados a questões
póliticas, administrativas, jurídicas e
sociais.
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Recordar a Guiné-Bissau ha 45 anos
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Mitigação dos impactos da pandemia do covid-19
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Controlo da Lagarta Legionária do Outono

FAO oferece sementes para FAO concede ao Governo
atual campanha agrícola laboratório para combate
às pragas
O Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO) na Guiné-Bissau entregou, no passado dia 17 de junho, em Bissau, uma edificação recheada
de equipamentos laboratoriais, no âmbito do Projeto de
Apoio ao Controlo da Lagarta Legionária do Outono
(CLA) e outras pragas, financiada em parceria com o
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).
l

Texto e foto: Fulgêncio Mendes Borges

Sementes doadas pelo FAO

O Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FAO) no país entregou no passado dia 17 de junho ao Ministério
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mais de 104 toneladas de
sementes agrícolas, no quadro da mitigação dos impactos negativos
da pandemia do covid-19, que visa apoiar os agricultores vulneráveis das regiões, a fim de contribuir para a atual campanha
agrícola deste ano.

T

l

Texto e foto: Fulgêncio Mendes Borges

rata-se de um donativo de 32,5
toneladas de sementes de arroz
de bolanha de água doce, 32 de
arroz de água salgada, 20 de
milho, 9,65 de sorgo, 5 toneladas de de painço (milho miúdo) e 5 de
amendoim.
De acordo com a FAO, estas sementes
são essencialmente cultivadas por agrupamentos de produtores de sementes do
país, especialmente os que foram criados
com o apoio de vários projetos anteriores
à FAO e outros parceiros que trabalham
para o desenvolvimento agrícola.
Asseguram, ainda, que este donativo
foi possível através da reorientação do
projeto de Cooperação Sul-Sul GuinéBissau-Marrocos-FAO, para responder rapidamente à situação dos produtores confrontados com restrições e encerramento
de fronteiras em quase todos os países do
mundo e que não permitiu que a comercialização normal da campanha de caju, a
sua principal fonte de rendimento familiar.
Disse ainda que este apoio foi concedido pelo ministro da Agricultura, Pescas
Marítimas, Desenvolvimento Rural, Água
e Florestas de Marrocos, para atenuar a
má campanha agrícola deste ano.
No ato da entrega deste donativo das
autoridades marroquinas e que foi implementado no país pela FAO, o ministro da
Agricultura e Desenvolvimento Rural
assegurou que isso vai ajudar o setor agrícola a fazer face à escassez alimentar,
apoiando os agricultores para que tenham
mais e maior capacidade produtiva.

Abel da Silva Gomes aproveitou a
ocasião para afirmar que o Governo deve
ser capaz de dignificar os seus quadros,
sobretudo na área dos agrónomos, cujos
engenheiros recebem um salário de 74 mil
francos CFA.
No entender do titular da pasta da
Agricultura, se os guineenses trabalharem
seriamente nessa área, não haverá mais
necessidade de o país continuar a importar
o arroz, porque tem potencialidades para
o fazer.
“Mas para isso é preciso que tanto o
Executivo como os agricultores se empenhem numa agricultura intensiva e irrigada,
não depender apenas da época das chuvas.
Por seu turno, o representante assistente do programa desta organização das
Nações Unidas no país afirmou que todos
os parceiros, em estreita colaboração com
os Estados membros, estão empenhados
nos esforços globais para enfrentar os
impactos socioeconómicos negativos do
novo coronavírus, particularmente no
âmbito da iniciativa “Mão na Mão”,
lançada recentemente pelo diretor-geral
da FAO, Qu Dongyu.
Este funcionário afirmou que a ocorrência desta doença vem prevenir a população, em geral, sobre dois aspetos fundamentais: a importância do investimento
agrícola e a necessidade de cada país trabalhar com vista a alcançar a tão almejada
soberania alimentar.
Reis aproveitou a ocasião para agradecer a cooperação Sul-Sul, particularmente
ao Reino de Marrocos que financiou a
aquisição das sementes.
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Laboratório do combate a “Lagarta Legionária”

ato da entrega desta infraestrutura foi presidido pelo
ministro da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Abel
da Silva Gomes, a quem o
representante assistente para o Programa da FAO, Mário Reis, entregou a
chave do laboratório, na presença de
técnicos da Agricultura e funcionários
desta organização das Nações Unidas
na Guiné-Bissau.
A nota de imprensa da organização
no país lembra que este inseto foi identificado pela primeira vez na GuinéBissau em agosto de 2017, quando já se
encontrava espalhada por quase toda a
África, atacando as principais culturas
de cereais e vegetais. “A redução significativa de rendimentos agrícolas que
isso já provocou, com mais de 90 por
cento da população a depender destes
alimentos para garantir a sua segurança
alimentar e nutricional, levou o Governo a declarar estado de emergência em
resposta à infestação.”
Segundo documento desta organização, o projeto ajudou a combater a
invasão do exército no Outono, contribuiu para a redução das possíveis
perdas na produção e reforçou de forma
sustentável a segurança alimentar e
nutricional do povo da Guiné-Bissau.
Por outro lado, o projeto reduziu a utilização de pesticidas tóxicos sintéticos
habitualmente utilizados.

“O país tem agora um sistema de
alerta precoce para a invasão da Lagarta Legionária do Outono e outras
pragas que são habituais em todo o
país, o que “permite uma resposta rápida aos primeiros sinais de infestação e
contribui para limitar as perdas de colheitas, uma estratégia integrada de
gestão de pragas formulada, implementada e divulgada”, informou esta organização das Nações Unidas na GuinéBissau.
Este alerta assenta numa aplicação
digital chamada FAMEWS (Fall Army
Monitoring Early Warning System),
que é um sistema informatizado de
monitorização de pragas desenvolvido
por peritos na sede da FAO, para recolha e transmissão de dados, o que permitiu o estabelecimento de uma
plataforma de mais de 50 agentes formados, cobrindo todo o território
nacional. Os dados são introduzidos em
smartphones selecionados e adquiridos
para este fim, com a aplicação
FAMEWS que, depois, são enviados
para validação.
Mais informou que os dados digitalizados de vigilância são acessíveis e
imediatamente processados pelo entomologista da Direção dos Serviços de
Proteção das Plantas de Bissau, bem
como pelos peritos responsáveis pela
vigilância global da praga em África e
no mundo.
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Pandemia do novo coronavirus

Criadores e vendedores de gado queixam-se da quebra de rendimento
O vice-presidente da Associação
de Criadores e Vendedores de
Gado, Bocar Baldé, informou
que desde o surgimento desta
pandemia os seus associados têm
sofrido uma redução considerável dos seus rendimentos.
O responsável disse que estão a
cumprir à letra todas as orientações das autoridades sanitárias,
assim como do Ministério do
Interior no que toca à prevenção
e combate ao covid-19.
l

Texto e fotos: Nelinho N´Tanhá e Alfredo Saminanco

M

as o grande problema que
enfrentam tem a ver com o
transporte de animais do interior do país para a capital.
Dantes, alugavam camiões a
um preço acessível, mas agora a realidade é outra pois, para além do preço,
são obrigados a pagar licenças de autorização de transporte.
Segundo Bocar Baldé, esta situação
está a refletir negativamente nos seus
negócios, porque as despesas que fazem
para transportar os animais do interior
para Bissau são muito elevadas, de modo que não conseguem realizar receitas
que dêm para cobrir as despesas. “É do
conhecimento de todos que dentro do
território nacional não temos gado suficiente para abastecer os mercados e
muito menos satisfazer a procura.
Para responder à procura recorrem
aos países vizinhos, casos de Senegal,
República da Guiné e outros. Com o
encerramento das fronteiras são obrigados a reduzir a compra de gado.
Para além da situação acima relatada, há um outro fator que os afeta no
seu trabalho, que é a suspensão de cerimónias de toca-choro e gamos, entre
outras.
Falta de curral
O vice-presidente disse que um outro

