
C R U Z  V E R M E L H A  D E
M O Ç A M B I Q U E

JANEIRO, 2020  •  NÚMERO 1

Boletim Informativo Mensal da Província de Gaza

SAUDAÇÃO DO SECRETÁRIO
PROVINCIAL DA CVM DE GAZA
Simone Bonate

É com grande satisfação que me diri jo a vós caros leitores.
Em primeiro lugar gostaria de forma especial mandar uma
saudação e desejar 2020, um ano próspero, de muito
trabalho e muitas conquistas.
Uso as minhas primeiras palavras para apresentar-vos a
iniciativa de parti lhar as actividades da Cruz Vermelha de
Moçambique (CVM) ao nível da  Província de Gaza,
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usando este meio “Boletim Informativo” e que será publicado mensalmente relatando
as actividades desenvolvidas durante o mês. A CVM tem como missão contribuir
para a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis, prevenindo
e aliviando o sofrimento humano em todos os lugares, através de mobilização de
recursos para a promoção da cultura de paz e não-violência, solidariedade e
inclusão social.
Actualmente, a Delegação Provincial de Gaza está a implementar um projecto de
Redução do Risco de Desastres (RRD) nos distritos de Chibuto, Chókwè e Guijá, na
sua terceira fase, em parceria com a Cruz Vermelha Alemã (CVA), abrangendo um
total de 23 comunidades.
Espero que esta iniciativa seja úti l  e que contribua de certa forma para o
enriquecimento dos conhecimentos do caros leitores em relação às acções
humanitárias da CVM no geral e na província de Gaza em particular.
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Em junho de 1859, uma das piores batalhas da época desdobrou-se na região de
Solferino, no norte da Itália, com 40.000 mortos e feridos como resultado. O suíço
Henry Dunant, que estava então a passar pelas proximidades da batalha, decidiu
ficar e prestar assistência aos  soldados feridos e moribundos com a ajuda das
mulheres e meninas da região, ainda que  lhes faltasse conhecimentos médicos. Após
essa experiência, Dunant teve a ideia revolucionária de treinar voluntários em tempos
de paz para ajudar os mais vulneráveis em tempos de crise com uma assistência
imparcial e neutra. Quatro anos mais tarde, fundou-se então o Comitê Internacional
da Cruz Vermelha.

Durante o mês de Janeiro 2020, a CVM em parceria com a CVA, apoiou duas
capacitações, isto é, Conselho Técnico Distrital de Gestão de Calamidades (CTDGC)
de Guijá nos dias 7 e 8; CTDGC de Chókwe nos dias 9 e 10.
Estas capacitações tinham como objectivo preparar os CTDGC e outros órgãos de base
sobre os mecanismos de intervenção em caso de uma calamidade natural. As mesmas
foram facil itadas pelos Técnicos do INGC ao nível provincial, com participação
especial do Delegado Provincial desta instituição - Manuel Machaieie.
Temas tratados:
·Actualização das Subcomissões
.Revitalização do CTDGC em matéria de prevenção e mitigação de desastres
·Debate sobre mecanismos de coordenação na resposta a calamidades (seca e cheias).
.Elaboração do plano de resposta a seca, no distrito de Guijá.
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CALAMIDADE - Substantivo feminino
Desgraça pública; desastre, catástrofe // Infortúnio que atinge uma pessoa ou um grupo de pessoas: é uma
calamidade ter de aturar um tagarela // Acontecimento que acarreta destruição, que traz consigo a
desgraça, sendo capaz de causar dano, prejuízo, perda.

QUITES DE LIMPEZA AOS COMITÉS DE ÁGUA E SANEAMENTO
O projecto RRD a ser implementado nos distritos de Chibuto, Guijá e Chókwe, actua
nas áreas de Aviso Prévio, Segurança Alimentar e Água e Saneamento do Meio. Em
cada uma das 23 comunidades beneficiárias, foram criados três Comités (Comité
Local de Gestão de Risco de Calamidades, Comité de Segurança Alimentar e
Comité de Água e Saneamento).
Durante o mês de Janeiro, o projecto apoiou os Comités de Água e Saneamento das
23 comunidades distribuindo Quites de Limpeza, compostos por 1 carrinho de mão, 2
enxadas, 2 catanas, 2 pás e 2 ancinhos. O objectivo é facil itar o trabalho destes
Comités na organização de campanhas de limpeza comunitárias.
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O mês de Janeiro foi também marcado pelas capacitações dos Comités Locais de
Gestão de Risco de Calamidades (CLGRC) de Sangena, Chiduachine e Nhangale no
distrito de Chókwe; Mondeiane, Mbanhela e Maguigui em Chibuto.
Estas capacitações foram conduzidas pelos Técnicos de Segurança Alimentar em
parceria com os Serviços Distritais de Actividades Económicas dos dois distritos, e
tinham como objectivo, assegurar com que os membros dos CLGRC sejam capazes de
gerir de uma forma eficaz as motobombas sem precisar de terceiros em caso de
pequenas avarias. 


