
SEGUNDO A PRIMEIRA-DAMA 

Melhora permanência 
da criança na escQla 
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MOÇAMBIQUE 
registou 

progressos 
significativos 
no ingresso e 
permanência 
de crianças e 

adultos na escola, 
0 

embora continuem§ 
os desafios, ~ . 

sobretudo, na 
alfabetização da 

mulher. 

N
rimeira-dama, Isaura 

Nyusi, fez estas considc
ações quando se dirigia 
ntem aos cônjuges dos 
irigentes da província 

de Manica, numa reunião cujo 
objectivo era debater e procurar 
soluções para os problemas so
ciais no país. 

Fez saber que os avanços re
sultam da conjugação de esforços 
entre o Governo e diversos acto
res de boa vontade que têm con
tribuído para o bem da sociedade. 

~·contudo; o analfabetismo 
ainda prevalece, sendo ainda mais 

Primeira-dama interagindo com crianças 

grave em mulheres adultas, em no desenvolvimento do país. 
que em cada 100, cinquenta e oito Apelou aos presentes a conti
precisam de ser alfabetizadas", nuarem a envidar esforços con
enfatizou. juntos no sentido de promoverem 

Este mal, apontou, continua a maior segurança e assistência aos 
impedir a prática da cidadania e grupos vulneráveis para que pos
a atrasar o país na luta contra a sam participar, de forma activa, 
pobreza, minando deste modo o em todas as esferas da vida social 
bem-estar das populações. sem discriminação. 

A esposa do Presidente da Re- "A nossa aposta urgente deve, 
pública, que visita a província de igualmente, incidir na adopção e 
Manica desde ontem, ressaltou o facilitação de implementação de 
impacto negativo dos casamentos medidas para a promoção de uma 
prematuros, da violência contra educação que leve a uma modifi
as raparigas, mulheres, crianças cação social e cultural das condu
e idosos, das gravidezes precoces tas praticadas nas comunidades 

e, como é óbvio, a melhoria das 
condições sociais da população", 
observou. 

Depois de interagir com os 
cônjuges dos dirigentes de Ma
nica, a Primeira-dama visitou o 
Centro Aberto de Nhamadjessa, 
distrito de Chimoio, onde fez a 
entrega simbólica de meios de 
compensação a pessoas com 
deficiência física, em particular 
crianças, assim como artigos de 
vestuário aos necessitados. 

Ali, Isaura Nyusi dialogou ain
da com a população e convidou 
as mulheres que aprendem apre-

parar papas enriquecidas neste 
centro a partilhar as suas experi
ências com outras da comunidade 
para o combate da desnutrição 
crónica, que , actualmente , se 
estima em 42 por cento na pro
víncia. "Aproveito esta ocasião 
para apelar à vossa adesão aos 
centros de saúde para o rastreio 
do cancro do colo do útero, da 
mama, da próstata, do HIV /Sida 
e da tuberculose, pois quanto 
mais cedo formos ao hospital e 
ser detectada a doença mais fácil 
e barato é o tratamento e a cura 
destas doenças, que estão a cau
sar a morte de muitos cidadãos", 
disse, convidando igualmente 
as mulheres a aderirem ao pla
neamento familiar e a apostar 
no aleitamento exclusivo dos 
bebés até aos seis meses de vida 
para garantir o seu crescimento 
saudável. 

.. Hoje, último dia de trabalho 
nesta província, Isaura Nyusi vai 
participar na 1 Sessão Ordinária 
do Conselho Central da Continu
adores e dirigir um encontro com 
mulheres jovens e adultas deste 
ponto do país. 


