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As vítimas das chuvas das comunas do Cazenga, Hojiya- 
Henda e Tala-Hady, município do Cazenga, vão ser, 
Em breve, alojadas, em casas, que estão a ser construí 
Das na circunscrição. 
As casas, no bairro de Kala-Huenda, resultam de um 
Investimento da Administração Municipal, dentro do 
Fundo de Gestão Municipal estimado em cinco milhões 
De dólares. 
Com dois quartos, sala, cozinha, casa de banho, 
Marquise e quintal, as casas estão concluídas dentro de 
Nove meses, com diz a placa colocada à entrada da 
Obra. Carlos Natureza, chefe da Repartição de Estudos e 
Planeamento da Administração Municipal, disse que as 
"Obras estão paradas, desde Janeiro, por causa das 
Fortes chuvas que tem dificultado o acesso, ao local, 
Dos camiões com material de construção". 
Outras casas estão a ser construídas na comuna do 
Cazenga para as pessoas que viviam próximo da vala de 
Drenagem, de onde, por precaução, foram retiradas. 
"As pessoas retiradas dessas áreas foram colocadas em 
Tendas, agora estamos a criar condições de 
Habitabilidade para que possam viver condignamente", 
Explicou o administrador municipal, Tany Narciso. 
Segurança e Saúde 
A administração municipal do Cazenga chamou a si a 
Responsabilidade da construção de um posto policial. 
Tany Narciso disse que a construção do posto de 
Polícia vai melhorar a segurança da população que vive 
Nas áreas que limitam os municípios de Viana e 
Cacuaco. 
A Administração Municipal, aproveitando-se do Fundo 
De Gestão Municipal, reabilitou e ampliou, em 2008, o 
Laboratório de análise clínicas, a secretaria e instalou 
Aparelhos de ar condicionado no centro de saúde José 
Maria de Carvalho, no bairro da Vila da Mata. 
A administradora do Centro de Saúde, Maria Alberto, 
Disse que com a reabilitação do laboratório já é possível 
Fazer testes de hemograma, gota espessa, hemoglobina 
E de urina, mas queixou-se da falta de técnicos para 
Manusear os novos instrumentos. 


