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ESTE ANO EM MANICA 

Tuberculose e SIDA 
matam 50. professores 

VICTOR MACHIRICA 

O IIIV/SIDA e 
outras doen�as 

lnfecclosas e 
degeneratlvas 

mataram mals de 
50 professores 

O 

de Janeiro a esta � 
, ...:

parte na provrncla 
central de Manlca. 

D 
urante o mesmo periodo 
a centenas de docentes 
foram diagnosticadas as 
mesmas enfermidades 
e encontram-se neste 

momento em tratamento. 
Os dados foram revelados pelo 

secretario provincial do Sindicato 
Nacional dos Professores de Mo
gambique (ONP/SNPM) em Mani
ca, Antonio Taimo, no decurso das 
celebraQöes do Dia do Professor, 
assinalado na ultima segunda
·feira. 12 de Outubro, no pais.

Discursando no acto, Taimo
deu a conhecer que pelo me
nos 468 docentes padecem de
tuberculose e HIV/SIDA; dos
quais 231 säo seropositivos que
se encontram em tratamento
anti-retroviral ao nivel das varias
unidades sanitarias da provincia.

Aquele responsavel sindical
apontou OS distritOS de Barue
e Gondola como sendo os que
apresentam maior numero de
professores infectados pelo HIV/
SIDA e doenQas associadas, os
quais estäo a receber tratamento
em diferentes unidades sanita
rias, no ämbito do programa de
assistencia medica e medicamen
tosa disponibilizada pelo Governo
Provincial atraves do sector da
EducaQäo e Cultura.

Na ocasiäo Taimo falou da
necessidade de valorizaQäo e dig
nifica<Jäo do professor. facto que
afirmou passar necessariamente
pelo reconhecimento dos direitos
desta camada socio-prossional
consagrados no Estatuto Gera!
dos Funcionarios e Agentes do
·Estado (EGFAE).

Para aquele dirigente, "ao
celebrarmos mais um aniversario
da organiza<Jäo importa tambem
falar do empenho e contributo que
o professor tem demoilstrado no

Para alem de mais de 50 professores que morreram desde o inicio do ano em Manica vitimas do TB e HIV/SIDA tantos outros estäo em tratamento anti
·retroviral

quotidiano e das dificuldades que 
tem encarado para levar a bom 
porto a sua missäo". 

Afirmou ser imperioso valo
rizar o professor, acto que deve 
passar pela regularizaQäo da sua 
situa<]äo salarial, das carreiras 
profissionais e pela resolu<]äo de 
outros problemas que afectam os 
docentes e que tem sido a causa 
da desmotiva<]äo desta classe de 
funcionarios publicos. 

Sobre esta materia Antonio 
Taimo disse que do universo de 
14.487 docentes e näo docen
tes 13.050 säo funcionarios do 
quadro e 1437 säo agentes do 
Estado e deste numero apenas 
1733 mudaram de carreira, 
estatfsticas que considera bas
tante baixas. tendo em conta a 
avalancha de professores que 
ainda clamam pela regularizaQäo 
da sua situa(]äo. 

O distrito de Manica, segundo 
aquele responsavel, e o que mais 
se evidenciou na regulariza(]äo 
das carreiras profissionais dos 
decentes, tendo instrufdo mais de 
50 por cento dos processos. Os 
restantes distritos estäo na fase 

de instru(]äo, apontando_ como 
estando na origem deste quadro 
a morosidade na confirmaQäo de 
cabimento ol'(]8Illental por Parte da 
entidade responsavel, a Direc<1äo 
Provincial da EducaQäo e Desen
volvimento Humano de Manica. 

AS LAMENTA(;ÖES 
DE SEMPRE 

Professores da provincia de 
Manica juntaram na ultima segun
da-feira a sua voz para em coro 
manifestar as suas lamenta(]öes 
face aos problemas que consi
deram cronicos e que, apesar de 
serem denunciados e conhecidos, 
continuam a apoquentar a classe 
docente. 

Relativamente aos salarios. os 
professores de Manica afirmam 
ser penoso o cenario que continua 
a se verificar um pouco por toda 
a provincia, em que professores 
afectos as regiöes recönditas, sem 
institui<]öes bancarias, continuam 
a percorrer longas distäncias para 
receber os seus ordenados nas zo-, 
nas cobertas pela rede bancaria. 

Para a realiza<1äo destas via-

gens os professores em causa säo 
obrigados a abandonar os postos 
de trabalho, a sujeitar-se a despe
sas com o transporte. alojamento 
e alimenta(]äo para levantar sa
larios ex.iguos que acabam, por 
isso, sendo absorvidos com estas 
mesmas despesas. 

Os distritos de Tambara. Guro. 
Macossa e Machaze säo os mais 
afectados por esta situaQäo e onde 
os professores e outros funcio
narios e agentes do Estado säo 
obrigados a percorrer dezenas 
ou centenas de qui16metros para 
terem acesso ao seu ordenado 
mensal, correndo varios riscos. 

Ern mensagem apresentada na 
ocasiäo, o secretario do SNPM/ 
ONP destacou ainda a prevalencia 
da falta de apoio financeiro para 
implementaQäo de micro-projectos 
de geraQäo de rendimentos. inte
grados, por exemplo . no ämbito 

· dos "7 milhöes". a falta de assis
tencia as crian(]as 6rfäs de pais
professores, a falta de disponibili
dade imediata de subsidio de fune
ral, a morosidade no pagamento de
subsfdio de seis meses de docentes
que perderam a vida e sua res-

pectiva pensäo de sobrevivencia, 
a ausencia da assistencia medica 
e medicamentosa adequada e a 
falta do chamado subsidio de giz 
que. segundo ele, prejudica a vida 
do professor. entre outros. 

Na provincia de Manica as ce
rimonias centrais das celebra(]öes 
do Dia do Professor foram marca
das com a deposi(]äo de coroa de 
flores no monumento consagrado 
aos her6is mo<Jambicanos, segui
da de um comicio orientado pelo 
presidente do municipio da cidade 
de Chimoio, Raul Adriano. 

Actividades culturais, recrea
tivas e desportivas caracterizam 
a efemeride ao nivel da provincia 
de Manica. que foi celebrada sob 
o lema: Uilidos Pela Profissio
naliza(]äo do Docente para Uma
Educa<Jäo de Qualidade".

O Governo. Provincial foi repre
sentado pelo director provincial 
da Educa(]äo e Desenvolvimento 
Humano, Esteväo Rupela, o qua! 
assegurou ser preocupa(]äo do 
Executivo continuar a trabalhar 
no sentido de sanar, de forma 
gradual, todas as preocupa<]öes 
que apoquentam o professor. 
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