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SECA FLAGELO DE AFRICA

FOME EM VTLANCULO TNQUTETA POPULAçOES
Necessário maior auxíl io alimentar

Mais de 30 localldades da provÍncla de Inhambane conll-
nuam a precisar de maior aurÍlio alimenlar, medlcamentos e
oulros géneros, para atenuar os grayes eÍeltos da prolongada
seca que afecta a região há mais de quatro anos. Elevado
número'de pessoas tem estado a abandonar as suas'reglões de
origem, para se refugiar em locais com melhores condÍções de
alimentação, ao mesmo tempo que estão em curso programas de
reabilitação nutricional.

InÍormações íornecidas ao "Notí-
cias" revelam que o Programa Mun-
dial de Alimentação tem est'ado a Íor-
necer quantidade6 signiÍicativas dg
produtos alimentares, entrs os quais
rni lho; açúcar e óleo al imentar, para
os ci istr i tos de Vi lanculo e de Inhas-
soro gue, por sua vez, os enviam para
as regiões mais afectadas pela catás-
troÍe.

ResponeáveÌs do dÍstr i to de Vi lan-
culo anunciaram, entretanto, que devi-
do à fraca capacidade de meios de
transporte (apenas quatro camióes)
não é possível colocar, no espaço de
tempo necessário, os produtos nas
regiões afectadas. Os distritoe que
mais soÍrem os efeitos da prolongada
seca são: Vi lanculo, Inhassoro, Govu-
ro, Massinga e Panda, entre outros.

Por outro lado, elevado número de
pessoas tem estado a abandonar
sucessivamente as suas regiões de
origem para se reíugiarem em zonas
com melhores condições de al imen-
tacão, tais são os casos de lamílias
quê se deslocam ao Centro de Reabi-
l i tação de Pambarra ou de nurnerosas
pessoas que fogem do Mabote, em
consequência da seca.

Nestê nrom,ento, diversas organÍza.
ções. internacionaie humanitárias estão
a prestar auxílio às populações aÍec-
tadas pela seca, entre elas o Progra-
ma Mundial de Al imentação, a BO
Force e a Médicos Sem Fronteiras.

Êmbora o índice de mortal idade in-
Íantí1, por malnutr ição. tenha ia bap
xado consideravelmente, estruturas do
distr i to de Vi lanculo informaram que
sa torna ainda necessário o envio de

maior ajuda alim€,ntar, principalmente
para a rápida recuperação das crian-
Ça8 . que, no Centro de Reabilitaçãcr
de Pambarra, existem em número de
10 rni l .  Neste local estão também aco-
modadas crianças que perderam os
pais e que, por conseguinte, têm ,esta-
do a merecer especial atenção. Outro
aspecto é o seguinte: cada vez que
uma Íamíl ia se refugia no Centro de
Reabil i tação de Pambarra é qua6ê
impossível que o homam venha so-
mente acompanhado de uma rnulher.
Normalme'nte Íaz'se seguir por duas
a quat,ro esposas e os recpectivos
Íi lhos.

Filipe Machava, do Depa.rtamento
Distrital de PrevenÇão e Gombate às
Calamidades Naturais informou que,
apesar da frota de transportes ser
muito reduzida, têm sido envÍadas
quantidacles de pr'odutos para Mabote.
g u ê enfrenta situações igualmente
preocupantes.

Por outro lado, Íoi-nos alnda infor-
mado que os ce.ntros internatos de
Vilanculo estão, nestê momsnto, a
receber uma diversidade de produtqs
do Programa Mundial de AÌimentação,
entre os quais oo de Mapinhane e de
Doane,

- Relalivamenle aos mesês passâ-
dos, a siluação no dlstrlto de Vilan-
culo, em consequêncla da prolongada
seca, é relatlvamenle menos Inquietan-
te, mas existem alnda multos proble-
mas. Por outro lado, torna-se neces
sárlo alnda malor auxíllo alimenlar e
de medlcamenlos, além de melos de
produção, e o reforço da Íroia dc
lransporles - disseram-nos"


