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" É com enorme preocupação que a OMUNGA tem
Vindo a acompanhar a “declarada” privatização de
Espaços e património público.
Um destes exemplos é a declaração do MPLA como
Proprietário dos recintos da Feira do Lobito, da Feira
De Benguela e do Parque de Campismo de Benguela.
Pior ainda é a finalidade que se pretende dar a tais
Espaços, justificada pela sua requalificação, que apenas
Favorece os interesses privados.
Alguns exemplos na cidade do Lobito. O largo 10 de
Maio (B.o da Caponte) foi privatizado e hoje é onde se
Encontra o Supermercado SHOPRIT No bairro da Bela
Vista onde deveria ser construído o campo de futebol
De salão é hoje o NOSSO SUPER Os viveiros
Municipais do Lobito foram derrubados e hoje está em
Construção o Centro Social da SONAMET (B.o da
Caponte). A associação OMUNGA tomou também
Conhecimento de que a actual PEDIATRIA DO
LOBITO será removida porque, segundo as fontes
Contactadas e que não quiseram gravar, "o dono está a
Reclamar pelo espaço." De forma verdadeiramente
Arbitrária e desumana, todo o espaço que limita a
Pediatria actualmente a ser utilizado para o armazenamento
De contentores. Esta acção põe em causa a saúde das crianças ali
Internadas além do risco a todos os utentes devido ao
Permanente movimento de camiões e de contentores,
Barulho e poeira. Por outro lado, a própria casa
Mortuária daquele estabelecimento hospitalar já foi
Derrubada. Lembramos ainda que a referida PEDRIATRIA foi
Alvo (há tempos) de programa de Investimento público
Para a sua reabilitação. Por isso solicitamos
Esclarecimentos sobre tal facto.
Mais uma vez a associação OMUNGA aclama por
Medidas urgentes para se pôr cobro a esta desenfreada
Privatização do bem comum e por outro lado
Recomenda a urgente aplicação da resolução da
Assembleia Nacional que exige que todas as
Administrações Municipais elaborem imediatamente
(de forma participativa) os seus Planos Directórios"