Curral transforma-se em bolanha
problema que enfrentam é a falta de curral e que já fizeram várias diligências
junto do Ministério da Administração
Territorial no sentido de os conceder um
espaço para construírem um curral, mas
que até agora não conseguiram.
Na declaração de Bocar, a associação
não dispõe, neste momento, de um curral próprio, o que os obriga a alugar um
espaço que pagam mensalmente um
montante de 275 mil francos CFA. Há já
oito anos que reclamam por um sítio
próprio para acondicionar os animais.
De acordo com este responsável, o
espaço cedido em São Paulo não dispõe
de condições exigidas para esse fim e
que estão dispostos a ir para qualquer
lugar que o Estado vier a indicar, ainda
que seja fora da capital.
Preço da carne não se coaduna com
o poder de compra dos cidadãos
A alimentação à base de carne constitui uma miragem para uma parte significativa da sociedade guineense que é
considerada pobre, sem condições eco-

Uma das mesas de venda de carne em espetadinha

Bocar Baldé, vice-presidente da Associação de Criadores e Vendedores de gados
nómicas para aceder a um quilo de carne
bovina de primeira ou segunda qualidade no mercado interno.
Os preços da carne de bovino de 1ª
ou 2ª qualidades rondam os 4.000, 3.500
e 3.000 francos CFA por quilograma,
enquanto os de suíno chegam a atingir
3.500, a 2.500 por quilo, podendo variar
de mercado para mercado.
Para Mamadu Djaló, que comercializa carne no mercado de Bandim,
a venda varia consoante a procura,
mas com a situação da covid-19
piorou, tudo em consequência das
medidas do estado de emergência decretadas pelas autoridades nacionais,
como forma de limitar a propagação
da doença no país.
“Não deixámos de vender, mas a
situação não é nada boa, que vai desde
a dificuldade em conseguir adquirir
carne no matadouro, até à redução
substancial do número de clientes”,
disse o vendedor. Por outro lado, diz

que que o Governo deve abrir as fronteiras e fiscalizar o trânsito de gado
para o mercado nacional.
Quanto à questão de higiene, assegurou que anteriormente usavam sacos e carinhas de mão para transportar
a carne do matadouro para os mercados, mas agora recorrem apenas a sacos de arroz vazios e uma viatura.
Por sua vez Maria Fernandes revelou
que, nos últimos anos, as pessoas com
capacidade e poder de compra apenas
conseguem comprar e comer carne por
ocasião de festas.
O preço de cada quilo de carne limita as pessoas a consumir esse produto
como queriam e gostariam, disse a consumidora, sublinhando que não pode investir na aquisição de um quilo de carne
que nem chega para uma refeição.
Nesta ordem de ideias exorta o Governo ou quem de direito a avaliar a
situação no sentido de ajustar o preço ao
poder de compra dos consumidores.
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Nova dinâmica para setor do Turismo e Artesanato

Secretaria de Estado abre delegacias em Bafatá e Gabu

Entrega de motorizado ao delegado de Bafatá

A Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato perspetiva
abrir delegacias regionais de
Turismo e Artesanato em todo
o território nacional, com o
objetivo de imprimir uma nova
dinâmica ao setor.
l

Texto e fotos: Alfredo Saminanco

A

propósito, nos passados dias
18 e 19 do mês em curso, respetivamente sábado e domingo, a governante, acompanhada dos técnicos da área, deram
por abertas as delegacias regionais de
Bafatá e Gabu. O ato de abertura dessas
representações demonstram a determinação e vontade do Governo em relançar
o turismo e artesanato no resto do país.
A secretária de Estado, para marcar a
diferença com outras delegacias regionais criadas há vários anos por outros ministérios mas que funcionam a meio-gás,
ela entregou aos delegados equipamentos informáticos e motorizados para
facilitar a mobilidade.

o ato de nobre, porque desde a independência da República da Guiné-Bissau
que os sucessivos governos não se dignaram prestar qualquer atenção ao setor,
deixando o setor de turismo e artesanato
sem delegacias regionais.
Por outro lado, disse estarem conscientes dos desafios que têm pela frente
e que, portanto, para fazerem face à situação, entendem que o único caminho de
encontrar respostas para os problemas é
a criação de delegacias regionais.
Apesar de parcos meios, a sua instituição quer desenvolver ações tendentes
à promoção e expansão do turismo e artesanato em todo o país.
Entretanto, a secretária de Estado do
Turismo e Artesanato comungou da preocupação manifestada pelo diretor-geral
sobre as carências do setor, tendo assegurado que o momento é de arregaçar as
mangas para responder às expetativas e
desafios contemporâneos.
Com isso, a governante disse ser necessário criar pontes entre as instituições
de Estado, com a finalidade de produzir
resultados que vão catapultar o país para
o desenvolvimento sustentável.

Inauguração da delegacia regional de Gabu
Segundo Nhima Sissé, para implementar os projetos e fazer sentir o turismo e artesanato na pátria de Amílcar Cabral é preciso um esforço conjugado entre todos os atores intervenientes no setor e o Governo no seu todo. Porque não
há desenvolvimento sem ação e não há
ação sem planificação.
A finalizar o seu discurso, informou
que a abertura das delegacias de Bafatá e
Gabu, assim como os equipamentos distribuídos, deveu-se ao esforço interno da
Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato, apesar de poucos meios de que
dispõe. “Por isso, peço ao delegado que
façam um uso racional desses materiais”, apelou.
Gabu
O governador da Região, Eurico Abduramane Djaló, disse que há muito que
aguardavam pela abertura da Delegacia
Regional de Turismo e Artesanato e que,
por isso, agradece a secretária de Estado
e a sua equipa, ao mesmo tempo chamou
a atenção da tutela para não abandonar a
delegacia. E no que diz respeito ao gov-

Bafatá
Na abertura da cerimónia, o delegado
regional de Bafatá, Adelino Mama Saliu
Candé, disse estar satisfeito com a determinação do executivo de instalar essas
repartições, facto que coincide com a
vontade dos populares da região, principalmente da juventude, que sempre trabalha para o desenvolvimento turístico.
Na sua breve intervenção, jurou trabalhar afincadamente para respeitar e
honrar o desafio que foi lançado pela secretária de Estado, Nhima Sissé, prometendo fazer bom uso dos materiais ora
entregues.
Por sua vez, o diretor-geral do Turismo e Artesanato, Sirma Seidi, qualificou

