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CIDADE DO CUITO

Fraca procura de rotas
inter-provinciais

COMBOIOS DO CFB CUMPREM MISSÃO

Mais de duas mil pessoas
regressaram ao Moxico
José Rufino | Luena
Um total de 2.829 cidadãos
retidos nas províncias de
Benguela, Huambo e Bié
regressaram, entre sábado e
domingo, à província do
Moxico, por via do Caminhode-Ferro de Benguela, no
cumprimento do decreto que
permite o regresso de pessoas
às suas províncias de origem.
Uma equipa multissectorial destacada na estação
do Luena assistiu os passageiros durante o desembarque, no cumprimento
das medidas de higienização, rastreio e preenchimento de fichas para a sua
localização.

Uma equipa
multissectorial
destacada na estação
do Luena assistiu os
passageiros durante
o desembarque, no
cumprimento das
medidas de
higienização.
O chefe do departamento
de Saúde Pública no Moxico,
Balde Bernabé, disse que, em
conformidade com as regras
de segurança, todos os passageiros terão que cumprir a
quarentena domiciliar e aqueles que apresentarem sintomas
associados à Covid-19, ficarão

em quarentena institucional.
“Temos uma equipa criada
para o devido acompanhamento destas pessoas, que
estão a chegar, estamos a fazer
o registo de todos eles para
facilitar a localização de cada
um dos passageiros que chegou
ao Luena, entre os dias 11 e 12
de Abril, no quadro de levantamento da cerca sanitária".
O Jornal de Angola ouviu
alguns passageiros que enalteceram as medidas do Executivo que permitiram o
regresso à casa e prometeram
cumprir a quarentena domiciliar, orientada pelas autoridades sanitárias. Maria Teresa,
uma das passageiras, afirmou
que o cumprimento da qua-

rentena é obrigatório, para
prevenir não só a vida da família, mas também de todos os
habitantes, disse a cidadã, que
permaneceu mais de duas
semanas no Cuito, devido ao
Estado de Emergência.
António Domingos, que
esteve retido na província do
Huambo, disse que o decreto
do Estado de Emergência é
uma das medidas necessárias
que visa prevenir a vida e
evitar erros cometidos por
muitos países. “Angola registou até aqui poucos casos da
covid-19. Se cada cidadão
acatar as medidas de prevenção, seremos um dos poucos
países a não ter propagação
comunitária”, rematou.

NO CUNENE

Macon cancela viagem por falta de passageiros
A Macon, principal empresa
transportadora rodoviária de
passageiros e cargas na província do Cunene, cancelou,
ontem, todas as viagens com
destino às províncias da Huíla,
Benguela e Luanda, por falta
de passageiros.
S egundo con statou a
Angop, não obstante se tratar
do último dia do levantamento
da cerca sanitária para a circulação inter-provincial de

pessoas devido ao Covid-19,
que foi até às 23h59 de ontem,
o parque dessa transportadora
estava “às moscas”.
Por força do Decreto Presidencial sobre a prorrogação
do Estado de Emergência, a
partir de hoje fica proibida a
movimentação inter-provincial de pessoas, seja por via
aérea, marítima, ferroviária,
rodoviária ou fluvial, até ao
dia 25 deste mês de Abril.

O levantamento da cerca
sanitária nacional entrou em
vigor no dia 11.
Em declaração ontem à
Angop, o gerente do terminal
inter-provincial da Macon
em Ondjiva, Fernando Miguel,
disse que no domingo (dia
12) e ontem, a empresa não
realizou qualquer viagem por
falta de passageiros, depois
de no sábado terem operado
com três autocarros.
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Apesar de ontem ter sido o último dia do levantamento da cerca sanitária o parque estava vazio

