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Eleições Gerais marcadas por tentativas de enchimento de urnas 

Polícia exerce violência nos 
círculos eleitorais dominados 

pela oposição 
Maputo (Canalmoz) – Nos três 

círculos eleitorais dominados pela 
oposição e com potencial para de-
cidir as eleições, a Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) e a 
Força de Intervenção Rápida (FIR) 
desencadearam, durante o todo o 
processo eleitoral, episódios de vio-
lência, que atingiram seu ponto mais 
alto durante a fase de apuramen-
to dos resultados, para afugentar a 
população que quis acompanhar o 
apuramento, perante uma real ame-
aça de fraude eleitoral, caracteriza-
da pelas tentativas de introdução de 
urnas com votos já marcados a fa-
vor da Frelimo e do seu candidato.

Zambézia, Nampula, Beira e in-
terior de Tete foram os principais 
palcos da violência policial e em 
todos eles houve episódios de ten-
tativas de enchimento de urnas. Na 
Zambézia, mais concretamente em 
Quelimane, na EPC de Coalane, foi 
descoberto um caderno inteiro com 
votos já assinalados a favor do can-
didato da Frelimo. O nervosismo 
estava instalado, e a Polícia muito 
cedo ocupou as salas e envolveu-se 
em escaramuças com a população.

Na Beira, mais concretamente na 

Munhava, um cidadão que transpor-
tava urnas e os respectivos boletins 
de voto foi detido pela Polícia. Esse 
cidadão justificou-se dizendo que 
tinha sido mandado pelo director 
local do STAE. Mas os tiroteios pro-
longaram-se até a noite adentro na 
Avenida Samora Machel, no Bairro 
da Munhava. Ainda em Sofala, des-
ta feita em Dondo, a Polícia assassi-
nou o delegado de candidatura do 
MDM. O correspondente do jornal 
“Zambeze”, Jordan Nhane, teve o 
seu material confiscado depois de 
ter filmado e gravado uma discussão 
dos MMV’s, quando introduziam vo-
tos a favor da Frelimo numa urna. A 
população e os delegados de candi-
datura deixaram as urnas com a FIR. 
Em Tete, mais concretamente em 
Tsangano, dez mesas foram desacti-
vadas e a votação foi suspensa (pelo 
menos até ao fecho desta edição), 
quando um grupo de membros da 
Frelimo foi apanhado em flagrante 
com mais de três urnas, todas elas 
com votos já assinalados a favor da 
Frelimo e do seu candidato. Aqui, 
quatro membros da Renamo foram 
detidos, segundo informa o deputa-
do da Renamo, Francisco Maingue.

Em Nampula, outro bastião da 
oposição, pelo menos na cidade, 
quando ia começar o apuramento, a 
Polícia começou a disparar, e a EDM, 
por várias vezes, cortou a corrente 
eléctrica. Em todos os bairros da pe-
riferia, não havia energia. Só no cen-
tro da cidade, na chamada cidade-
-de-cimento, é que havia energia e as 
ruas estavam iluminadas. Nos bairros 
periféricos, decorria uma operação 
policial de grande envergadura, em 
todos os centros de votação. A FIR a 
impedia os eleitores que ainda esta-
vam a aguardar a sua vez para votar, 
por terem chegado às Assembleias 
de Voto antes das 18h00, hora ofi-
cial do encerramento da votação.

Em todo o caso, o apuramen-
to feito até aqui a nível global, que 
não ultrapassa a casa dos 12% por 
cento de processamento, coloca na 
frente o candidato da Frelimo, Fi-
lipe Nyusi, com mais de 50% dos 
votos, seguindo-se Afonso Dhlaka-
ma, com 26%, e Daviz Simango, 
com 11%. O apuramento conti-
nua, aguardando-se as declarações 
dos órgãos eleitorais sobre toda a 
desorganização e sobre a actua-
ção violenta da Polícia. (Redacção)
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O presidente da Comissão Nacio-
nal dos Direitos Humanos, Custó-
dio Duma, denunciou ao “Canal de 
Moçambique” o facto de os obser-
vadores eleitorais do Observatório 
Eleitoral, na província de Nampu-
la, terem sido ostensivamente im-
pedidos pelos órgãos eleitorais de 
exercerem as suas funções, por fal-
ta de credenciais, que, nos termos 
da legislação, cabe ao STAE emitir.