Ato de abertura das delegaciais regionais

Bissemanário Nacional de Informação Geral

erno local, Djaló garantiu total apoio,
pois foi na base desta disponibilidade
que cederam o espaço nas instalações da
administração para o funcionamento
desse departamento.
Solicitou à secretária de Estado para
dar mais importância ao turismo na Região de Gabu, a começar por Madina de
Boé, onde pode ser desenvolvido dois
tipos de turismo: o ecológico e o de comunidade devido à representação daquela localidade na história do país.
E há várias outras potencialidades
que devem ser valorizadas como, por
exemplo, o porto de Nhampasaré, com
grutas que estão a ser estudadas no
mundo e, também, a história do Império
de Cansala.
Em resposta ao pedido do governador, o diretor-geral do Turismo e Artesanato, Sirma Seidi, disse que foi por isso
que resolveram criar as delegacias regionais para valorizar tudo que a natureza
nos dá e que o homem inventou.
O responsável falou na necessidade
de imprimir grandes inovações ao setor,
não só a nível de empreendimentos, mas
também na valorização de tudo que constitui turismo e artesanato. Por seu turno,
a secretária de Estado disse que falar de
turismo e artesanato é necessário conhecê-los e, só assim pode-se, de facto,
pensar em desenvolvimento turístico.
“Para muitos, quando se fala de turismo parece que é uma área improdutiva
mas que, na verdade, é um setor de suma
importância para a economia nacional.
Que fique claro: eu, enquanto responsável máximo, vou valorizar todas as
potencialidades turísticas do país”,
realçou.
Por fim, a delegada regional, Sadjo
Sané Handen, assegurou que com a
abertura daquela repartição, a Região de
Gabu vai poder desenvolver o turismo e
artesanato. Prometeu dar uma atenção
especial aos lugares históricos que foram referenciados pelo governador.
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Pós-Covid-19

Nações Unidas garantem apoio ao Governo no relançamento da economia
As Nações Unidas vão apoiar o
Governo no relançamento da
economia pós-Covid-19. A
garantia foi dada pela representante especial do secretáriogeral da ONU na GuinéBissau, à saída de uma audiência com o Chefe de Estado,
Umaro Sissoco Embaló, que
teve lugar na terça-feira, dia 21
do corrente mês, no Palácio da
República.

R

l

osine Colibali, para além de
felicitar o bom desempenho
do Executivo guineense,
prometeu, em nome das
Nações Unidas, reforçar a
cooperação em vários domínios.
Os esforços do governo de Nuno
Gomes Nabian são visíveis, sobretudo
nos setores sociais e de infraestruturas, recebendo felicitações de países
amigos e organizações multi e bilaterais.
Enquanto isso, o embaixador da
China, país com quem mantemos relações privilegiadas, foi apresentar os
cumprimentos de despedida ao Chefe

Rosine Colibali, representante especial do secretário-geral da ONU
de Estado, no termo da sua missão
diplomática no país, tendo entregado
uma missiva do presidente do seu país
ao homólogo guineense, cujo teor
realça o reforço dos laços de amizade
e de cooperação entre as duas nações
e povos.
Combate à crise sanitária
O governo está focalizado no combate à crise sanitária e que, para isso,
já desembolsou 2,6 mil milhões de
francos CFA para travar as cadeias de

contaminação da covid-19.
Parte dessa verba foi canalizada
para a estruturação e criação de condições para acolher doentes da covid19, mormente no Hospital Nacional
Simão Mendes (HNSM). Assim, já
estão criadas as condições mínimas de
atendimento aos pacientes infetados
com o novo coronavírus.
De igual modo, foi recuperada a
fábrica de oxigénio do referido hospital, bem como o serviço de cozinha que passa a fornecer refeições
melhoradas aos doentes. Doravante,

todas as intervenções cirúrgicas,
análises e transfusões sanguíneas e
de oxigénio passaram a ser igualmente gratuitas.
Reduziram-se drasticamente outros
custos para os utentes, nomeadamente
as análises clínicas que passaram a
custar dois mil e as radiografias a dois
mil e quinhentos francos CFA. Foram
também investidos 150 mil euros em
obras de reabilitação do HNSM.
Esses investimentos com recursos
internos foram possíveis graças à criteriosa gestão das finanças públicas
que têm conseguido programar, canalizando esses recursos de forma eficiente para despesas prioritárias.
Importa referir que o governo recebeu apoios orçamentais pontuais do
Banco Oeste Africano para o Desenvolvimento, Banco Central dos Estados da África Ocidental e emissão de
títulos do Tesouro.
As ajudas financeiras do Banco
Mundial, Banco Islâmico de Desenvolvimento e Fundo Mundial foram
direcionadas às importações de produtos, materiais e equipamentos específicos de luta contra o novo coronavírus.
Desde que foram registadas as
primeiras ocorrências do novo coronavírus em março último, o país já
soma cerca de 2.000 casos.

Nó djunta pa tadja és duença pirigoso - koronavirus
Com o apoio do Unicef,
PNUD, HCR e PAM
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Parlamento da CEDEAOl

socIedade

Visita de solidariedade

Instituição comunitária exige Rempsecao e Renaljef
cumprimento das medidas para
oferecem géneros
limitar propagação da covid-19 alimentícios e consultas
médicas à AGRICE

Parlamento da CEDEAO

O presidente do Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África
Ocidental (CEDEAO), Sidie Mohamed Tunis, presidiu na última terça-feira,
dia 21 de julho, à cerimónia de abertura, por videoconferência, da segunda
sessão extraordinária de 2020, do parlamento da instituição comunitária.

E

l

A Rede Paz e Segurança para as Mulheres no
Espaço da CEDEAO (Rempsecao), em colaboração
com a Rede Nacional de Jovens Mulheres Líderes
(Renaljef), realizou na passada quinta-feira, dia 16
do corrente mês de julho, uma visita de solidariedade ao lar Ngorin-gor, propriedade da
Associação Guineense de Reabilitação e Integração
dos Cegos (AGRICE), sito em Cuntum Madina,
tendo oferecido produtos higiénicos, géneros alimentícios e consultas médicas aos órfãos.
l

Texto e foto: Adelina Pereira de Barros

Texto e foto:Seco Baldé Vieira

sta sessão extraordinária ocorreu
num contexto caraterizado pela pandemia do novo coronavírus que assola todo o mundo e, em particular a
África, tendo como agenda o exame
de 12 remessas enviadas pela Comissão da
CEDEAO e um pedido do presidente da
referida comissão a solicitar assistência do
parlamento na implementação do protocolo
da CEDEAO sobre a taxa comunitária.
No seu discurso dirigido aos participantes
desta reunião, Sidie Mohamed agradeceu a
Deus por permitir a realização desta sessão,
apesar das condições especiais em que ocorreu a sua abertura. Essas condições são a consequência da disseminação da covid-19 nos
nossos Estados que reduziram a nossa capacidade de movimentação, obrigando a grandes
reuniões a ser realizadas por videoconferência.
Sidie Mohamed lembrou, nesta ocasião,
que ao assumir o cargo, expressou sua visão
do que deveria ser o parlamento da
CEDEAO. Mas o início da pandemia do novo
coronavírus obriga os parlamentares a trabalhar sob condições especiais, como esta videoconferência, através da qual esta sessão extraordinária está sendo realizada.
Segundo ele, a pandemia afetou todos os
países do mundo, a África e, mais particularmente, a nossa sub-região.
No entanto, ele disse estar impressionado
com “as medidas adotadas pelos Chefes de
Estado da sub-região durante a cúpula realizada em 22 de abril de 2020, com o propósito de proteger as populações contra a propagação da doença e para a qual o presidente
Mohamed Bouhari, da Nigéria, foi nomeado
campeão da pandemia”.
Sidie Mohamed exigiu o cumprimento das

