MUNICIPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA

AO
PRESIDENTE DO DISTRITO MUNICIPAL
DE LICHTENBERG- BERLIM
Senhor Michael Grunst

Maputo, 13 de Abril de 2020

Excelência,

1. Antes de mais, queremos endereçar as nossas saudações ao Sr. Micheal Grunst,
Presidente do Distrito de Lichtenberg, em extensão à sua família, colaboradores do
Distrito e igualmente, a todos os parceiros de Cooperação Lichtenberg e KaMubukwana,
na esperança de que todos estejam a gozar de boa saúde, apesar da pandemia da Corona
Vírus que assola o mundo inteiro.

2. Quando recebemos a vossa comunicação ficamos satisfeitos porque sentimos que apesar
da distância e da crise que o mundo atravessa, os dois distritos, Lichtenberg e
KaMubukwana, estão sempre ligados. Isso nos enche de alegria e esperança, assegurando
que em breve, voltaremos a sentir muitos abraços, com o calor africano.

3. Quando tomamos conhecimento da invasão deste inimigo da saúde e do bem-estar dos
seres humanos (COVID ˗ 19), a preocupação foi maior, tendo se verificado pânico e

agitação no seio das nossas comunidades, arrastando-se aos nossos funcionários da
Administração que ficaram receosos em dar continuidade à vida laboral.
4. Moçambique, até hoje, tem registado 21 casos confirmados da COVID ˗ 19, dos quais 10
casos são na província de Maputo (zona sul) e os outros 11 na Província de Cabo
Delgado, norte do País.

5. O Distrito Municipal KaMubukwana em parceria com várias Instituições, organizações
da Sociedade Civil e com o envolvimento dos líderes religiosos, tradicionais e líderes
locais (Secretários dos Bairros), tem vindo a realizar acções de sensibilização contra a
COVID ˗ 19, cujo objectivo essencial é divulgar mensagens de prevenção da
contaminação desta pandemia, nas igrejas, terminais rodoviárias, paragens e mercados do
Distrito, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique (PRM) e a Polícia
Municipal (PM) para o cumprimento dos decretos vigente nesse âmbito.

6. Foi declarado Estado de emergência (terceiro nível) no País. Neste sentido, foram
reforçadas algumas medidas de prevenção contra a propagação da COVID ˗ 19, de forma
a evitar um colapso iminente, o qual podemos associar à vulnerabilidade das nossas
comunidades, das condições e capacidade das nossas unidades sanitárias, em particular da
Cidade de Maputo, onde se encontra o nosso Distrito KaMubukwana.

7. Além disso, devido às novas medidas de emergência estipuladas no nosso País, como
sejam, cumprimento de distanciamento mínimo recomendado e a redução do número
efectivo de trabalhadores nos gabinetes de trabalho (escala de permanência laboral),
temos vindo a deparar com atrasos e morosidade no tratamento dos assuntos, no geral,
inclusive do Projecto NAKOPA, pelo que aceitem, por favor, o nosso perdão
antecipadamente pelos transtornos possíveis.
8. Entretanto, esta pandemia, mais uma vez, vem confirmar que a cooperação e
solidariedade entre os povos são fundamentais, devendo ser permanente, de forma a se
cultivar o espírito de irmandade e de partilha constante, de tudo que visa potenciar o
desenvolvimento de cada cidadão, quarteirão, bairro, localidade, posto administrativo,
distrito, província, país, continente e o mundo global, respeitando as diversidades
socioculturais, políticas, económicas, etc.

9. Estamos perante uma situação que irá exigir de cada um de nós, definição de uma
estratégia global para a recuperação da nossa nação, através de medidas de prevenção
mais assertivas, sobretudo, que possam necessariamente, estabelecer uma cooperação
inteligente e efectiva, baseada na solidariedade entre os povos.

10. Senhor Micheal Grunst, Presidente do Distrito Municipal de Lichtenberg, para terminar,
quero mais uma vez manifestar a nossa enorme satisfação e júbilo por tê-los recebido aqui
no Distrito, essa delegação maravilhosa de pessoas humildes e acima de tudo simpáticas.
Estamos gratos acima de tudo. Também manifestar a minha solidariedade a todas as
famílias que sofrem neste momento, muito em particular em Lichtenberg devido ao
COVID ˗19. Tenho fé que rapidamente ficaremos livres desta calamidade sem rosto e
estaremos sempre presentes para continuar a dar a nossa contribuição rumo ao bem dos
nossos povos.

Pela Cooperação, Solidariedade e luta contra COVID ˗ 19, A Luta Continua!

Respeitosamente

Rui Matusse

