


Chitotolo REALIZA PALESTRA SOBRE O HIV/SIDA

S
ob o lema “Ter HIV/SIDA 
não é bom, ter VIH/SIDA 
e não saber é pior”, a 
nossa Sociedade Minei-
ra do Chitotolo, realizou 
no dia 06 de Março, nas 

instalações do MD2, uma pal-
estra sobre as formas de pre-
venção e transmissão do VIH/
SIDA, dirigidas às esposas dos 
nossos colegas na mina. 

O evento teve como palestran-
te o nosso Doutor Eliseu Mi-
guel, afecto ao Departamento 
de Saúde, que na ocasião, ex-
plicou a diferença entre o VIH, 
que é um vírus de imunodefi-
ciência humana que tão logo te-
mos contacto com ele, começa 
desequilibrar o nosso organis-
mo, resultando inicialmente em 
uma série de transtornos que se 

D
evido ao aumento no número de casos de 
infectados pela da COVID-19 a nível mun-
dial, no dia 11 de Março do presente ano, foi 
decretada Pandemia do novo coronavirus 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
uma vez que esta demonstrou grande 

propagação a nível mundial. 

Como a doença apresenta uma grande transmis-
sibilidade, foram estabelecidas medidas de saúde 
pública para impedir a sua disseminação, tendo 
sido traçado um plano de contingência na mina e 
aplicadas medidas de prevenção contra o vírus. 

Tomaram-se várias medidas de incidência edu-
cacional aos nossos colegas, com a sensibilização 
por meio de palestras, colocação de álcool-gel nas 
frentes de maior intensidade de trabalho, lavagem 
das mãos, uso de máscaras, luvas e, igualmente, 
se observa com rigor, o distanciamento de 1,5 met-
ros entre os colaboradores durante as refeições na 
MESSE, assim como, várias outras medidas de se-
gurança que foram implementadas. 

Na medida das nossas capacidades, temos estado a 
apoiar as autoridades locais e as comunidades mais 
próximas de modo a minimizar eventuais efeitos. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
CONTRA A COVID-19 NA MINA

chama de fase aguda e, a SIDA, que 
é a forma mais grave de infecção de 
imunodeficiência humana. As partic-
ipantes mostraram-se muito preocu-
padas com o número de seropositi-
vos que se registam no município de 
Cambulo, visto que muitos por medo 
de serem descriminados não se di-
rigem às unidades sanitárias para 
serem consultados e, posteriormente, 
obterem os medicamentos para o 
combate à doença. 

Em sua explanação, o Dr. Eliseu Mi-
guel informou que a Chitotolo está a 
criar condições para que se façam 
testes de VIH/SIDA, respeitando 
sempre o direito de sigilo para pro-
tecção do paciente e, caso este seja 
portador, poderá consultar uma linha 
telefónica que será disponibilizada 
para apoio e aconselhamento quando 
necessário. 
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Esclareceu que o por-
tador do vírus da SIDA 
deve também evitar com-
portamentos de risco, 
tais como o uso de taba-
cos, a perda de noites, ter 
uma alimentação sadia, 
evitar relações sexuais 
desprotegidas e com di-
versos parceiros. Por fim, 
sugeriu que se crie uma 
Associação das mulheres 
dos nossos colegas para 
serem promotoras de 
saúde, sendo que temos 
responsabilidades soci-
ais para com as comuni-
dades e o incentivo sobre 
as medidas de prevenção 
são necessárias. 



O 
mês de Março 
é todo dedi-
cado a Mulher 
e, cada vez 
mais, devemos 
r e s p e i t á - l a s , 

valorizando-as não só 
neste mês, mas a cada 
dia. 

Na noite do dia 08 de 
Março, comemorou-se, 
na mina, o dia Inter-
nacional da Mulher, no 
salão do Acampamento 
da Chitololo. 

O Director para Oper-
ações Mineiras, En-
genheiro Alexandre 
Albuquerque, felicitou 
todas as mulheres pre-
sentes, pela dedicação 
incondicional para o 
engrandecimento da 
SMC, sendo que muitas 
assumem papéis fun-
damentais, demostran-
do grande capacidade 
de liderança nos tra-
balho que lhes são de-
stacados. 

O evento contou com a 

presença de membros da Ad-
ministração do município de 
Cambulo, representantes de 
outras sociedades mineiras, 
autoridades tradicionais e do 
Comando Municipal da Polí-
cia Nacional. Foi uma noite 
de alegria e diversão, onde as 
nossas colegas trajadas com 
roupas de tecido africano fes-
tejaram a efeméride com boa 
música e dança tradicional ao 
estilo Tchianda, não faltando 
os pratos típicos da terra que 
fizeram as delícias dos pre-
sentes no evento.

Todas as mulheres foram pre-
senteadas com um perfume, 
um pano tradicional e uma 
varinha mágica. 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL
DA MULHER NA MINA
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MUNICÍPIO DE CAMBULO
COM FUTURAS NOVAS INFRA-ESTRUTURAS

C
om a criação e implan-
tação do poder local, 
as autoridades da Lun-
da-Norte vão construir, 
no município de Cam-
bulo, um número de dez 

projectos do Plano Integrado 
de Intervenção nos municípios 
(PIIM) e duas unidades hospi-
talares que fazem parte do pro-
grama de investimentos públi-
cos (PIP) de 2014 que, por falta 
de financiamento, transitaram 
para este ano. 
Para Cambulo, o PIIM comtempla 
a construção de quatro escolas, 
sendo duas de 14 salas de aulas 
e duas de sete, três postos de 
saúde para as localidades fron-
teiriças, uma residência tipo T3, 
serviços de limpeza e sanea-
mento básico, estando também 
incluída a construção de um 
complexo residencial e adminis-
trativo autárquico de dois pisos 
e 18 apartamentos, na sede mu-
nicipal. 
Através de uma linha de crédi-
to, serão construídos na Vila do 
N`Zagi um Hospital Materno-In-
fantil e um Hospital Sanatório, 
para atender toda a população 
de Cambulo. 

O novo Hospital Sanatório está a ser 
projectado para substituir o actual, 
localizado no Bairro Catangula, na 
Vila do N`zagi, que existe a cerca de 
cem anos e se encontra em avançado 
estado de degradação. 
O concurso público para adjudicação 

autoridades da Lunda-Norte 
vão construir,  no município 

de Cambulo,  um número de dez 
projectos DO (PI IM)

"

"
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das empreitadas já foi 
realizado e as empre-
sas declaradas vence-
doras aguardam pro-
nunciamento do Serviço 
Nacional de Contratação 
Pública do Ministério das 
Finanças que trabalha na 
verificação da legalidade 
dos actos.
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