medidas implementadas para limitar a propagação da covid-19.
Voltando à presente sessão extraordinária,
o presidente do parlamento da CEDEAO
expressou o desejo de que as decisões a serem
tomadas pelas várias comissões reflitam as
preocupações das populações.
"Como representantes dessas populações,
temos o dever de elevar seu padrão de vida",
continuou ele.
Observe-se que, após a abertura desta
sessão extraordinária, os parlamentares da
CEDEAO, após a cerimónia de abertura, continuaram com os trabalhos durante os quais o
presidente do Tribunal de Justiça da instituição comunitária, Edward Asante e o diretorgeral da Organização de Saúde da África
Ocidental (OHO), Stanley OKOLO, usaram
da palavra, o primeiro a garantir à instituição
parlamentar a sua disponibilidade para fazer
justiça e apoiar o parlamento na sua missão e,
o segundo, a abordar a situação da pandemia
do novo coronavírus na sub-região da África
Ocidental.
Os parlamentares da comunidade também
fizeram uma comunicação sobre a taxa da
comunidade, que é um dos itens da agenda
desta sessão. Por fim, adotaram o projeto de
agenda da sessão, o cronograma de trabalho
das várias comissões e o relatório da sessão
de posse da V Legislatura do parlamento da
CEDEAO realizada em Niamey (Níger), a 9
de março de 2020.
De recordar que o parlamento da
CEDEAO tem 115 deputados dos 15 países
membros que são Benin, Burkina Faso, Costa
do Marfim, Gâmbia, Gana, República da
Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger,
Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo e Cabo
Verde.

A

Ato de entrega do donativo

pós a entrega dos produtos doados, a vice-presidente da Rempsecao, Elci Pereira Dias, disse
que o donativo ora entregue enquadra-se no
gesto de solidariedade que a rede procede neste
período de pandemia do coronavírus.
A vice-presidente apelou ao Governo, parceiros e
diferentes individualidades a fazerem o mesmo gesto,
uma vez que a instituição visitada se encontra numa situação difícil, precisando de apoio de cada um de nós, pois
quando um líder tombar, a sua obra não deve desaparecer.
Por sua vez, Fatumata Sané, presidente da Renaljef,
realçou a importância do apoio dispensado aos mais
necessitados, principalmente neste período da pandemia
da covid-19.
Explicou como é que a sua organização produziu os
pensos higiénicos reutilizáveis, em seu benefício, tanto no
âmbito económico como no ambiental.
Por seu turno, o presidente da AGRICE, Pedro Cabral,
afirmou na ocasião que a presença das duas organizações
demonstra o espírito de solidariedade para com as crianças e jovens da sua instituição, porque o donativo
entregue irá colmatar as lacunas existentes no lar.
Segundo o responsável, a pandemia da covid-19 e o
desaparecimento físico de Manuel Rodrigues fizeram
com que a situação da instituição piorasse.
De referir que do donativo entregue constam dois
sacos de arroz de 50 quilos, 50 litros de lixívia, um saco
de detergente em pó, uma caixa de sabão e pensos higiénicos reutilizáveis, produzido pelas meninas da Renaljef.
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Clareza na gestão das contas públicas

Produção agrícola é caraterizada Procurador-geral da República
alerta
sobre
esquemas
de
por fraca produtividade e
corrupção que podem enraizar-se
insegurança alimentar persistente

O procurador-geral da República definiu que a corrupção
tende a ser silenciosa e discreta, mas na Guiné-Bissau os
sinais de riqueza e modo de vida dos corruptos despertam a
consciência da sociedade sobre a sua prática.
l

Texto e foto: Alfredo Saminanco

Jonas Gbian adverte para a mudança de paradigma

Apesar da posição estratégica da
agricultura nas economias dos Estados membros da União Económica e
Monetária Oeste Africana, a produção agrícola continua a ser caraterizada por uma fraca produtividade,
prevalência de má nutrição, pobreza
rural, assim como uma insegurança
alimentar persistente.
l

A

Texto e foto: Ibraima Sori Baldé

afirmação é do comissário da UEMOA encarregado do Departamento da Agricultura, dos Recursos Naturais e do Ambiente, durante uma conferência de imprensa conjunta realizada na quarta-feira, dia 22
de julho, com o Centro da África Ocidental
para a Pesquisa e o Desenvolvimento
Agrícola (CORAF).
O objetivo deste encontro com os jornalistas, que decorreu via on line, é partilhar
“os importantes resultados” alcançados no
quadro desta cooperação, nomeadamente
nos domínios do reforço da segurança alimentar e nutricional, a redução da pobreza
e criar condições para atingir a prosperidade
na sub-região.
Em setembro de 2014, as duas partes
assinaram uma convenção orçada em 1,5
mil milhões de francos CFA, que terminou
em 2019 e que permitiu executar os programas prioritários de pesquisa no espaço
comunitário. O projeto beneficiou mais de
8.500 pessoas, tendo ajudado na comercialização de milho, valorização de algodão e
setores pecuário e aviário.
Esta contribuição financeira da Comissão da UEMOA permitiu, segundo o comissário Jonas Gbian, difundir as tecnologias

em proveito dos utilizadores, reforçar as
capacidades institucionais de pesquisa agrícola da sub-região, dotando-as de equipamentos de laboratório.
Disse que a parceria permitiu, ainda,
reforçar o capital humano através de iniciação da pesquisa de jovens pesquisadores e
as formações que resultaram em numerosos
engenheiros, assim como titulares de masters e de teses de doutoramento.
Ele referiu que a maioria da população
da zona da UEMOA prefere consumir os
artigos importados em detrimento dos produzidos localmente. Por isso, Jonas Gbian
chamou a atenção de que, se quisermos
evoluir temos de mudar de paradigma.
O diretor executivo do CORAF, em representação da presidente do Conselho da
Administração, elogiou a parceria e disse
que ainda não conseguimos atingir os resultados recomendados em termos de autossuficiência relativamente aos produtos de raiz
e tubérculos, os cereais e os legumes.
Apesar de tudo, Abdou Tenkouano
declarou que a África Ocidental dispõe de
enormes potencialidades, não só para alimentar a sua população e erradicar a fome e
a insegurança alimentar, mas também para
ser uma das maiores abastecedoras do mercado mundial.
Fez saber que um dos desafios do
CORAF é contribuir para as grandes prioridades de África na redução da pobreza e da
fome, com impacto em termos de estimulação de comércio, investimento, criação de
emprego, dando especial atenção à juventude e às mulheres.
Encorajou as duas partes a prosseguirem
com esta associação, em colaboração com
os diferentes parceiros estratégicos que
operam no continente, tais como o Banco
Mundial, o BAD, o BADEA, a União
Europeia, entre outros.
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Mesa que presidiu a cerimónia de abertura de workshop

