
TRATAMENTO DE CANCROS 

Isaura Nyusi pede apoio às empresas russas  que operam na indústria 

extractiva 

- A esposa do Presidente da República Isaura Nyusi apelou na Rússia às empresas daquele 

país que já operam na indústria extractiva para ajudarem Moçambique na aquisição de 

equipamento de ponta para o tratamento de cancro. 

 

NNestnmmmmeeste momento a Rosneft e a Gazetta estão envolvidas na pesquisa e 
prospecção do gás natural na bacia do Rovuma e na exploração das areias 

 Neste momento a Rosnetf e a Gazetta estão envolvidas na pesquisa e prospecção do gás natural 

na bacia do Rovuma e na exploração das areias pesadas de Pebane, na província de Zambézia 

respectivamente. Aesposa do presidente da República entende que através de acções de 

responsabilidade social estas companhias podem contribuir  na melhoria da saúde da mulher e da 

criança. 

 O posicionamento de Isaura Nyusi que integrou a delegação presidencial na visita oficial à 

Federação da Rússia foi apresentado pelo director nacional adjunto do Género, Criança e Acção 

Social no Ministério do Género, Criança e Acção Social Sansão Buque que é igualmente 

assessor do Gabinete da esposa do Chefe do Estado moçambicano. 

“Dentro daquilo que é a responsabilidade social corporativa das empresas que actuam no nosso 

país nas áreas do Petróleo e gás devem ser chamadas a contribuírem para pelo menos dentro do 

nosso país, possamos ter estes equipamentos para as três regiões do país com vista a 

melhorarmos a saúde da mulher e da criança e minorar o sofrimento das mulheres em 

Moçambique porque sabemos que grande parte desta camada enfrenta casos de cancro da mama 

e com estes equipamentos pode ser possível o país dar um salto qualitativo de ponto de vista de 



atendimento e de tratamento”, disse Sansão Buque director nacional adjunto do Género, Criança 

e Acção Social no Ministério do Género, Criança e Acção Social. 

A esposa do Presidente da República Isaura Nyusi visitou na Federação da  Rússia, o Centro 

Internacional de Pesquisa Radiológica que se dedica ao tratamento de cancros e um hospital de 

caridade que se dedica ao tratamento de doente em fase terminal. 

Na hora do balanço, Sansão Buque disse que Moçambique e a Rússia podem assinar 

memorandos neste sector. 
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