CASA-CE
CONVERGÊNCIA AMPLA DE SALVAÇÃO DE ANGOLA

SECRETARIADO PARA A COMUNICAÇÃO E MARKETING

Nota de Imprensa
O Secretariado para Comunicação e Marketing da CASA-CE, vem por esta deplorar o facto da
Direcção do INAMET, na pessoa do titular Senhor Domingos José do Nascimento, ter
inviabilizado a visita do Presidente Abel Chivukuvuku às instalações centrais daquela
instituição, como cidadão e na qualidade de dirigente político.
Os documentos oficiais de solicitação, que vincavam a intenção do Presidente da CASA-CE em
visitar o local, deram entrada nos dias 28 de Março para a visita do dia 31 do mesmo mês e dia
31 de Março para a visita que deveria ser realizada no dia 06 de Abril, todas indeferidas com
justificações pouco abonatórias.
O motivo da insistência da visita advém de uma publicação do INAMET que alerta para
precipitações pluviométricas, ou seja, chuvas torrenciais contínuas acima da média para o mês
de Abril e se ocorrerem, poderão provocar danos humanos e materiais incalculáveis.
Em risco e de acordo o próprio INAMET, estão dezenas de milhares de pessoas vulneráveis
sobretudo nas zonas residenciais dos bairros da Boavista e Samba em Luanda, a abraços com as
ravinas e em condições de habitabilidade extremas.
Depois de constatar em presença física, durante as visitas que efectuou junto dos hospitais e
população, na sequência da crise epidemiológica da Febre-amarela e Malária-grave, que
continuam a ceifar vidas e a debilitar física e psicologicamente os angolanos, bem como, as
recentes catástrofes das enxurradas do Lobito, do Lubango e nos bairros de Luanda, o
Presidente Chivukuvuku, coagido pela sua consciência humana e responsabilidades políticas,
tomou esta decisão de recolher dados precisos junto do INAMET, para ajudar a despertar as
instituições competentes do Estado, na medida em que a realidade habituou-nos a ver as
autoridades a correrem atrás dos escombros e a recolher mortos, ou a tentar salvar vidas, quando
se podia evitar danos maiores, se fossem envolvidos meios através de um plano preventivo de
emergência, que impediria os desastres e o envolvimento de meios materiais, humanos e
financeiros colossais.
Luanda, aos 06 de Abril de 2016
O Secretariado para Comunicação e Marketing da CASA-CE