“N

o caso do nosso país é gritante, por isso é preciso estarmos atentos, porque quando os esquemas de corrupção
sentem-se suficientemente enraizados passam a emitir
sinais de força e vigor, pelo que nunca se deve subestimar o poder desses esquemas, sob pena de a maioria virtuosa ser esmagada pela minoria devassa”, esclareceu.
Este esclarecimento foi prestado ontem, dia 22 do mês em curso,
por Fernando Gomes, no ato da abertura de um workshop organizado
pelo Observatório da Democracia e Governança, que teve como lema a
validação do índice de transparência orçamental.
O titular da instância que tutela o Ministério Público disse que o
combate à corrupção no aparelho de Estado é permanente, pelo que
exige constância, vontade e estratégias adequadas pois, além de insidiosa e arrogante, a corrupção nunca poderá ser completamente
estancada como um todo, existirá sempre algum foco de resistência
latente, pelo que a postura do Ministério Público deve ser musculada.
A corrupção não só ameaça a boa governança rumo ao desenvolvimento político e económico de um Estado, como também causa prejuízos em empresas que afetam os investimentos. Uma sociedade corrupta é uma sociedade em morte lenta, sem segurança, sem valores éticos
e morais, sem esperança no futuro e sem respeitar os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.
Este fenómeno constitui também uma ameaça ao regime democrático e à ordem jurídica, cujo enfrentamento impõe ao Ministério Público,
enquanto guardião do regime democrático e defensor da ordem jurídica, uma posição sólida e firme contra os prevaricadores. Por seu lado,
o presidente do Tribunal de Contas assegurou que a corrupção é um
desafio que deve ser encarado com bastante determinação e afinco,
porque fiscalizar é dever de todos os cidadãos e um direito subjetivo de
cada um.
Enquanto instituição responsável pela fiscalização da administração
pública, está aberto a colaborar com qualquer departamento e, em particular, com a organização na sensibilização e no fomento de políticas
de boa governação, através da implementação de mecanismos de controlo e da transparência. Por fim, o secretário executivo do Observatório da Democracia e Governança, Amadu Djamanca, disse que a
luta contra a corrupção não deve ser encarada de ânimo leve, pois é uma
responsabilidade coletiva de extrema importância.
O ato serviu para Djamanca lembrar ao procurador-geral da República que o prazo de devolução voluntário de bens públicos está a chegar ao fim. Do mesmo modo que instaram o Presidente da República
que torne público a sua declaração de bens e rendimentos como exemplo de boa governação.
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United Nations Development programme

ANÚNCIO DE VAGA

Guiné-Bissau
Au service
des peoples
et des nations

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na Guiné-Bissau, quer contratar dois (2) Analistas de Programa:
1. Analista de Programa – Governação
Link:
https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=31689&HRS_JO_ PST_SEQ=1&hrs_site_id=2
1. Analista de Programa – Desenvolvimento Sustentável
Link:
https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=31690&HRS_JO_ PST_SEQ=1&hrs_site_id=2
Os interessados (as) poderão consultar os termos de referências e submeter as suas candidaturas através dos links acima mencionados.
A data limite para entrega das candidaturas é no dia 27 de Julho de 2020.
Somente as candidaturas recebidas através dos endereços acima indicados serão consideradas.
′′O PNUD está empenhado em alcançar a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho, e encoraja todos os candidatos qualificados, independentemente do sexo, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, cultura, origens religiosas e étnicas a candidatar-se. Todas as candidaturas serão tratadas com a mais estrita confidencialidade′′
Bissau 15 de Julho de 2020.
BP 179 Bissau, République de Guinée-Bissau Fax 1-212-963-9828/245-02-400/(245) 201753 Tél : (245) 201348/68-201071/98 e-mail : registry.gw@undp.org

Bissemanário Nacional de Informação Geral

Pintcha

NP

aNúNcIo - suPlemeNto

III

5ª feira / 23 de julho de 2020

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU
MINISTÉRIO DA ECONOMIA DO PLANO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DOS PROJECTOS
PROJETO DE URGENCIA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE
ELECTRICIDADE E ÁGUA
(PUASEE)
E
PROJECTO REGIONAL DE ACESSO A ELECTRICIDADE
(PRAE)

Projet d’Urgence d’Amélioration des Services d´Eau et Electricité-Fond Additionnel (PUASEE-FA)
ModificationN°1 à l’Avis d’Appel d’Offres N°001/ T/UI-PUASEE
FA/2020pour la Réalisation de la Réhabilitation et extension du réseau
de distribution d’eau potable et du réseau électrique de la ville de
Bissaupour l’Entreprise d’Electricité et Eau de la Guinée-Bissau
(EAGB).
Ayant besoins de prolonger le délai de remise des offres concernant
la réalisation de la réhabilitation et extension du réseau de distribution
d’eau potable et du réseau électrique de la ville de Bissau pour
l’Entreprise d’Electricité et Eau de la Guinée-Bissau (EAGB), le Projet
d’Urgence pour l’ Amélioration des Services d’ Eau et Electricité
(PUASEE) vient par la présente informer à tous les intéressésque la date
limite de remise des offres qu’avait été fixé au 28 juillet 2020 a été prolongé jusqu’au13août 2020 à 10 heures de Bissau.

particulaires du DAO sont modifiés:
IS 22.1- La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 13 août 2020
Heure : 10h00
IS 25.1 - L’ouverture des plis aura lieu à la date et à l’heure suivante:
Date : le 13 août 2020
Heure : 10h05 local
Toutes les clauses du DAO principal restent applicables sauf celles
qui sont modifiées par le présent avenant.
Fait à Bissau, le 20 juillet 2020.
Luís Alberto Cruz Gomes
Coordinateur

Compte tenu de ce changement, les paragraphes suivants des données

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTOS PETROLÍFEROS, LDA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
ITB No.: SFL/2020/001 Projeto de Aquisição de viaturas
Data:20 de Julho de 2020 17:00, hora local, ou descarregá-lo no
Contactos: 95 633 01 62 / 96 924 32 13 website: www.shelter.org.
Email: Fabrice@shelter.org
Por favor siga também regularmente
A Shelter For Life International (SFL) o website da SFL para potencial publicaé uma organização humanitária interna- ção de adendas ou esclarecimentos.
cional baseada na fé, sedeada em Minnesota, nos Estados Unidos, que ajuda
Uma conferência/encontro de inforas pessoas deslocadas, os refugiados, mação pré-oferta será realizada a 30 de
os migrantes e as vítimas de conflitos e Julho de 2020, às 15:30, hora local, na
desastres a reconstruirem as suas vidas sala de reuniões do escritório da SFL
e comunidades através de programas localizado em: Rua Lamine Injai, Bissau,
de habitação e desenvolvimento comu- Guiné Bissau.
nitário.
As propostas devem ser entregues
O Comité de avaliação e de atribui- no endereço acima indicado até 30 de
ção de ofertas da SFL ("BEAC") convida Julho de 2020, às 13:00, hora local.
empresas interessadas a candidatarem- Licitações tardias serão rejeitadas.
se aos projetos propostos abaixo:
As propostas serão abertas no esPROPOSTA 1:Aquisição de dois (2) critório da SFL em Bissau no endereço
veículos TOYOTA HILUX 4X4 STAN- acima mencionado, no dia 30 de Julho
DARD
de 2020, 15:30, hora local, napresença
dos fornecedores que desejem comEsta Proposta inclui Instruções aos parecer.
Empreiteiros, Especificações Técnicas e
Requisitos Administrativos que os
A SFL reserva-se ao direito de
Empreiteiros terão de seguir a fim de aceitar ou rejeitar quaisquer Propostas e
preparar e submeter o seu orçamento de cancelar o processo de compra, e
para consideração pela SFL.
rejeitar todas as Propostas em qualquer
altura antes da adjudicação do Contrato,
Os Contratantes elegíveis podem re- sem obrigação de informar o(s) propoceber o conjunto completo do Documen- nente(s) afetado(s) do fundamento da
to de Licitação no endereço acima indi- ação da SFL.
cado de 20 a 28 de Julho às 08:30 às