De Ondjiva, explicou, saíram três autocarros com 29
passageiros cada, com destino
às províncias da Huíla, Benguela e Luanda, sem qualquer
concorrência, visto que a
transportadora Ango-Real
paralisou os seus serviços de
viagem inter-provincial em
finas de 2019.
Actualmente na província
do Cunene estão em quarentena 193 cidadãos, sendo
95 institucional e 98 domiciliar, tendo a província oito
centros de quarentena: três
na cidade de Ondjiva e um
em cada um dos seis municípios da província.
O Covid-19 é uma pneumonia que emergiu na cidade
c h i n e sa d e Wu h a n , e m
Dezembro, causada por um
novo Coronavírus. A pandemia
tem sido comparada à síndrome respiratória aguda
(SARS, na sigla em inglês) que
aconteceu em 2002 e 2003.
Angola regista, até ao
momento, 19 casos positivos
da doença, dos quais dois
mortos e quatro recuperados,
estando há quatro dias (96
horas) com esses números,
de acordo com a actualização
da Comissão Interministerial
para Resposta à Pandemia.

A cidade do Cuito, capital
da província do Bié, estava
quase sem passageiros
para as rotas inter-provinciais no último dia da
prorrogação do levantamento temporário da cerca
sanitária provincial.
Na manhã de ontem os
principais parques de autocarros de transporte interprovincial, tais como do
Chissindo, Macon (Cuito) e
Cunje, registaram um movimento fraco de passageiros
para o Huambo, Luanda,
Moxico, entre outras.
Somente pelas 8 horas
da manhã 13 passageiros
seguiram para Luanda,
pela transportadora Macon,
ao passo que nos outros
parques verificou-se a
presença de apenas alguns
cidadãos que pretendiam
deslocar-se para o interior
do Bié.
O responsável do Parque do Chissindo, um dos
maiores da cidade do Cuito,
Domingos Jamba, afirmou
que a escassez de passageiros para as rotas interprovinciais deveu-se ao
facto de muitos citadinos
terem aproveitado os dois
primeiros dias (sábado e
domingo) dados pelas
autoridades.
Sem adiantar o número
de passageiros que se deslocaram para as diversas
localidades, via rodoviária,
nas últimas 48 horas,
Domingos Jamba admitiu
que desde a manhã de
ontem que nem sequer há
passageiros para a vizinha
província do Huambo,
tendo registado somente
cidadãos com destino aos
municípios do Chinguar
e Chitembo (Bié).
Cenário idêntico foi
constatado na Estação do
Caminho-de-Ferro de
Benguela (CFB), no Cunje
(cerca de sete quilómetros
do Cuito), de onde também
não embarcou nenhum
passageiro para as províncias do Huambo, Benguela
e Moxico.
Sábado regressaram à
procedência 237 concidadão s da província do
Moxico que estavam reti-

dos no Bié durante 15 dias,
na sequência do Estado de
Emergência, num comboio
dos Caminhos-de-Ferro
de Benguela.
Desse número, 125
cidadãos estavam sob
tutela do Governo local,
que havia encaminhado
oito crianças, seis idosos
e 38 mulheres ao Lar dos
Idosos Elavoko Lyomwenho, arredores da cidade
do Cuito.

O regresso às áreas
de origem insere-se
num período de
excepção aberto
pelo Governo,
contemplando
apenas passageiros
que estavam retidos
fora das suas áreas
de residência. Essa
medida excepcional
não abrange os
passageiros que
estiverem em
quarentena
Setenta e três homens
estavam confinados numa
instalação junto à Estação
do CFB no Cunje e os demais
estavam em casas de familiares, amigos ou outras
pessoas conhecidas.
Os concidadãos do
Moxico haviam se deslocado ao Bié por diversas
razões (por trabalho, negócios e problemas familiares), mas não puderam
regressar oportunamente
à procedência no último
comboio face a entrada em
vigor do Estado de Emergência no dia 27 de Março.
O regresso às áreas de
origem insere-se num
período de excepção aberto
pelo Governo, contemplando apenas passageiros
que estavam retidos fora das
suas áreas de residência.
Essa medida excepcional não abrange os passageiros que estiverem em
quarentena, como explicou, sexta-feira, a ministra
da Saúde, Sílvia Lutucuta.
O levantamento da
cerca sanitária terminou
às 00H00.
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Estação de comboio registou fraca afluência de passageiros

