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*lAsis de 284 rnitr pessoes
I :ela io** N.rl,olsrsrnesccldgs I

A fome torna angustiante o dia-i-dia l l ra e l inhas, a$ pessoas t6nr clue andar
de cerca de 284501 pessoas na pro' Iotas. Al5rrr ci isso, nesses pontos, a
vincia de Manica. 102 967 das quais fonre e unra presenczl permarrente. A
deslocadas de guerra acomodadas em situaqdo e nruitr-r cl i f ic i l ,  ai , .
centros nos distritos de Mossurize.
I'r,{anica, Gondola e Sussundenga.

Estes rrr i lhares cle pessoas - segun.
do daclos tornados l lLrtr l icos ent {\ larr i-
ca __ precisam urqentement'e cte ; i i i "
mentos, vestudrio, rnecl icamentos :-
ainda de rrtensi l ios agrrcoles, cotrr o;r
quais  nru i tos  pode16o re i r r ic iar  s  s t ra
reintegrac6o na vida e no tr i ibal i io,

De acorcto com infslrmaqOes nr'*sta-
clas. por seu turno, pela conrissia tr;c.
nica do Programa cJe Emerg&i"r; ia enl
I \4anica. actualmente n todos ls distr i .
tos sofrern os efeitos det gp,rerra e, For
eorrsequ6ncia, sio afectados duranren-
te  pe la  fome". .S io  cons ic lerados os
nrais afectados os distr i tos de i \ ,4a-
chaze,  Guro,  Tambara,  Macossa e
BiirLre.

Nos armazdns do DPCCN em Mani-
ca, ate meados cleste r l6s. prat icanten-
te ia nf io exist ianr produtos paf a as
zonas afectadas.

Hd igrLralmente grande falta cle uten.
si l ios clorndsticos nos centros cle aco-
moclacSo. nomeaclamente panelas e
pratos.  "Se hd panelas,  as  pessoas n ic l
t6m pratos.  Nalq t rns casos.  a  comic la
rd servicla no ch5o. pois nio hd outro
i 'ec l r rso. . .D in formaram-nos.

Marrddmns nti lho * colt ta uma fon-
te l igada ao Progranra cle Emerg6ncia
n;iquela provincia - tras n6o hd moa-
gens "  As pessoes s6o o l r r ig t tdas a
tor rar  o  cerea l .  Orr t ras vezes,  mandd-
mos iecido, tras oomo ndo hd r l6qrr l-
nas de costura, as pessoas servem se
do tecido cotno capulanas, poroue nio
hd meios para se fazer um vesticlo ou
uma camisa ou Lrmas calqas. Em al-
1;.r'rs pontos, a situaqdo 6 cluase absur.
da: porque n5o h6 urna sinrples aoua-