“Só às 15h00 de hoje [ontem, 
quarta-feira], é que os observadores 
foram credenciados. Eu próprio fui 
portador das credenciais que permi-

Beira (Canalmoz) – Desconheci-
dos, trajando uniforme da Polícia de 
Protecção, assaltaram, na manhã da 
passada terça-feira (dia 14), com re-

tiram que finalmente os observadores 
possam trabalhar no terreno”, disse-
-nos Custódio Duma, que se encon-
tra em Nampula desde terça-feira.

Só depois das 15 horas os obser-
vadores começaram a deslocar-se 
para os distritos da província de 
Nampula, nomeadamente Mon-
gincual, Moma, Angoche, disse-
-nos também Custódio Duma.

O pedido de emissão de creden-
ciais para estes observadores deu 
entrada na Comissão de Eleições 
em Nampula, na passada sexta-
-feira, dia 10 de Outubro, por-

curso a arma de fogo, um balcão 
do Millennium BIM, na cidade da 
Beira, de onde roubaram avultadas 
somas de dinheiro. Desconhece-se 

tanto cinco dias antes da data do 
acto eleitoral que decorreu na 
quarta-feira, dia 15 de Outubro. 

Segundo Custódio Duma, os 
observadores agora terão de fa-
zer fé apenas nos resultados que 
forem divulgados nos editais de 
cada Assembleia de Voto, pois 
não puderam observar o acto. 

De mais de 400 observadores, 
até às 15h00 de quarta-feira, 15 
de Outubro, havia apenas 98 cre-
denciados pelo STAE de Nampula. 
(Fernando Veloso, em Nampula)

o paradeiro dos ladrões. Ainda não 
se sabe quanto dinheiro foi roubado 
do banco. Dois guardas da empre-
sa de segurança privada “G4S” con-

Denuncia Custódio Duma, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos

Observadores obstruídos pela 
CNE/STAE em Nampula 

Em pleno dia, na província de Sofala

Desconhecidos com uniforme da PRM 
assaltam balcão do BIM na cidade da Beira

Dois guardas da empresa de segurança privada “G4S” foram feridos com gravidade 
durante a troca de tiros com os assaltantes 

Publicidade



3 ano 6 | número 1314 | 16 de Outubro de 2014

www.canalmoz.co.mz

Capitais Provinciais

Maputo

Xai-Xai

Beira

Quelimane

Nampula

Lichinga

Inhambane

Chimoio

Tete

Pemba

Sexta-Feira Sábado Domingo

Previsão do Tempo até Domingo

max: 23º min: 18º

max: 28º min: 20º

max: 26º min: 23º

max: 32º min: 23º

max: 34º min: 21º

max: 35º min: 25º

max: 41º min: 23º

max: 37º min: 20º

max: 31º min: 25º

max: 32º min: 18º

max: 22º min: 17º

max: 22º min: 18º

max: 25º min: 20º

max: 35º min: 20º

max: 33º min: 15º

max: 41º min: 24º

max: 42º min: 23º

max: 37º min: 22º

max: 30º min: 25º

max: 32º min: 18º

max: 22º min: 18º

max: 22º min: 18º

max: 24º min: 19º

max: 27º min: 19º

max: 24º min: 13º

max: 28º min: 20º

max: 30º min: 21º

max: 29º min: 20º

max: 30º min: 25º

max: 23º min: 16º

max: 25º min: 19º

max: 24º min: 18º

max: 25º min: 21º

max: 28º min: 19º

max: 27º min: 14º

max: 29º min: 19º

max: 31º min: 20º

max: 28º min: 20º

max: 29º min: 24º

max: 18º min: 13º

Quinta-Feira

traíram ferimentos graves durante a 
troca de tiros com os assaltantes. A 
informação foi divulgada pelo porta-
-voz da PRM em Sofala, Daniel Ma-
cuácua. Segundo Macuácua, os as-
saltantes usaram armas de fogo AK47. 