PETROMAR

Rua 7 Nº4 – CAIXA POSTAL 439-TELEFONE 245 3214261 FAX: 245 3201567
BISSAU - REPÚBLICA DA GUINÉ - BISSAU

DESPACHO INICIAL
Na sequência das irregularidades detetadas na folha de
caixa na loja de posto de abastecimento de combustíveis de
Pindjiquiti, que resultaram no desfalque de 2.225.757, (dois
milhões e duzentos vinte cinco mil e setecentos e cinquenta
e sete francos CFA) conforme aponta o relatório do Auditor
Interno , em que o Sr. Paulino Gomes, na qualidade de caixeiro da loja.
Assim, a administração da Petromar após ter recebido no
dia 08 de Julho do ano em curso, o relatório do Auditor Inteiro,
decide no uso das prorrogativas legais previstas na lei geral
do Trabalho, ordenar a abertura de um processo disciplinar
com intenção de despedimento contra o colaborador acima
identificado, nomeando para o efeito, o Dr. Tiago Banca,
advogado da empresa, como instrutor do processo.
Feito em Bissau, aos 10 dias do mes de Julho de 2020
Administração
Dr. Jorge ALMEIDA
(Administrador Executivo)
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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
--------------La Commission
-------------Département de l’Agriculture, des Ressources
en Eau et de l’Environnement
-------------Le commissaire
----------Dossier suivi par :
« Ousmane ILBOUDO, oilboudo@uemoa.int »
OI

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°003/2020/UEMOA/WACA/RESIP POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
CHARGE D’ELABORER UN PLAN D’ACTION
REGIONAL GENRE DU PROJET WACA RESIP
REPORT DE LA DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER
DE MANIFESTATION D’INTERET
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) informe les potentiels soumissionnaires à l'avis à manifestation d’intérêtpour le recrutement d’un consultant individuel chargé d’élaborer le plan
d’action régional genre du projet d’Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest
(WACA ResIP)que la date limite de dépôt des plis, précédemment fixée au 10 juillet2020, est reportéeau jeudi30
juillet 2020 à 9h30 mn précises, heures locales, suite à un retard dans l’acheminement du courrier relatif à la publication.
Les autres dispositions du cahier des charges restent inchangées.
Les soumissions doivent parvenirlejeudi30 juillet 2020 à 9 heures 30 mn précises heures localesau plus
tardpar courrier électronique à l’adresse suivante : commission@uemoa.int avec copie à
msimpore@uemoa.int /oilboudo@uemoa.int; ou déposées au bureau du courrier de la Présidence de la
Commission de l’UEMOA ; 380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 01 BURKINA FASO.
Pour tout renseignement complémentaire, les soumissionnaires peuvent s'adresser à :
•

Michel SIMPORE, tél. : +226 25 31 88 73 poste 87 72, email : msimpore@uemoa.int

•

Ousmane ILBOUDO, email : oilboudo@uemoa.int

Aux jours et heures suivants : Du lundi au vendredi, de 07h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn.
Commissaire chargé du Département de l’Agriculture,
des Ressources en Eau et de l’Environnement
Jonas GBIAN
Bissemanário Nacional de Informação Geral
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Conclusão do ano letivo

Associação de Surdo-Mudos aguarda pela decisão final do Governo
A prevenção e combate ao novo coronavírus em diferentes
domínios da sociedade exigem
a participação de todos, devido
à transversalidade da ameaça
da atual pandemia.
l

Texto e fotos: Adelina Pereira de Barros

N

este sentido, o Jornal “Nô Pintcha” deslocou-se, na semana
passada, ao Lar das Crianças da
Associação de Surdo-Mudos da
Guiné-Bissau, onde conduziu
uma entrevista com o presidente sobre o
impacto do novo coronavírus junto dos
seus associados.
José Augusto Lopes disse que tiveram
uma reunião com todos os professores
daquele estabelecimento escolar, com o
objetivo de acertar a data de retoma das
aulas, mas não conseguirem consenso
porque tudo ficou dependente das decisões
do Governo de retomar ou não.
Por seu turno, o presidente da Associação dos Surdo-mudos, José Augusto Lopes, agradeceu o gesto solidário dos funcionários das Nações Unidas, uma vez que
necessitam de apoios e que espera não
ficarem por aqui. Este responsável acrescentou que a solidariedade é um motivo de
grande orgulho para com a sua associação,
pois este ato demonstra que as crianças do
lar não estão abandonadas.
Outrossim, o regime de internamento
constitui uma prioridade para crianças do
interior do país, a fim de que possam ter
acesso a escola e muitas outras necessidades básicas. Neste momento, com a situação de pandemia que se vive, selecionaram
algumas crianças que pretendem levar de
volta aos seus pais no interior, até estar ultrapassada esta situação, pois é muito complicado continuar com o mesmo número.
Questionado pelo repórter se enfrentam
dificuldades para a realização de consultas
especializadas para as crianças que se
encontram no lar, Lopes avançou que no
início, com ajuda de Deus, contaram com a
solidariedade de uma equipa de médicos
portugueses no momento em que estavam
a proceder à admissão de crianças para o
regime de internamento, daí que tenham
convidado aquele grupo para efetuarem
consultas normais durante três semanas.
Posteriormente, assinaram uma parceria
com aquela equipa que ofereceu os seus
préstimos para que uma ou duas educadoras fossem com eles receber formação em
termos de assistência médica necessária,

Vista frontal do Lar das crianças
assim como disponibilizaram-se a ajudar
em algo necessário para o funcionamento
da casa.
À pergunta da repórter sobre a maior
dificuldade que a escola enfrenta, Lopes
frisou que o grande problema prende-se
com o modo de lidar com as crianças, pois
embora recebam apoio da Aldeia SOS e a
Casa Emanuel, cujos instrutores dão formação às mães do lar, considera que essa
formação deve ser melhorada.
Neste momento, o lar tem 20 crianças
internadas, nomeadamente 10 meninas e
10 rapazes podendo, no futuro, tendo mel-

hores condições, vir a acolher mais crianças.
Interrogado pela imprensa qual tem
sido o impacto da covid-19 nesta escola,
José Augusto disse que no início do funcionamento da escola contaram com parceiros que tinham conhecimento dos
efeitos dessa doença, daí que, de duas em
duas semanas eles eram informadas da real
situação da pandemia. Assim que fossem
detetados sintomas ou alterações no estado
de saúde dos que viviam na escola, eram os
mesmos conduzidos ao centro de saúde para a realização de respetivos exames, tendo

José Augusto Lopes, presidente do Associação Surdo-Mudos durantre a entrtevista

todos os testes realizados até à data dado
negativo, o que já é um bom sinal, rematou.
Na ocasião, apresentou um pedido ao
Governo no sentido de os professores de
língua gestual acompanharem o telejornal
na TGB, a fim de traduzirem os noticiários
para as pessoas portadoras dessa deficiência.
Marcos Miguel José de Barros, em representação dos surdo-mudos, considerou
de maravilhoso esse gesto de solidariedade, aproveitando a ocasião para pedir aos
funcionários do Sistema das Nações Unidas um financiamento para a formação
neste domínio, porque muitos não têm
noção o que significa covid-19 e como
pode ser evitada.
No quadro da pandemia do novo coronavírus, a Associação dos Funcionários de
Sistema das Nações Unidas ofereceu, os
géneros alimentícios e produtos de
higiene, nomeadamente 15 sacos de arroz,
60 litros de óleo alimentar, 15 pacotes de
papas; 45 barras de sabão e máscaras ao
Lar de Crianças Surdo-Mudas da GuinéBissau, em solidariedade com as famílias
mais vulneráveis.
Por sua vez, Maria da Costa Alfama
explicou que os funcionários das Nações
Unidas acharam por bem fazer algo para
ajudar na prevenção da pandemia da
covid-19, desenvolvendo campanhas de
sensibilização nos diferentes bairros.
Num gesto de agradecimento, a Associação de Surdo-mudo ofereceu um Dicionário de Língua Gestual, 2.ª edição,
produzido em 2018, aos funcionários das
Nações Unidas.
Relativamente ao setor educativo, o
executivo autorizou as escolas privadas,
comunitárias e autogestão que atingiram,
pelo menos, 65 por cento de matérias para
retomarem as aulas e concluir as avaliações semestrais.
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Pandemia do novo coronavírus