Durante o assalto, dois guardas 
da empresa de segurança privada 
G4S contraíram ferimentos numa 
troca de tiros e encontram-se inter-
nados no Hospital Central da Beira. 
Segundo conta Daniel Macuácua, 
os bandidos abriram fogo contra os 
guardas, a partir da viatura que usa-

ram para transportar o dinheiro rou-
bado que estava numa sacola. Estão 
em curso trabalhos de investigação 
com vista a localizar os assaltantes. 

Detidos ex –militares na posse de 
armas de fogo 

No distrito do Dondo, foram de-
tidos pela PRM dois ex-militares 
na posse de uma arma AKM, com 
29 munições e um carregador.

Os ex-militares dizem que leva-
ram a arma de um militar no activo, 

que estava embriagado, no distrito 
de Nhamatanda. No entanto, não 
disseram que destino pretendiam 
dar à arma. A Polícia desconfia que 
a mesma seria utilizada para fins cri-
minais. A corporação diz que está a 
trabalhar com vista a “apurar a verda-
deira proveniência daquela arma de 
fogo, se foi, ou não, tirada do militar 
embriagado ou dum lugar incerto”. 

É o terceiro caso, no espaço de 
um mês, em que a Polícia, em So-
fala, apreende armas de fogo nas 
mãos de desconhecidos. (José Jeco)

Maputo (Canalmoz) – A cida-
de de Maputo vai ter, a partir de 
2018, uma central termo-eléc-

trica de ciclo combinado, a gás 
natural. O empreendimento, 
com uma capacidade de pro-

dução de 100 MW, irá reforçar 
a disponibilidade de energia 
eléctrica, assim como melhorar 

Maputo terá central termo-eléctrica 
de gás natural
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a qualidade e fiabilidade no for-
necimento à região sul do país.

Para o efeito, foi assinado 
na sexta-feira, 10 de Outubro, 
um contrato de consultoria e 
fiscalização entre a empresa 
Electricidade de Moçambique 
E.P. (EDM) e o consórcio ja-
ponês TEPSCO – Oriconsul, 
um acto que marca o início 
da materialização do projecto.

O presidente do Conselho de 
Administração da EDM, Gildo 
Sibumbe, considera que esta 
central, que vai ser construída 
na antiga SONEF, “vai reforçar 
a disponibilidade de energia 
eléctrica, para responder aos 
planos do Governo de Moçam-
bique de expansão do acesso 
da população a este recurso”.

O representante-chefe da 
Agência Japonesa de Coope-

ração Internacional (JICA) em 
Moçambique, Katsuyoshi Sudo, 
considera que o empreendi-
mento vai melhorar e estabi-
lizar o fornecimento de ener-
gia eléctrica na região sul do 
país, onde a procura é cada 
vez maior, impulsionada pelo 
crescimento económico que 
se regista nos últimos anos.   

A procura de energia na zona 
sul do país, que inclui a cidade 
de Maputo, com uma população 
de aproximadamente 1,2 mi-
lhão de pessoas, deverá aumen-
tar a uma taxa anual de cerca de 
18% nos próximos cinco anos.

Avaliada em 166 milhões de 
dólares norte-americanos, fi-
nanciados pela JICA, a Central 
Termo-Eléctrica de Ciclo Com-
binado, a gás natural, será a 
primeira no país que combi-

na os ciclos Brayton (turbina 
a gás) e Rankine (turbina a va-
por), assegurando o uso mais 
eficiente deste recurso energé-
tico produzido internamente.

O uso do gás na produção de 
energia eléctrica tem um impac-
to ambiental extremamente me-
nor, em termos de baixo volume 
de dióxido de carbono emitido, 
o que contribui para a estabili-
dade da fonte de alimentação.

O financiamento da JICA 
inclui a construção da infra-
-estrutura, a formação de qua-
dros em matérias de operação 
e manutenção e um contrato 
de seis anos para manutenção 
e assistência técnica, assegu-
rando, deste modo, a trans-
ferência gradual de conheci-
mento, práticas e modelos de 
gestão do empreendimento. (FDS)
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Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao cambio do dia do mercado secundário
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
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