Combate à covid-19 exige estratégias
delineadas e bem apertadas

Presidente da REMPSECAO na sensibilização no mercado improvisado de bairro de ajuda

A pandemia do coronavírus,
detetada a 7 de janeiro de
2020, através de testes laboratoriais realizados pelas autoridades chinesas, que o identificaram como o agente causador da doença, passou a ser
conhecida por covid-19, pôs
em causa a capacidade de
resposta de todos os Estados
do mundo, tanto no plano
social como económico.
l

Texto e fotos: Elci Pereira Dias

O

recurso a medidas restritivas
(estado de emergência) parece
ter sido a via mais correta para
conter e evitar a propagação
da doença. Porém, os efeitos
colaterais destas medidas estão sendo
graves, principalmente para as famílias
de baixo rendimento.
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou, no dia 30 do mesmo
mês, a epidemia da covid-19 como
emergência internacional de saúde
pública devido à sua rápida disseminação pelo mundo. Desde então, os
casos de pessoas infetadas aumentaram
significativamente.
A Guiné-Bissau, um país com aproximadamente dois milhões de habitantes,

Bissemanário Nacional de Informação Geral

Mulheres em produção de viseiras

fortemente afetado pela constante instabilidade político-governativa, onde a
maioria da população vive com menos
de 1 dólar por dia, também não escapou
a este flagelo. O país revelou oficialmente os primeiros casos no dia 25 de
março deste ano e, a partir desta data, o
número de casos não para de subir, não
obstante as medidas adotadas pelas
autoridades nacionais através das sucessivas declarações do estado de emergência feitas pelo Presidente da República,
incluindo o encerramento de fronteiras,
mercados e o recolher obrigatório, entre
outras e que, mesmo assim, não conseguiu limitar o alastramento da doença
que já infetou 1.949 pessoas, tendo-se
registado entre elas 26 óbitos.
Entretanto, para fazer face aos
desafios que se impõem em matéria de
prevenção, as organizações da sociedade
civil desencadearam uma mobilização
em massa a fim de criar uma frente
comum de combate a esta pandemia,
que ganha proporções alarmantes a nível
mundial.
A Rede Paz e Segurança para as
Mulheres no Espaço da CEDEAO
(Rempsecao), ao tomar conhecimento
da existência da pandemia do novo
coronavírus divulgada pela OMS e de
que a Guiné-Bissau podia não escapar,
elaborou de imediato um plano de
emergência, promoveu uma campanha
de informação sobre a existência da pandemia e difundiu medidas de prevenção,
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Iniciativa nô tadja fome na distribuição de géneros alimentícios
com maior incidência nas mulheres,
tendo em conta a sua vulnerabilidade,
pois são elas o pilar e o sustento das
famílias guineenses.
Conforme a presidente desta organização, Elisa Tavares Pinto, a rede tem
trabalhado em colaboração com a
Câmara Municipal de Bissau no mercado improvisado do Bairro da Ajuda e,
mais tarde, nos mercados de Péfine,
Bairro Militar e Caracol, sensibilizando
as mesmas e outros ocupantes, sobre as
medidas de prevenção contra a doença,
concretamente a lavagem frequente das
mãos, uso de máscaras e manter o distanciamento físico.
Conforme esta responsável, houve
uma grande resistência no início da
transferência por parte das mulheres dos
mercados da Chapa de Bissau e da Subida de Cabana para o mercado improvisado do Bairro, conforme determinação
das autoridades. Daí que a Rempsecao,
em colaboração com os moradores do
Bairro da Ajuda e os voluntários da Cruz
Vermelha Nacional dirigiram-se para o
local com forte campanha de sensibilização, mostrando-lhes a vantagem e a
segurança do futuro espaço para onde o
Governo pretendia transferi-las.
“Com um pequeno apoio financeiro
da ONU, através da Unidade do Género
da Uniogbis, a Rempsecao conseguiu
oferecer e vender máscaras num valor
inferior ao que se pratica no mercado,
tendo colocado também baldes com
águas, sabão e lixívia para a lavagem
frequente das mãos. Tinha no terreno 54
jovens e mulheres que interagiam diariamente com as feirantes e as que iam
fazer compras”, disse.
Segundo Elisa Pinto, a Rempsecao,
numa primeira fase, consciencializou as
mulheres sobre a real existência do vírus
que, a cada dia que passa está a ceifar
muitas vidas, provocado pelo não cumprimento de medidas de prevenção,
agravado pela fragilidade do nosso sistema de saúde, que perspetiva ver mel-

horadas as condições dos mercados,
contando com a intervenção imediata
das autoridades responsáveis deste setor.
Com a descentralização dos mercados irão diminuir os riscos de contaminação e evitar-se deslocações de longas
distâncias, o que contribui para a libertação das vias públicas que, atualmente,
funcionam como mercados, como acontece nos espaços da Chapa de Bissau e
Subida de Cabana, sem mencionar outros bairros da capital.
Numa outra dimensão está a Plataforma Política das Mulheres (PPM) que
concentrou a sua ação nas regiões do
país, com a campanha de sensibilização
denominado “nô passa mensagem pa
tadja coronavírus na comunidade”, que
terá a duração de um mês, com a divulgação diária de mensagens sobre a
covid-19 através dos órgãos de comunicação social, o modo como se transmite,
o risco de contágio e respetivas medidas
de prevenção.
Conforme a presidente desta organização, a propagação rápida do vírus e a
sua possível transmissão em cadeia
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(transmissão comunitária) obrigou a
elaboração de um “miniprojeto de sensibilização” direcionado aos deputados,
autoridades regionais, enquanto representantes do povo junto da Assembleia
Nacional Popular.
Para a nossa entrevistada, o comportamento da população perante o incumprimento das regras estabelecidas leva à
ideia de que talvez a população não esteja a levar a sério a presença da doença na
Guiné-Bissau e, em consequência, limitam-se a não cumprir com as medidas
restritivas impostas pelo Governo contribuindo, assim, para o caos sanitário
que actualmente se verifica. Por isso, a
PPM pretende e está a desenvolver uma
campanha de sensibilização que envolve
deputados e autoridades regionais, apostando forte numa comunicação clara, direta e incisiva com recurso às línguas
tradicionais, com vista a uma mudança
radical de comportamentos e de hábitos
por parte da população relativamente a
esta doença.
“Espera-se, com a implementação
desta campanha, uma maior conscien-

cialização e aceitação da existência da
doença por parte da população, ajudando a conter a propagação do vírus”,
complementa Tavares.
Para finalizar, falámos com responsáveis das organizações intervenientes,
entre eles Saturnino de Oliveira, coordenador do recém-criado agrupamento Tadja Fomi, que é uma iniciativa de cidadãos guineenses voluntários que pretendem angariar bens alimentares e distribuí-los a pessoas e famílias carenciadas.
Conforme este responsável, a ação conta
com a participação de um conjunto de
pessoas de diferentes áreas que se uniu
para angariar alimentos com vista a contribuir para a redução das dificuldades
que as famílias vulneráveis guineenses
estão a enfrentar neste momento.
De acordo com o que explicitou, os
produtos conseguidos serão doados às
famílias que se encontram em situação
de maior vulnerabilidade económica.
Em primeiro lugar, os beneficiários
serão identificados através de organizações da sociedade civil, líderes comunitários e outras instâncias, com o intuito de referenciar as famílias economicamente mais necessitadas.
Oliveira afirmou que numa primeira
fase apoiaram 400 pessoas em quatro
bairros de Bissau e que, nesta segunda
fase, a meta será de 1.200 famílias que
residam nas províncias do Norte, Leste e
Sul.
Nesta frente de combate ao coronavírus existem várias organizações da sociedade civil, com realce para Mulheres
em Ação, que já ofereceram recipientes
com torneiras, lixívia e sabão no Bairro
de Mindará. Numa segunda fase, distribuíram ofertas no ilhéu do Rei, tendo os
produtos sido adquiridos com os fundos
provenientes dos guineenses na diáspora.
A Cruz Vermelha Nacional, é uma
das pioneiras das campanhas de sensibilização e formação, fazendo parte do
grupo a Nadel, a Liga Guineense dos
Direitos Humanos, as organizações
juvenis, entre outras iniciativas.

PPM no djumbai com deputados na região de Bafatá
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As autoridades sanitárias da Região de Cacheu estão preocupadas com a saúde dos utentes do
mercado de Canchungo, que
não respeitam a regra de distanciamento exigida perante a propagação do novo coronavírus.
l
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Delegacia Regional de Saúde de Cacheu adverte

Sobrelotação do mercado pode proporcionar
aumento da covid-19 em Canchungo

Texto e fotos: Fulgêncio Mendes Borges

O

s vendedores e compradores
convivem sem o uso devido de
máscaras ou colocam-nas por
baixo do nariz, com a agravante
de a administração setorial “não
apoiar” com produtos de higiene para
colocar naquele espaço comercial.
Em entrevista exclusiva concedida
ao jornal “Nô Pintcha” na semana passada, em Canchungo, acerca da propagação desta doença na zona Norte do
país, o adjunto do delegado regional da
Saúde na Região de Cacheu apontou os
perigos que a sobrelotação de tal mercado pode causar.
Erickson Duarte Falcão disse que as
medidas de distanciamento físico não
estão a ser respeitadas e as autoridades
não exigem com firmeza o seu cumprimento.
“Vamos fazer a nossa parte, que é
sensibilizar as pessoas sobre os perigos
que representam esta doença, juntamente com as associações de base comunitária com as quais estamos a trabalhar
neste sentido.”
Relativamente ao aumento ou não da
covid-19 na Região de Cacheu, este profissional de saúde disse que há uma tendência para uma subida desta doença
mas não de forma rápida. Duarte Falcão
justificou que, por causa da demora na
entrega de resultados dos testes, os pacientes ficam muito tempo à espera
destes resultados.
“Como exemplo, disse que “uma paciente foi sujeita a análise em Bissau
mas que, perante a demora na entrega
dos resultados, ela procurou os serviços
de um curandeiro tradicional em Ca-

Humberto Tavares, administrador
do setor de Canchungo

Exterior do mercado de Canchungo
cheu. Este, invocando razões de saúde,
mostrou a sua indisponibilidade mas
recomendou à paciente um outro colega
de profissão que o substituísse.”
“Como já se fazia tarde e não dava
para regressar a Bissau, essa mulher decidiu dormir em casa do curandeiro e, no
dia seguinte, de manhã, dirigiu-se ao
Hospital Regional de Canchungo e explicou ao médico os seus sintomas,
tendo o médico recomendado tratamentos paliativos.”
De acordo com Erickson Falcão, na
altura em que a paciente se encontrava
no consultório, telefonou para ela a fim
de lhe informar sobre o resultado da
análise a que fora submetida em Bissau.
Porém, ela respondeu que se encontrava
no hospital de Canchungo, ao que Falcão lhe pediu para passar o telemóvel ao
médico. Ao falar com o médico, informou ao médico que a paciente que se
encontrava na sua frente acusara positivo na análise realizada em Bissau. De
imediato realizámos testes ao médico e
aos enfermeiros de serviço, tendo todos
acusado positivo.
Este responsável da saúde na Região
de Cacheu revelou que, neste momento,
sete pessoas ligadas à estrutura regional
da saúde estão infetadas e sob cuidados
médicos.

e Calequisse procuram tratamentos ligados a usos e costumes, isto é, os curandeiros tradicionais. Só depois, quando
estiverem em situação crítica, é que decidem procurar os postos sanitários.
“Mas com o apoio dos agentes da
saúde comunitária, estamos a tentar acabar com o hábito de irem primeiro aos
curandeiros tradicionais e só depois ao
posto de saúde.”
Este técnico de saúde explicou, ainda, que este preconceito obriga-os a
manter-se em contacto permanente com
estes curandeiros tradicionais, a fim de
lhes explicar os sintomas das doenças
transmissíveis tais como a tuberculose,
VIH/sida e a covid-19.
Aproveitou a ocasião para pedir a toda a gente que se una numa frente de
luta contra esta pandemia que assola o
país, não cabendo esta tarefa apenas ao
Ministério de Saúde, mas também a
todas as instituições do Estado.
Falcão pediu aos técnicos dos laboratórios para que deem o seu máximo a
fim de que as regiões possam obter resultados das análises em tempo recorde.
Se assim não acontecer, as populações
deixam de acreditar no perigo que representa esta doença.

fazer uso da força.
Tavares afirmou que há sempre resistência das populações, sobretudo das
tabancas, como das Conhob, Bará e
Djol, pois ninguém usa máscaras. Só o
fazem quando notam a presença de polícias.

Retoma de vida normal à força

Reabilitação do mercado

Cura tradicional

Quanto à preocupação das autoridades sanitárias desta região nortenha, o
administrador do setor de Canchungo
informa que as populações deste setor
querem retomar a sua vida normal sem
ter em conta os estragos que esta doença
pode causar na sociedade.
Humberto Tavares explicou que as
pessoas não seguem as recomendações
das autoridades sanitárias e do poder setorial, o que obriga os agentes da Polícia
de Ordem Pública a intervir, mas sem

No que toca à sobrelotação do mercado de Canchungo, o administrador
deste setor, Humberto Tavares confirmou que este espaço comercial não tem
capacidade para albergar o número elevado de pessoas que o frequentam.
A terminar, disse que a sua administração está em contato com uma ONG
francesa, a GDR, em Canchungo, como
forma de elaborar um projeto e entregar
a um financiador como, PNUD ou
União Europeia.

Questionado sobre o estado da saúde
pública na região, o adjunto do delegado
regional da Saúde na Região de Cacheu
disse que, aparentemente, está tudo normal e que não se observam situações como as existentes noutras regiões como
as populações de São Domingos, Barros, Bigene e Ingoré, que procuram o
centro de saúde a tempo e horas, enquanto as de Bula, Cacheu, Canchungo
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Erickson Duarte Falcão, adjunto
delegado regional da Saúde de
Cacheu

